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УЗ ТЕМУ БРОЈА
ЛЕВИЦА НА РАСПУЋУ ЕПОХА
У завршници обележавања јубилеја педесет година
делатности Инстититу за политичке студије (1968–2018)
организовао је пет научних скупова и конференција. Од
септембра до децембра 2018. уприличени су различито
теметизовани научни скупови, међу којима је био и скуп
посвећен тумачењу савременог стања, ретроспективи
и перспективи левице у свету, Европи, на Балкану,
постјугословенском простору и Србији, односно српском
простору у целини.
Научни скуп под насловом Поглед са левице – поглед
на левицу: историјске перспективе и хоризонт сагледавања
савремене левице, замишљен је и реализован 12–13. децембра
2018. године, као научни дијалог поводом обележавања
две стотине година од рођења знаменитог мислиоца Карла
Маркса. Дводневни скуп је одржан је у згради Крсмановић на
Теразијама у Београду. На скупу је уз присуство медија активно
учествовало четрдесетак позваних научника, стручњака,
публициста и прегалаца из политикологије и других сродних
друштвених наука. После сваког дела скупа одвијала се плодна
размена мишљења учесника.
По завршетку научног скупа, уз договор са учесницима,
приступило се ауторизовању излагања и прикупљању научних
прилога. Као плод тог напора указује се овај тематски
конципиран број часописа Национални интерес. Будући да
је број приспелих научних радова надмашио простор само
једног броја часописа, радови су подељени у два квантитативно
уједначена дела, при чему ће после првог тематског дела, у
следећем броју Националног интереса бити објављени и други
приспели радови. На тај начин ће тематска интерпретација да
се употпуни са тридесетак текстова у целини фокусираних
на феномен историјске и презентне левице у Србији и свету.
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*
Формулација теме научног скупа Поглед са левице –
погледа на левицу захтева извесно објашњење. Очигледно је да
разматрање феномена левице не мора бити нужно и искључиво
из посвемашњег искуства и са становишта левице, него и из
других, различитих па и супротних становишта. У том смислу
некадашња и савремена појава левице није привилегована
иманентном аутоинтерпретацијом, већ је постављена у ширу
плуралну и компаративну перспективу времена. Укрштањем
перспектива сагледавања постиже се опсежнији и дубљи
увид у реалност појаве левице, како на глобалном тако и на
регионалном и специфичном локалном плану њеног деловања.
Иако су у часописима, зборницима, монографијама и
анкетама, у оквирима истраживачких пројеката Инститита за
политичке студије, током протекле две деценије тематизовани
проблеми са којима се суочавала левица у турбулентном
периоду разлагања некадашње југословенске државе и
партије, комплетних и научно дефинитивних интерпретација
судбине левог и левичарског светоназора у току и после
слома југословенске компартије, још увек нема довољно.
Такво теоријски дефицитарно стање, међутим, не значи
да је овдашња левица у историјском дебаклу потопљена у
дубину политичког непамћења, да је изгубила сваки реални
значај; ни да журно адаптирање на новонастале, непредвиђене
и супротне околности захтева тренутно и готово ритуално
одрицање од левог и левичарског са трајним дејством; нити
да да је осведочени дебакл левог пројекта југословенске и
српске ствари толико посрамљујући да га више није вредно
разматрати нити се на њега потсећати, већ само што пре и што
темељније заборавити.
Напротив, управо не тако давни огромни утицај
и свеприсутност мноштва ликова левице, која се нагло
претворила у њено повлачење и одсутност, захтева помније
тумачење макар најважнијих разлога за обрнуту историјску
ситуацију. Реч је заправо о наглом идеолошком и политичком
преокрету, тополошки гледано из левог у центрум, десницу или
нешто комбиновано, треће. Промене идеолошких, политичких
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и теоријских позиција су у сваком случају упадљиве, у односу
на ранија поимања, праксе и политичке навике, покаткад до
непрепознавања. Значи ли то да се мапа глобалних, регионалних
и локалних политичких поља у тој мери преобразила да су се
у условима посткомунистичке транзиције и конвергенције
система изгубиле оштре демаркације између традицоналне
левице и деснице?

*
Може бити да управо поменуто наводи на промишљање
зашто је пројекат који је очитован у компликованом појавном
комплексу друге и треће Југославије – у социјалистичком,
федералном и републиканском облику – доживео
фундаментални неуспех. Уколико се, непатетично речено,
судбини српске и југословенске, тј. јужнословенских левица
приђе без југоносталгичарских и југофилних вајкања, у
реалистичној политиколошкој, геополитичој, историографској
и културалној анализи се указује зона двоструке историјске
одговорности: спољашњих фактора притисака и уплива до
неодрживости, и унутрашњих размирица, свађа и сукоба, до
жестоких сецесионих конфликта. Све то се, уосталом, већ
догодило, а понешто није престало да се догађа!
Ваља се присетити да је другу Југославију од расположивог
историјског материјала прве Југославије борбеним средствима
преобликовала југословенска компартија. Био је то пут
ослободилачког рата против окупатора и револуције усмерене
против, како је истицано, класног непријатеља. Циљ је био
промена рушење Краљевине као „труле версајске творевине“ и
капиталистичког система зарад револуционарног успостављања
комунизма. При том, ваља имати на уму да прву Југославију
није створила левица, ни српска ни југословенска. Када је
већ створена нова држава, српска и уједињена југословенска
левица се партијски осовила, да би потом, што својом што
коминтерновском вољом, заузела дрезденско, борбено
антијугословенско становишта. Према тадашњим схватањима
компартије Југославију је као „тамницу народа“ ваљало
рушити. Историјска ситуација се потом променила, а са њом и
став према држави. Југословенска левица је (револуционарно)
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еволуирала ка обнови, одржању и континуитету Југославије
као политичке заједнице и јединствене државе.

*
Наставак живота Југославије је, додуше, замишљен а
онда и остварен у друкчијем револуционарном метаморфном
облику компартијске државе. Та држава, како се говорило и
местимично успевало, остваривана је у складу са слоганом
„братства и јединства“ више јужнословенских народа, у
духу класне борбе и комунистичког интернационализма.
Вишедеценијски облик устројства њене унутрашње моћи
била је аутократија у оквирима политичког монизма. Носилац
опсежне и дубоке моћи био је владар без премца и конкуренције,
харизмарх Јосип Броз Тито. Споља је тај систем препознаван
као титоизам.
Уведени систем радничког самоуправљања је постепено
одступао од тврдих норми и принципа дириговане привреде
реалног социјализма. Његов теоријски и политички отац
био је словеначки комуниста у југословенском врху Едвард
Кардељ. У последњој декади живота ауторитативног и
ауторитарног двојца систем у „заживљавању“ именован је
као самоуправљање на основу удруженог рада. Титоизам и
кардељизам обележавали су политички и свеколики други
живот Југославије и републичких југословенских левица од
1945. до 1980. године.
Од часа Титове смрти недорађени систем у пуној мери
ослоњен на свемоћ одлучивања једног човека, доведен је у
питање. Нестанком неприкосновених лидерских стега поредак
је почео да се урушава. Историја посттитоизма очитовала је
убрзано приближавање идеолошком и политичком слому, то
јест разлагању компартијске државе. Падом Берлинског зида
после 1990. године у Југославији је отпочело расуло које је
кулминирало сецесионим ратовима. Утопија удруженог рада и
радника у федералним јединицама завршила се у антиутопији
ратног разлаза република. Комунизам зачет у ослободилачком
грађанском рату средином века распао се у сецесионим и
грађанским сукобима на крају истог тог века.
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*
Када се размишља о пропасти претходног југословенског
и српског друштва и државе потребно је, дакле, имати у виду
формативну политичку улогу ондашње левице, као покрета
и поретка. Друга Југославија је у идеолошком и политичком
погледу била леви и левичарски пројекат. Без тумачења учешћа
организоване левице у разбираспаду претходних Југославија
тешко је, међутим, приближити се хоризонту интереса, мотива
и узрока онога шта се и како догодило. Такође је немогуће
веродостојно интерпретирати транзициону рестаурацију
периферног капитализма уз превиђање и амнестирање левих и
левичарских актера деструкције земље и народа. Без теоријских
и идеолошких предрасуда потребно је, наиме, имати у виду не
само пропаст коју је доживела некада доминантна левица него
и пропаст коју је та левица подстицала и изазивала.
У асиметрији стварања и растварања, тачније речено,
уништења заједничке федералне државе кључни удео имали
су републички СК-ови. У односу спољашњих и ујутрашњих
разлога пропадања републичке компартијске номенклатуре
имале су претежну улогу у стварању услова за разлагање
југословенског друштва и државе. Процес који је изазвао
унутрашњи распад заједничких друштвених и државних
структура финализован је обликовањем низа независних
јужнословенских држава. Тако је, на изглед можда и
парадоксално, левица која је обновила и продужила Југославију
у другом историјском облику, напокон ту исту економским
неуспесима и сецесијом девастирану земљу и народ довела
до неславног краја заједничког живота.

*
Зато је у окриљу Института за политичке студије потекла
замисао научне расправе ради стицања ширих увида а можда
и пресека стања левице у Србији у дотицајима са ширим
регионалним и европским плановима. И поред мишљења
да је левица после драматичног епохалног неуспеха њеног
историјског пројекта, на постјугословенским просторима
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утихнула, местимично су ипак чујни и видљиви знаци њеног
постојања. Иако је левица структурно декомпонована и
маргинализована, скоро у свему лишена негдашње свемоћи и
свевласти, њене идеје и праксе нису дефинитивно ишчилеле
са политичког поља нити нестале са савременог критичког
хоризонта.
Можда се не ради толико о томе да се левица властитом
увиђавношћу, самоиницијативно и самосвесно реформски
преобразила, колико о изнудици у којој је као фактор моћи
депласирана са места доскорашњег одлучивања у политичким
процесима и структурама. Маргинализовање левице у Србији
у транзиционим и рестаураторним токовима условљено је
историјским ненамиреним дуговима и одговорностима у
претходним периодима историје. Без обзира на конкретне
видове и временске следове те одговорности, за интерпретацију
су најзначајније последње фазе посттитоистичког времена. У
тим фазама се левица диверсфиковала и променила видове
испољавања.

*
Саобразно карактеру времена савремена левица указује
се у многим облицима. Уколико је у негдашњим временима
једноумља практикован само један екслузиван облик левице,
данас у условима политичког плурализма делује више левих
и левичарских становишта. Ако је некада на контрастним
и конфронтирајућим принципима у оквирима доминантног
марксизма деловало више струја, праваца, смерова, школа, група
и стилова, данас се пурализам левице очитује на много широј
скали у којој је марксизам само једна од стварних и могућих
становишта. Полиморфија левице саджи и разнолике форме
марксизма, неомарксизма, постмарксизма, марксоидности и
марксологије, али не само њих.
Многи отврдли марксисти још увек нису успели да
навикну на лишавање идеолошког примата и интерпретативног
монопола. Мада су Маркс и марксизам на Истоку
Европе и на Балкану доживели злу транзициону судбину
промптног порицања, на Западу се није догодило слично
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ниподаштавање опуса тог тумача и прорицатеља пропасти
капитализма. Штавише, упоредо са тешком структурном
кризом неолибералног капитализма порасло је занимање за
Марксово дело. То се десило свугде осим у најбрзоплетијим
и најнеразвијенијим транзиционим земљама? У тим земљама,
међу којима је и Србија, овладало је потискивање и самозаборав
доскорашњих теоријских и политичких становишта. Њихово
место запоселе су неке друге идеје и иделогије. Но, променила
се и левица, она која је преостала и она новоникла.

*
Ваља се присетити да су идеје и идеологију, теорију
и теореме, те политику и политикологију левице, од самих
почетака обележавале разнострукост и разноликост. На
деветнаестовековну се надовезала двадесетовековна левичарска
полиморфија. Слично је и са првим декадама двадесетпрвог
века. Мноштво облика левице не указују на њену слабост,
напротив. У сваком историјском исечку модерног доба су
се, заправо, конфигурисале форме левице које су извирале
из потреба конкретног времена. Неподударања и одударања
идеолошких и политичких видова левице твориле су њену
динамичну повест. Понекад су међусобне разлике и оштра лева
сучељавања изазивале недоумице око постојања и најмањег
заједничког именитеља левог испољавања.
У нетолерантној идеолошкој тежњи постизања што
веће кохеренције политичке моћи и ефикасности власти, у
односу на догме и каноне и, најчешће, у односу свете речи
неприкосвених вођа, непослушни леви разномишљеници
су јетко квалификовани као апостате и јеретици. То је,
додуше, било могуће само у условима политичког монизма и
привилеговања једног јединог „правог“ погледа на свет. Тада
су друкчије мислећи људи клеветани као фракционаши и
ревизионисти. Очекивани корак даље садржао је теже оптужбе
за противништво које се именовало као неријатељство. Укратко,
у временима једноумља није се успевало у превладавању
психозе хостилизма.
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Политички плурализам настао у транзицији депласирао
је политичку искључивост тог типа. Прошла су дисидентска
времена, изгубиле се чари аскетског и страдалничког
левичарског противништва. Сплашњавањем стилова радикалне
воље и банализовањем револуционарних порива, полиморфна
левица је увртложена у гротлу система неолибералног
капиталистичког система. Уласком у институције и пристанком
на регуле и процедуре парламентарног живота, некадашњи
комунистички бескомпримисни радикализам преобразио се у
помирљивост која наликује социјалној демократији.

*
Одатле је корисно подсећање на некадашње форме левог
мишљења и делања. О томе сведоче историје левице. Некада
су се у континуитету и дисконтинуитету према Марксовој
филозофској и научној мисли артикулисали: лењинизам
(бољшевизам), троцкизам, стаљинизам, маоизам, титоизам,
кастризам, сандинизам, полпотизам итд. Упоредо са Марксом
и марксизмом развијала су се друкчија лева становишта:
анархизам Штирнера, Прудона, Бакуњина, Кропоткина. Као
политички покрети и партије, такође: социјалдемократија Розе
Луксембруг, Берштајна и Кауцког.
Сетимо се, такође, плурализма у марксизму који се
очитовао у разним утицајним и следбеничким формама:
грамшијевског, коршовског, лукачевског, блоховског,
франкфуртског, фројдомарксизма, хајдегеромарксизма,
сартровског марксизма. Или плодног укрштања
марксизма различитих профила са другим филозофским и
социолошким правцима изван левице, какви су: прагматизам,
либерализам, херменеутика, позитивизам, функционализам,
егзистенцијализам, персонализам, структурализам,
постструктурализам, постмодернизам итд.

*
Плурализовање становишта на левици, у области
марксизма нарочито, није мимоишло ни модерну левицу у
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Југославији и Србији. На теоријској сцени леве провенијенције
у другој половини прошлог века су се диференцирале струје
и правци по обрасцима ортодоксног и реформског марксизма
које су обележавали поларизовани епитети догматизма и
антидогматизма. Прву струју су оличавали затупници теорије
одраза, историјског и дијалектичког материјализма, а другу
филозофи праксе, тзв. праксисовци. Теоријска конфронтација
ових струја у југословенским и српским оквирима збивала се
на матрици ослањања на совјетску филозофију и стаљинизам с
једне стране, и одступања од узора уз критику култа Стаљинове
а онда и Титове личности, с друге стране.
Сукоб на левици се дешавао углавном у теоријском
домену социјалне и политичке филозофије али је спорадично
садржао и политичке импликације у контексту конкретног
научног и медијског ангажмана. Мишљења нису била сучељена
само у суптилним питањима теорије сазнања него и етике, тј.
практичног филозофског ангажмана партијског типа. Док су
се једни ослањали на зрелог Маркса и Енглесова истраживања
дијалектике природе у домену филозофије науке, други су
се приклањали Марксовим раним радовима, филозофској
антропологији и филозофији праксе у критици свега постојећег.
У времену идеолошког и политичког, те теоријског и
филозофског монизма на овим просторима, две поменуте
оријентације биле су, свакако, најуочљивије и најснажније или
не и једине на научној и медијској сцени. Осим „одразаша“ и
„праксисовца“ деловали су и други заступници левих идеја. Пре
свих, по утицају и моћи, деловали су партијски интелектуалци,
титоисти и кардељисти. Мимо њих спорадично њима насупрот,
били су тзв. анархолиберали, политички и економски
реформисти. У академским круговима, на универзитетима и
по инситутима деловали су академски (школски) марксисти,
груписани у догматске и антидогматске, хуманистичке кругове.
Изван институција, најчешће на алтернативној и субкултурној
сцени, уочавали су се „шесдесетосмаши“.
На измаку 70-их, у сутону Титовог и Кардељевог живота
и после њиховог одласка, међу младима појавили су се и
нови друштвени покрети леве оријентације: антиглобалисти,
глокалисти, екологисти, феминистиње, пацифисти,
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енвајроменталисти, анархосиндикалисти, комунитаристи,
ситуационисти , разне грађанске иницијативе и сл. Развој науке
и технологије изазвао је критички отпор који је често добијао
форме грозничаве потраге за здравим животом, неолудизма и
натуралног ескапизма.
Наведени примери разуђене леве полиморфије
левичарских група и покрета обогађује матрицу у којој се
препознају типичне форме левог партијског организовања:
социјалдемократи, социјалисти, комунисти, комунитарци,
анархисти. Преливних и комбинованих облика је знатно више,
и то је потребно уважити у тумачењу.

*
При крају напомене уз тему броја ваља рећи да је општи
концептуални оквир научне расправе указивао на просторне
и временске детерминанте левице данас, што је, опет,
неизбежно наводило учеснике на разматрања разноврсних
аспеката посткомунистичке транзиције у Србији и на српском
простору. Јер, није било само речи о левици у транзицији него
и о транзицији левице!
Обрнуте политичке и социоекономске промене у смеру
рестаурације капитализма нису биле „меке“ и безболне,
штавише оне су се испољиле као трауматично реконфигурисање
и реорганизовање колективних и индивидуалних егзистенција.
Дотадашња друштвена структура је оштрим политичким
и социоекомским резовима уздрмана и пољуљана што је
умањило продуктивне моћи друштва у целини и изазвало
његову регресију на претходне стадијуме развоја.
Промене се нису исказивале само као екстерни
прескриптивни идеал политекономског и цивилизацијског
фактора који је политички и војно тријумфовао у финалу
Хладног рата, него и као неочекивано груба југословенска
и српска датост која је уследила после епохаланог неуспеха
претходно грађеног и практикованог система друштвених
односа. Постављени су захтеви промене понашања на основу
промењене свести, што није било нимало лако, а у великом
броју случајева се показало и као непотребно, па и немогуће.
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Захтеване промене су у конкретном животу значиле:
реструктурисање политичких, економских и културних
институција; напуштање политичког монизма, односно
једнопартизма и успостављање системског вишепартизма;
конституисање парламентарне демократије вишестраначког
типа; инсистирање на правним нормама и процедурама, тј.
владавини права и правној држави; ослобађање тржишних
механизама, потенцијала конкуренције и профитног принципа;
промене својинских статуса, приватизацију друштвене
својине и реституцију приватне својине; реформе привреде,
производног, финансијског и банкарског сектора; реформу
војске и апарата репресије, затим; реформе просвете, науке,
здравства итд. Неке реформе су се догодиле, неке нису.

*
Напослетку, наводимо да су у првом делу тематског
зборника Поглед са левице - поглед на левицу који се предаје
суду читалаца, заступљени су следећи аутори: Бранко Баљ,
Љубиша Митровић, Зоран Видојевић, Радош Смиљковић,
Урош Шуваковић, Миша Стојадиновић, Љубомир Кљакић,
Бенедикт Кајзер (Немачка), Миленко Бодин, Марија Ђорић,
Вихрен Бузов (Бугарска), Слободан Рељић и Зоран Ћирјаковић.
Надамо се да су научни прилози посвећени стању и
перспективама левице у политичком животу Србије и региона,
макар и делимично задовољили потребу што бољег разумевања
деловања лево оријентисаних актера у овдашњем политичком
животу. Као организаотр научног скупа и издавач часописних
публикација Институт за политичке студије из Београда ће
у оквиру својих истраживачких преокупација и даље бити
отворен за ауторску и дајалошку сарадњу о свим питањима
релевантним за српску политикологију. Такође се надамо да
је у том погледу уложени напор промишљања, тумачења и
разумевања стања савремене левице у Србији уродио корисним
сазнајним плодовима.
Милош Кнежевић
Главни уредник
Јун 2019.
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ЗА ХУМАНИСТИЧКУ ЛЕВИЦУ
Сажетак
Криза неолиберализма је криза капитализма будући да
неолиберални капитализам истрајава на цинизму слободног
тржишта, односно сврхе профита, који под своје делање
подастире: политику, етику, право и естетику. Сходно томе
сваки разговор о јавном добру подређен је корпоративном
интересу. Покушај повратка на државни капитализам
предочава се као напор за спашавање капитализма што
представља и пут изазова за хуманистичку левицу. Левица је
изазвана да суштински преиспита онтологију капитализма:
светост приватне својине, теорију експлоатације и савремене
облике постварења.
Кључне речи: криза неолиберализма, повратак државном
капитализму, изазови за левицу, одговор левице
на онтологију капитализма.
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1. КРИЗА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И ПОВРАТАК
ДРЖАВНОМ КАПИТАЛИЗМУ КАО ИЗАЗОВ ЗА
ХУМАНИСТИЧКУ ЛЕВИЦУ
Неолиберална парадигма о слободном тржишту као
услову људске слободе са перестројком у СССР-у, а потом
сломом државног и самоуправног социјализма, односно
рушењем Берлинског зида, и ,,производњом’’ ратова у СФРЈ,
као и експертско-неолибералним експериментима у Јужној
Америци и многим другим земљама ,,засјала’’ је пуним
сјајем. Тачеризам и реганизам нудили су се као универзални
модел ,,слободног и отвореног друштва’’. Такорећи, свет
је постао глобални експеримент неолибералних делатника
како у економском тако и у политичком смислу, попримајући
културно-идентитетску униформизацију.
Неолиберална Фридманова парадигма сведочила је новом
искуству САД, моћи приватног права појединца, политичке
елите синтетизоване са економском моћи мултинационалних
корпорација, с једне стране, и, с друге стране, размахом тзв.
цивилног сектора, то јест невладиних организација, које
,,производе’’ мантру о људским правима1, уз помањкање
дужности, поготову моралних и естетских, изузимајући дизајн
производе и тела као производе. Тај процес паралелно је иза
себе остављао фрагментиране субјекте отпора како међу
младим људима, тако и међу синдикатима, као и слабљењем
левице, и то на тај начин да се више није уочавала битна
разлика између левице и деснице. Само једна ирационалнорационална жудња је била на делу: остварити профит не
бирајући средства, односно сва средства су била дозвољена,
и то на крајње циничан начин. Та ,,кратковида себичност’’
синтетске моћи економског интереса-похлепе и ,,политичких
елита’’ врло брзо је показала право неолиберално лице
са Енроном и Пармалатом, који су сведочили о коцкарској
игри са хартијама од вредности, хипотекарним кредитима
и берзанским шпекулацијама. Неолиберализам је произвео
кризу у економија – дезиндустријализацијом, нарочито
у мање развијеним земљама које су на неолиберални
1
Жак Бодријар је с правом констатовао: ,,Људска права постала су структура на
надувавање’’.
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начин колонизоване са огромним социјално-психолошким
последицама и финансијализацијом многих сектора привреде,
која је запретила сломом укупног финансијског сектора, не само
на нивоу појединих националних економија које су умрежене
са другим националним економијама него на укупном светском
нивоу.
Међутим, неолиберали су покушали са производњом
још једне мантре: мантра кресања свих ,,трошкова’’ државе
на социјално-културном плану, односно нарацијом ,,стезања’’
каиша, док су либерали инсистирали на ваљаној државној
активности усмереној ка потрошњи и повећању производње
и запослености људи.
Криза је обзнанила легитимност постављања питања: Шта
се то догађа са ,,слободним и отвореним’’ друштвом из кога је,
на начин заробљавања државе, само политика била протерана?!
Другим речима, шта се догађа са либералном демократијом као
предоченим универзалним моделом политике грађанског света/
друштва?! Под неолибералном ,,производњом’’ демократије
демократија је испражњена од социјално-економског и
културног садржаја, који подразумева пуно поштовање
различитих културних идентитета, чији моменти су: рођеност,
језик, вера и национална припадност, као и ваљан политички
садржај који тежи остварењу принципа слободе за све људе,
односно смисаоног људског достојанственог бивствовања. А
неолиберали су таквим делањем демократију свели на пуку
процедуралну форму која прети тоталитарним исходом. Та
пука форма, и у теоријском смислу и као практично делање,
остаје манипулативна, ауторитарна и тоталитарна претња, чији
протагоности, у виду рационалних економских и политичких
елита, остају ирационални у своме делању. Тиме се ,,производи’’
диктатура мањине, која станује у преобиљу, с једне стране,
а с друге стране, станује сиромаштво и беда очајних људи
одузетог достојанства. Ако су ,,потчињавање, новац и насиље
беочузи глобалног политичког ланца’’2 , онда се тајна истог
раскрива у релацијама корпоративног бизниса, као аморалног
бизниса, политичког и медијског бизниса, одакле се рађа тзв.
корпоративна демократија, која свој наум, мишљење, делање
2
Зоран Видојевић, Демократија на заласку, Институт друштвених наука, Београд, 2010,
стр. 52.

21

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.02/2019, година XV. vol.35

стр. 19-35

и творење преноси на глобални ниво, промовишући, наводне,
универзалне вредности: глобалне демократије, људских права
и слобода чији је метафизички темељ: профит и потчињавање.
Другим речима, такво предочавање демократије суштински
сведочи о слободи само неких и о модерном ропству многих
људи.
Неолиберална демократија на заласку обистињује своју
циничну природу која сведочи о епохалном раскораку речи,
дела и стварања и као таква све субјекте еманципаторских
покрета фрагментира, а досегнута техничко-технолошка знања,
предочена као био-инжињеринг, претвара у заумско чињење са
сврхом наметања једног идентитета ,,човека једне димензије’’
и ,,једнодимензионалног друштва’’, како је то пре 50 година
рекао Херберт Маркузе. То наметање је империјалне природе,
чија је сврха свођење човека на потрошача и одстрањење
човека као грађанина, односно умножавање и стицање профита
по сваку цену. Није метафора овога времена, него ововремена
истина: кап нафте, воде и других територијалних ресурса неких
земаља, а сутра, могуће свих, више вреде него људски живот
неких народа и култура. Такво неолиберално империјално
догађање коме је мера: профит и један идентитет рађа, с друге
стране, фундаментални тероризам. Крајност производи једна
другу и у онтолошкој равни су исте; Хераклит би рекао: Пут
ка горе и пут ка доле су један те исти пут.
Када је криза досезала своје висове, либерали су, и у
теоријском и у политичком смислу, указали да је враг однео
шалу метереолошке провинијенције, будући да она може да
упропасти капитализам уопште и посегнули су за спасавањем
финансијског, а потом и социјално-здравственог сектора како у
САД тако и у ЕУ. Увидели су да покрет 99% наспрам 1% није
перформативног карактера, односно догађање симболичке
природе, него да је он резултат разулареног неолибералног/
казино капитализма, чија је једина мера: лични добитак као
крајња сврха, уз сва дозвољена средства. Западне владе су се
одлучиле за државну интервенцију, пре свега у финансијском
сектору, или, како су о томе написали Берч и Михњенко пре
годину дана, а то је и даље на сцени:
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,,С обзиром на то да се у средишту глобалног финансијског
капитализма налазио финансијски сектор, западне владе су, у
покушају да што пре пруже потпуну подршку финансијским
институцијама, брзо напустиле све принципе слободних и
саморегулишућих тржишта и тиме започеле период масовног
решавања финансијских проблема и стимулативних пакета. До
средине 2009. године, влада Сједињених Држава издвојила је
8,5 трилиона долара као помоћ свом пољуљаном финансијском
систему, од чега је 5,8 трилиона долара било предвиђено за
зајмове Федералних резерви кредитне гаранције и шеме
куповине активе; 2 трилиона долара за друге шеме и 700
милијарди долара за Програм помоћи финансијском сектору
(ТАРП), ново ,,јавно-приватно партнерство’’ у циљу куповине
,,токсичне’’ активе од банака. Треба напоменути да су средства
која је влада Сједињених Држава издвојила за финансијски
сектор износила две трећине БДП-а. Величина пакета помоћи
банкама у Великој Британији износила је 2,12 трилиона
долара (1,22 трилиона фунти) или 87% од БДП-а, од чега
је 585 милијарди намењено заштити активе, 300 милијарди
кредитним гаранцијама банака, 185 милијарди зајмовима
централне банке, 94 милијарде спасавању пет банкарских
институција (,,Royal Bank of Scotland’’-RBS, ,,Lioyds TSB’’,
,,Halifax Bank of Scotland’’-HBOS, ,,Northern Rock’’ i ,,Bradford’’&Bingley’’), 50 милијарди откупу дугова корпоративног
сектора од стране Банке Енглеске и 10 милијарди фунти Фонду
обртних средстава за мала предузећа.
Још једним одлучним кораком, који је већина
финансијских коментатора најавила као ,,крај ере тачеризма’’,
велики бој влада, и на северу и на југу, определио се за обимне
пакете фискалних стимуланса у кејнзијанском стилу (Rachman,
2009).’’3
Државни капитализам је на делу у развијеним земљама
Запада, док је у мање развијеним земљама и даље на делу
неолиберална бестијалност као производња страха којом се
говори може бити још и горе, па зато, ово што је на делу, то
је и добро. То је реалност и њој се приклони ако хоћеш да
преживиш. Није то парадокс, него одсјај неоимперијалне моћи
коју народи у неоколонијалној зависности још увек, али само
3

Кин Берч, Влад Михњенко, Успон и пад неолиберализма, исто, стр. 25/26.
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делимично, прихватају и подносе, захваљујући формирању
нових експертских елита и медијских пратиља који настоје да
промовишу подношљивије лице капитализма и њему припадне
либералне идеологије.
Уосталом, прочитајмо заједно шта је написао Пол
Кругман као критичар неолиберализма, односно конзерватизма,
за који каже да је био ,,дубински недемократичан и понајвише
усредсређен на одбрану религије и власништва’’, али и
беле Америке. Кругман износи став да на делу није велика
компресија него велико обуздавање и ,,могуће је да ће економска
и практична политика смањити неједнакост и Америку поново
претворити у нацију средње класе’’, при чему ,,Морална начела
била су дјелотворна у прошлости и могла би бити поново’’.4
На том плану, по Кругману, искушава се ,,савест
либерала’’ која је могућа у синтези либерализма и ангажмана
људи који прогресивне идеје претварају у дело које ће
сведочити о оживотворењу САД-овске демократије: ,,Та
битка за наш друштвени устрој уједно је и битка за очување
наше демократије: New Deal је остварио још нешто осим
друштва средње класе: приближио је Америку њезиним
демократским идеалима јер је америчким радницима дао
стварну политичку моћ и окончао доминацију имућне елите.
Истина, New Deal се ослањао на савезништво из рачуна
са јужњачким сегрегационистима – али је напосљетку, и
неизбјежно, њудиловски етос претворио демократе у странку
грађанских и политичких права. Social Security Act из 1945.
Био је логичан увод у доношење Voting Rights Acta тридесет
година послије. Другим ријечима, либерализам не значи само
социјалну државу него и демократију и владавину закона. Они
који се изјашњавају као конзервативци на другој су страни и
њихови и њихова политичка стратегија у бити се ослања на
искоришћавање невољности неких Американаца да својим
сународницима осигурају једнака права – онима другачије боје
коже, религије, другачије полне оријентације’’.5
Интелектуално одговорно је све што Кругман говори о
искуствима у САД контра неолиберала. Међутим, поставља се
4
5
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питање: да ли после свих искустава либерални капитализам и
даље може да претендује као универзални модел?
Начело речено: Универзални модел не постоји из
елементарног разлога што постоје различити културни
идентитети народа у свету чију културу и достојанство треба
уважавати на начин да они народи који за себе сматрају да
су племенитији и хуманији, а појединци унутар тих народа
да негују људску слободу и права/дужности делају тако
да послуже као пример другим народима и културама. Зар
искуство XIX и XX века и прве деценије XXI века није
довољно опомињуће управо из разлога и хтења и делања
у смислу наметања универзалног модела: либерализма,
фашизма, бољшевизма, нацизма, тржишног фундаментализма
и, као реакције, верског фундаментализма? Све су то били
,,јаки субјекти’’ – последице су евидентне, те отуда нужно
су потребни ,,меки субјекти’’ (Велш), субјекти који негују
идеју трансверзалног ума, ума веза и прелаза који уважава
људско достојанство као пут остварења хуманизма, ма како
год то некима старомодно звучало. Све и под претпоставком
,,социјалног натурализма’’, ,,неолиберализма’’6, свет остаје
у битном недостатку равнотеже која сведочи о свеприсутној
светскодруштвеној патологији.
2. РЕАЛНИЈИ ПРИСТУП РЕАЛНОСТИ
НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И МОГУЋНОСТ
ПРЕВЛАДАВАЊА
Потреба за превладавањем неолиберализма представља
императив с обзиром да је у питању принцип конституције
заједнице опредмећен у профиту, односно вољи за моћ,
која доминира на тзв. слободном тржишту. Многи аутори
сматрају да је повратак од неолиберализма ка либерализму у
виду постлиберализма, схваћен у новом синтетичком читању
6
Жан Бодријар је написао: ,,Економска сфера плута између два пола несразмере.
Имамо један сектор који функцонише у сталној неравнотежи и где је дефицит неумољив
(железница, Бобур, социјална заштита, металургија) и други, инверзни, где је добит у истој
мери неумољива (raiders, јавна лицитација, шпекулација). Нема принципа равнотеже: оба
сектора су једнако ирационална у друштвеном и економском смислу. У првом случају, то
је више дефицит не узме као вид шпекулације. ,,Класична’’ економија производње, развоја,
профита и равнотеже плута између ове две, скупљајући се све више као шангренска кожа’’.
Cool Memories, Коб, Вршац, 1997. стр. 194.
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Лока и Канта7 не само пожељан већ и могућ, будући да се
ту налазе идеје изворне либералне демократије. Међутим,
ту се отварају многа питања проблемског карактера. Прва
могућност указује на то може ли се идејама XVIII и XIX века
критички схватити догађање у XXI веку, у коме се одмакло
од националне конституције државе ка постнационалним
конституцијама на плану светског грађанског друштва
посредованог неолибералним цинизмом. Mc Grew8 те процесе
сагледава на следећи начин:
,,Јер ако се државни суверенитет више не сматра
нераздељивим, него се дели са међународним установама,
ако државе немају надзор над властитом територијом, а
територијалне и политичке границе су све пропуснија средишта,
начела либералне демократије, што значи самоуправа, гласачко
тело, опште слагање, представничка тела и народни суверенитет,
постају све упитнијима’’. Будући да је овај увид релевантан,
онда се налазимо на трагу Хабермасовог виђења уједињене
Европе као најрелевантнијег постнационалног пројекта после
Другог светског рата инспирисаног савременим мишљењем
оставштине Имануела Канта. Та могућност у реалнијем
приступу превладавања неолиберализма је инспиративна
и могућа под претпоставком да Велика Британија постане
делом у суштинском смислу европски оријентисана. То би
подразумевало да она изађе из орбите САД, с једне стране, а с
друге стране, да Немачка уравнотежи свој однос са свим другим
европским државама, што подразумева више консензуалности,
а много мање диктата.
Друга могућност сагледава се од стране многих аутора
презентована у виду Евро-Азије, прецизније, од отворене
постнационалне конституције Европе и Русије, које имају
заједничку географију са обиљем привредних ресурса,
образованог становништва и сл. због чега не би били упућени
на било који облик освајања и угрожавања других земаља.
Обе ове могућности делом зависе од односа САД. Речи
написане од стране Ноама Чомског су суштински опомињућег
карактера:
7
Џон Греј, Либерализам, ЦИД, Подгорица, 1999. стр. 119/135.
8 Mc Grew, Globalization and Teritorial Democracy, The Transformation of Democracy, Cambridge, 1997. стр. 12.
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,,Ако проведете анкету међу америчким интелектуалцима,
видјет ћете да масовно подржавају бомбардирање Авганистана.
Колико би њих подржало бомбардирање Washingtona због
америчког напoра на, рецимо, Никарагву, Кубу или Турску?
Када би неко натукнуо тако што, држали би га лудим. А зашто?
Ако је једно право, зашто би ово друго било погрешно?
Када покушате поставити овакво питање, људи га
нити не разумију. Они не схваћају како би стандарди које
употребљавамо за друге требало важити и за нас. То нам је
потпуно несхватљиво. Мислим да не постоји елементарније
морално начело. Све што треба учинити јесте читати Бусхеовог
најомиљенијег философа – Исуса. У Јеванђељу ћете наћи
познату дефиницију лицемјерја: то је особа која одбија себи
примијенити стандарде које намеће другима’’.9
Према овим пројектима, и дакако од НАТО-а, односно
од хтења да се Американци окрену себи, а за то постоје и
немали разлози после свих интервенција по свету предузетим,
наводно, због људских права и слободног тржишта. Данас у
САД постаје упитна, због огромног дефицита, констатација
из средине шездесетих година прошлог века изречена од
стране неолиберала Фон Мизеса: ,,Данас се у Америци
разлика између богатог и сиромашног човека веома често
своди на разлику између Кадилака и Шевролета’’.10 И саме
САД, у којима је неолиберализам, као идеологија МНК, које
имају национални извор, односно крупног капитала унутар
конзервативаца, односно републиканаца, осећају последице
мача који су носиле у руци. Доказ за то су и огромне расправе у
конгресу око нове стратегије у здравству, којима је на крају под
елементарно здравствено осигурање подведено око 40 милиона
људи који нису били обухваћени здравственим осигурањем
до тада. Ове одлуке су делом и допринеле изборној победи
Барака Обаме, а једновремено је то и доказ о слабљењу утицаја
неолиберализма, поред већ учињеног од стране САД од 2008.
године и неолибералне кризе произведене финансијализацијом,
која је резултовала интервенцијом државе у том домену.
9
Noam Chomsky, Моћ и терор, Наклада Јесенски и Турк, Загреб, 2003, стр. 26.
10 Ludvig Von Mises, thhp: каталаксија: 2012/12/03 како је настао капитализам – приступ
12.12., 7:24.

27

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.02/2019, година XV. vol.35

стр. 19-35

САД траже партнера попут Кине, коју су до јуче сматрали
,,тврђавом’’ комунизма. Очигледно је да је неприлика постала
изазовом, тим пре што земље БРИК-а интензивирају своју
сарадњу, тако да се о унилатералној неолибералној причи/
нарацији више не може причати као што се до сада причало у
име људских права и тзв. слободне економије. Нарација (прича/
приповедање) није више само монопол једне силе, што је за
светско догађање врло битно.
Трећа могућност инспирисана је самом кризом, а, по
немалом броју аутора, сломом (падом) неолиберализма. Ова
могућност, на посредан начин, иако изгледа парадоксално,
указује на додирне тачке постмодернизма и марксизма.
Наводимо текст Жака Дериде:
,,Изгледа да нико не може порећи: једна догматика настоји
да успостави своју свјетску хегемонију у парадоксалним и
сумњивим околностима. Данас у свијету постоји владајући
дискурс или, боље рећи, у току је да постане владајући, у
односу на Марксово дјело и мишљење у односу на марксизам
(који је можда нешто друго) у односу на све прошле облике
Социјалистичке интернационале и универзалне револуције,
у односу на мање-више лагану деструкцију револуционарног
модела марксистичке инспирације, у односу на рапидно,
ужурбано, скорашње рушење друштава која су покушала
да одјелотворе бар у оном дијелу који ћемо за тренутак
назвати, цитирајући опет Манифест ,,Стара Европа’’ итд.
Тај доминирајући дискурс често има манијачку, ликујућу и
магичну форму коју је Фројд (Freud) приписао такозваној
побједничкој фази у раду жалости. Враћање се понавља и
ритуализује, оно изговара формуле и држи се формуле као
што ради свака анимистичка магија. Стално се враћа на стару
пјесму и рефрен. У ритму уједначеног такта она узвикује:
Маркс је мртав, комунизам је мртав, заиста мртав, са његовим
надама, његовим дискурсом, теоријама и праксама, живио
капитализам, живјело тржиште, нека живи економски и
политички либерализам!
Ако та хегемонија покушава да наметне своју догматску
оркестрацију у сумњивим и парадоксалним околностима, то
је прије свега зато што се та побједничка завјера упиње свим
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силама да негира, те стога и прикрије, више него икад до сада
у историји, да хоризонт онога чије се преживљавање слави
(наиме, све те старе моделе капиталистичког и либералног
свијета- никад није био толико мрачан, истовремено угрожен
и пријетећи’’.11
Дерида је написао ову студију пре 25 година и многи
апологети неолиберализма/капитализма дочекали су текст са
презрењем и анатемом, а неки су сматрали да је он пророчки.
И једни и други заслепљени властитом фасцинацијом
десничарске идеологије, с једне стране, а с друге стране, бивши
,,комунистички’’ теоретичари – идеолози имали су исти однос
произведен било корумпирањем или фасцинацијом мондијалне
идеологије. Они нису разумели шта значи када се укупно
светско догађање своди само на једну парадигму која гласи
,,слободно тржиште’’, а то је да је та парадигма тоталитарна као
што је тоталитарна политичка моћ отргнута од морала, права
и економије. Једном речју, онтологија економије заменила је
онтологију политике, односно тржишни фундаментализам као
десничарска идеологија, заменило је партијско бирократску
,,левичарску’’ идеологију. За разлику од њих, Дерида је појмио
Марксово схватање капитала као тоталитета и из тог угла
могао је да критикује ,,Све старе моделе капиталистичког и
либералног свијета’’ који преживљава и који људи могу и треба
да деконструирају.
Џин Шаул инспирацију своју налази у паду
неолиберализма, са покушајем да се, на трагу марксистичке и
глобалне перспективе, размишља о могућности превладавања
капитализма, будући да га сматра основним узроком глобалне
кризе:
,,Основни неспоразум потиче отуда што се ‘глобализација’
идентификовала с ‘глобалним капитализмом’, неолиберализам
с ‘лошим капитализмом’ а кејнзијанска држава благостања с
‘добрим капитализмом’. Глобализација, као све глобалнији
карактер производње и размене добара и услуга, сама по
себи представља прогресивни процес, док деструктивне
последице проистичу не из глобализације као такве, већ и
из потчињавања економског живота анархичном трагању
11

Жак Дерида, Марксове сабласти, Службени лист СЦГ, Јасен, Београд, 2004, стр. 65.
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за профитом, заснованом на националним облицима
политичке организације. Треба схватити да ‘непријатељи’
нису глобализација и неолиберализам, већ капитализам.
Према томе, право питање није како ћемо се вратити у неко
митско златно доба националног економског живота какав
је представљао послератни период, нити у захтевима за
кензијанским економским поставкама и регулацијом, већ ко
ће контролисати глобалну привреду и у чијем интересу ће се
она водити’’.12
Неолиберализам, као једно од доминантних лица
глобализованог капитализма, доживљава свој сутон, а још
увек је присутан у мање развијеним земљама које се држе у
различитим облицима модерне колонијалне зависности под
видом ,,ширења демократије’’. Развијене земље, које су га,
у садејству са мултинационалним корпорацијама (МНК), и
произвеле, под циничном маском људских права и ,,слободног’’
тржишта, напуштају га на начин комбиновања кејнзијанскошумпетероских политика приближних државном капитализму,
који на ,,мекши’’ начин производе суверенитет послодаваца
и профита у односу на остало становништво и пређашњу
неолибералну нарацију. Овој групи аутора припадају и увиди
Пола Кругмана који је био велики заговорник ,,слободне’’
трговине као темељног одређења либерализма на коме
почива неолиберализам све до оног тренутка када је кинеска
роба преплавила америчко тржиште, те је захтевао увођење
протекционистичких правила игре од стране државе-САД.
Такође на повратку ка капитализму у виду либерализма
инсистира и Штиглиц у својим касним радовима указујући на
,,Велику поделу’’ која је на дуги рок неодржива, или, пак, Тома
Пикета који у делу ,,Капитал у XXI веку’’ указује на потребу
опорезивања имовине као почетну меру нешто праведније
редистрибуције доходака са којим би се неолибералне
неједнакости ублажиле. По многима, то није излаз него
скидање једне маске с лица и навлачење друге маске.
Очигледно је да је неолиберализам као тржишнокоцкарски капитализам под своје ноге подастро политику,
12 Џин Шаул, “Поразити неолиберализам - марксистичка интернационалистичка перспектива
и програм”, Кин Берч и Влад Михњенко, Успон и пад неолиберализма, Завод за уџбенике,
Београд, 2012, стр. 279.
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морал, право и естетику и најавио повратак ка рефеудализацији
не само међународног права него, и пре свега, својину као
извор свеприсутне експлоатације и постварења и на тај
начин окупирао све сфере приватног живота и јавност, да
реинтерпретирам Хомбермасов увид из Теорије комуникативног
делања.
Управо такво кретање ,,шизоидног капитализма’’ (ДелезГатари) чији извор станује у експлоатацији и постварењу а
чија онтологија јесте својина као светост и то приватна својина
којој је иманентан интерес и похлепа, враћа нас на Карла
Маркса и питање-проблем социјализма односно хуманизма.
Социјализам као државни и самоуправни показао је своје
могућности будући да је пао испод капитализма државног типа
услед недостатка битних претпоставки које је Маркс мислио у
виду: а) високо развијеног грађанског друштва са производним
снагама и високоразвијеног пролетаријата и његове свести.
Маркс је био мислилац који се питао како с капиталом преко
капитала а не испод и мимо њега. Марксово мишљење је данас
актуелно чију актуалност је афирмисао неолиберализам као
глобална пошаст, која производи свеприсутно постварење
које сведочи да је сто битнији од столара. Тај проблем нужно
поставља питање-проблем не само класно-социјалне димензије
која је очигледна него и проблем достојанства –хуманизма
сваког појединца и не малог броја народа чији се суверенитет
радикално доводи у питање, а ти проблеми враћају се као
бумеранг самом капитализму и његовој инструменталној
производњи техничке силе света.
Задатак левице огледа се у захватању корена својине
који наговара људе да продају и зарађују на ономе што
није њихово: као на пример време или плацеве на Месецу,
Марсу, итд. Ограничавање располагања са неограниченим
својинским моћима је задатак и изазов левице која дела у
правцу постсоцијализма као хуманизам из простог разлога
што својину прати: политика, право и морал односно што
економију прате те три врсте човековог мишљења и делања.
Будући да је глобализовани капитализам у виду
неолиберализма иза себе оставио огромне последице у виду:
непрестаних локалних и регионалних ратова, могуће еколошке
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драме, продубљењем јаза између развијених и неразвијених
земаља, као и јаза између богатих и сиромашних људи, као
и интензивиране ,,производње’’ империјалне етике и права,
што оставља последице у ,,производњи’’ тренутних пријатеља
и непријатеља-жртве, плена и сл. – то се поставља питање
императива његовог превладавања. А све те и друге последице
проистичу из свеприсутне теорије и праксе експлоатације и
њој припадне теорије и праксе постварења, било да се ради о
природи или људима. Поставља се стога питање суштинске
кризе капитализма, чија је једина мера и принцип производње
људско-природног живота профит ,,уклети део’’ – вишак
свега до чега се инструментално људски (не)ум дотакне. И
ако је техника (технологија) недемонско подручје, није ли
онда могуће то исто средство употребити за јавно добро свих
људи?! Као што је могућа злоупотреба истог средства, могућа
је употреба истог за све људе, јер не мислимо само ми свет, јер
свет нас омогућује и мисли. Моћ мора да схвати да је преблизу
немоћи и да ниједно империјално кретање није избегло да не
заврши у властитом поразу.
Све ове програмске тачке, које настоји капитализам да
контролише на начин њиховог освајања (Негт) или дифузије
субјеката отпора, једнога дана неће се моћи више контролисати,
будући да огроман део човечанства живи у модерном ропству,
те ће ти стварни и потенцијални субјекти отпора нужно
артикулисати стратегију отпора капитализму, и са људским
лицем и без људског лица, у име хуманизма, ма како то неком
архаично звучало.
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Branko Balj
THE CRISIS OF NEOLIBERALISM AND THE RETURN
TO STATE CAPITALISM AS A CHALLENGE FOR
HUMANISTIC LEFT
Resume
Neoliberalism began in the 1970s and experienced its full
swing during the fall of the Berlin Wall, and with the “conquest”
of the East. The left of that time had no valid answer and was
sanctioned and self-ignorant before the cynicism of free speech
as a routine measure of human life. However, neoliberalism as
a corporate capitalism mediated and heeded the state – politics,
law was reduced to hegemonial law, and moral to imperial moral.
All power of the concept of profit being the only purpose of labor
was put into the hands of the employers at the expense of reducing
the rights of the working people which resulted in creating a huge
social gap on a global level. The second consequence was the
occupation of people’s private spheres, and of the general public,
to which a subordinate form of thinking/acting is produced and
forced upon, and that reduces people to a level of floating objects.
The left was caught off guard and could not offer valid answers,
consequently leading to its passivation, or, adhering to the ruling
discourse. With the passage of time, the left realizes the cynicism of human rights and the absence of fundamental discussion
about the right of the working people, which paves the way for
formulating the questions/problems of the capitalistic crisis, rather
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its ontology: embodied in the holiness of private property as an
expression of a will for growth for knowledge and its abuse. That
path indivertibly causes the left to re-examine the contemporary
theory of exploitation as a modern theory/practice of ubiquitous
reification within interpersonal relations. That question/problem
results in: the intensification of the rate of exploitation that testifies to postmodern slavery, the understanding of the family and
production of nomadic lifestyle whose forms are announced as a
process of re-feudalization of property, rights, politics, and morals,
not to mention: global socio-economic crises, economical problems, derogation of international law and the degradation of the
sovereignty of the individual-individuals and as such, of people.
The left cannot and should not stay silent on these matters without
critically illuminating them, and without reviewing and uniting the
points of possibility and necessary resistance.
Keywords: crisis of neoliberalism, return to state capitalism,
challenges for the left, the answer of the left to the
ontology of capitalism.13

* Овај рад је примљен 1. јуна 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јула 2019. године.
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КОНТРОВЕРЗЕ О ЛЕВИЦИ ДАНАС И
ПЛЕДОАЈЕ ЗА АЛТЕРНАТИВНУ ЛЕВИЦУ
Сажетак
У раду се разматра противречан положај левице у
савремености, као и потреба даље теоријске проблематизације
њене улоге. Аутор рад завршава пледоајеом за алтернативну
левицу као плуралистичког демократског актера
антикапиталистичког преображаја савременог друштва.
Кључне речи: Левица, капитализам, транзиција, глобализација,
антикапиталистичка алтернатива.
Недостатак визије социјалистичке алтернативе утврђује
безалтернативност капитализма. Ако не знате куда желите
да идете, ниједан пут вас темо неће одвести
Мишел А. Лебовиц

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: О УЗМАКУ/ДЕФАНЗИВИ
ЛЕВИЦЕ И СУМРАКУ АЛТЕРНАТИВЕ
Скоро ће 30 година од имплозије социјализма, како
је европска левица у дефанзиви, огрезла у опортунизму,
остављајући раднике, грађане и народе да лутају без
алтернативе, у сумраку историје.
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Распад СССР (представља доиста геополитичку
катастрофу – В. В. Путин), као и успон снага неолибералног
глобализма, довели су до домино ефекта – у међународним
односима и геостратешке промене на геополитичкој карти
света; до расула и узмицања левице и њене пуке борбе за
преживљавање; до агресивне експанзије нове деснице на
процесима рестаурације капитализма, на платформи „доктрине
шока“ неолибералне стратегије „транзиције без социјалне
одговорности“.
На том фону извршена је деструкција социјалне државе
у Европи, прихваћена доминација англосаксонског модела
развоја; али и левица се, под фирмом „трећег пута“ (Гиденс,
Блер, Шредер) опортунистички прилагођавала, постајући
„пудлица“/слушкиња снага мегакапитала у његовој агресивној
интервенционистичкој политици према тзв. нефункционалним/
одметничким државама које не следе курс снага глобализма/
новог светског поретка.
Од левице су остали рестлови, усамљена острвца
(у северној Европи и земљама Латинске Америке). Док се
институционална левица у Европи конвертитски прилагођавала
духу времена, постајући интегрални део снага капиталистичке
рестаурације. Настао је „дуги марш“ левице кроз институције,
настајућег суровог капиталистичког поретка, зависних
друштава, нове светске периферије. Да би се одржали на
власти, политичари крипто-прозелитске левице пристајали
су на бројне нагодбе, непринципијелне коалиције, „политичку
проституцију“. Пример су за то појава „заобљених личности“ у
политици, спремних на бројне труле компромисе ради одржања
на власти. Тако су бројне партије номиналне левице нарушиле
углед левице у бирачком телу и идеју левице осрамотиле.
Наравно, томе је допринела и антикомунистичка
пропаганда протагониста деснице/неоконзервативних
идеолошких јуришника и трабаната; који су због „Петра,
замрзнули и светог Петра“. Због номенклатурне левице у
земљама монопартијског социјализма, дифамирали су идеју
левице, а левичаре прогласиле за кривце за све: од издаје
националних интереса, до економског пропадања и имплозије
социјализма. На том фону настао је процес прогона левичара
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и релативизација појмова левице и деснице, комуниста
и фашиста, отворене ревизије историје (националне и
опште), ради легитимације и очувања поретка рестаурације
капитализма и измећарске/сателитске улоге елита у условима
настанка колонијалне/контролисане демократије, подређене
силама суровог новог светског поретка.
Пример за овакву метаморфозу позиције левице су земље
у транзицију, укључујући и Србију.
Морамо одмах приметити да је Запад уложио сва средства
да разори аутентичне снаге левице, центра и деснице у нас и да
наметне марионетске владе/фигуре, различито „костимиране“
играче (маскоте) које вешто или невешто манипулишу масама
као поданицима (политичким стадом); уместо развоја актера
у служби „народа за народ“.
Дефанзива левице у европском контексту учинила
је левицу и у земљама светске периферије (транзиције)
измећарском – да се политички акомодира на процесе
рестаурације капитализма и мутира у конвертитску прозелитску
левицу капитало-парламентаризма (Н. Бобио), постајући на тај
начин политички органон компрадорске лумпенбуржоазије и
адвокат снага социјалне деснице/снага антиреволуције.
Тако се лукавство историје (Хегел), цинично „нашалило“
у нас да левица од протагониста социјализма, тј. ослободилачке
улоге радних класа (радништва и сељаштва), мутира у агенса/
адвоката наступајуће необуржоазије као и да партиципира у
различитим владама које спроводе капиталистичке програме
реформи и неоконзервативне рестаурације.
Рестаурација капитализма, ревизија историје и
неолиберална контаминација идејног простора довели су до
релативизације појма левице, са циљем да се стигматизира као
тоталитарна, огласи за узрок и агенс тоталитаризма у друштву.
Тако девалвирани појам левице, као да је изгубио изворно
значење; постао је испражњен, ишчашен, отписан. Пуштен је
да лута попут зомбија у лагумима историје... О овом феномену,
Тодор Куљић пише као о својеврсној мелодрами левице и у
својој књизи Прогнани појмови, која је ових дана изашла из
штампе.
39

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.02/2019, година XV. vol.35

стр. 37-50

Све је агресивнији наступ и ширење деснице, која
обнавља клерофашистичке и етнорасистичке неоконзервативне
идеје „идеологије крви и тла“, претећи да постане значајна
политичка снага у парламенту ЕУ, у коме већ доминирају
народњачке популистичке странке. Све то алармира и буди
снаге левице на позорност и обнову; потребу преиспитивања,
репроблематизације и иновације свог програма и стратегије
деловања у савремености.
Поставља се питање: да ли савремена криза рестаурације
капитализма и успон деснице на известан начин потенцира
потребу враћања Марксу, радикалној филозофији левице,
теорији класне борбе, или је то само ехо застарелих „прогнаних“
и „отписаних“ појмова у друштвеним наукама!?
2. ИЗВОРНО ПОЈМОВНО ЗНАЧЕЊЕ ЛЕВИЦЕ;
ИДЕНТИТАРНА ОБЕЛЕЖЈА ТРАДИЦИОНАЛНЕ
ЛЕВИЦЕ И УЗРОЦИ ЊЕНОГ СЛОМА/ПОРАЗА
Историја социјалних и политичких теорија/социјалне
и политичке филозофије поучава нас – да идеје/појмови нису
„репа без корена“. Социологија сазнања нас подсећа да суштину
појмова тумачимо не само семантички и херменеутички, већ
и да њихова значења контекстуално читамо и дешифрујемо.
У том смислу: без обзира што је појам политичке
левице рођен у Француској грађанској револуцији, на
основу распореда посланика у скупштини, појам социјалне/
егзистенцијалне левице (Сартр) је старији. Он означава свет
депривираних/осиромашених, експлоатисаних најширих
радних/произвођачких класа (најпре, трећег сталежа; потом
индустријског пролетеријата/плавих оковратника, а данас
модерног света рада интелектуалног пролетеријата).
Маркс је јасно разграничио појам социјалне левице, у
лику „класе по себи“ од политичке левице – као „класе за
себе“ самосвесне и друштвено еманципаторски ангажоване
левице. У аутентичном смислу, по Марксу, левица је покрет/
авангарда која делује у плуралистичком корпусу политичких и
друштвених актера, предводећи их снагом визије својих идеја
и доследном борбеношћу, а не насиљем. Употреба насиља
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је контекстуално детерминисана оштрином класне борбе
социјалних противречности; али и спремношћу снага старог
света да прихвате или пруже отпор на изазове револуције,
тј. наступ новог доба (у томе је разлика између енглеске и
француске револуције).
Традиционална левица, како је показала историја,
монополисала је улогу авангарде у распону снага од радикалних
комуниста, до социјалиста и социјалдемократа. Она је претежно
увреријеристичка и месијанска. Пледирала је да, као авангарда,
предводи радништво у борбу за социјализам/социјалистичку
револуцију и есхатолошку визију комунистичке бескласне
заједнице као „асоцијације слободних произвођача, у којој ће
слобода сваког појединца бити услов слободе за све“ (Маркс).
Како је Маркс „несумњиво филозофски учитељ левог
радикализма – у чијем су средишту радикалне потребе за
јединствено човечанства, тотално развијену личност, за
социјалну једнакост свих људи; укидање наоружања и ратова,
глади и беде и еколошке катастрофе...“1 Изворно Марксово
схватање авангардне улоге комуниста, треба рећи да нема
никакве везе са организационим фетишизмом и монополом
једне партије у политичким процесима. По Марксу „комунисти
су најборбенији део покрета који идејно и теоријски предњаче
разумевањем услова и тенденција свог времена...; а комунизам
није идеал/стање, већ радикални покрет који се бори за
превладавањем капитализма као система најамног рада.“
Његова визија комунизма није догматска, нити има обрисе
егалитарног, потрошачког комунизма социјалутописта; већ
је везана за промене у начину производње/револуцију рада и
могућности аутоматизованог начина производње/радних снага
нових технологија – киберкомунизма. Марксова је прозгноза
да је његов настанак могућ у високоразвијеним друшгвима.
Учини ли се осврт на идеју левице од Маркса до
данас запазиће се лееза контроверзних интерпретација:
од Марксових схватања комуниста, радикалне левице као
антикапиталистичког покрета у борби за посткапиталистичку
алтернативу друштвеног развоја оличену у бескласну
цивилизацију; преко Лењинове бољшевичке партије
1

Агнеш Хелер, Филозофија левог радикализма, Младост, Београд, 1985.
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професионалних револуционара; Грамшијевих схватања
партије као „колективног интелектуалца“ у борби за културну
хегемонију и западни пут у социјализам; Лукачевог фетиширања
организационог питања као par excellence идејног питања у
деловању комунистичког покрета као протагонисте борбене
класне самосвести у стварању историје.
Историја радничког и комунистичког покрета у XIX
XX веку показује и различите деобе – између комуниста,
социјалиста и социјалдемократа у погледу пута и метода
борбе за ново друштво. Такође, у новијој политичкој историји
видљива је подела на левицу и десницу. Норберто Бобио је
истакао да је „главна и најјаснија дистинкције између левице
и деснице била и јесте идеал једнакости. За левицу је идеал
једнакости увек био поларна звезда у коју је гледала и наставља
да гледа“. У овом контексту треба истаћи још један индикатор
између левице и деснице: левица је окренута будућности,
друштву благостања и еманципације човека, док је десница
окренута прошлости и држави као кључном актеру промена.
У 200годишњој историји – од француске грађанске
револуције (1789) па до данас, у Европи су се смењивале
коалиције политичких снага либерала и социјалиста. И док
су први истицали начело слободе, други су инсистирали на
социјалну једнакост као кључну програмску одредницу своје
борбе. Након 1989.године, имплозијом социјализма, дошло је до
потискивања са власти не само социјалиста, већ и либерала. На
фону рестаурације капитализма, вратили су неоконзервативци,
чији успон данас врхуни са све агресивнијом ексанзијом
деснице у ЕУ.
Волунтаристичка убрзања историје довела су до
победе јакобинског/бланкистичког концепта револуције,
и хипертрофије насиља, те у крајњој линији, до преваге
тоталитарне улоге државе: која се – од диктатуре пролетеријата
– изродила у диктатуру бирократије над пролетеријатом (о тој
регресији и метаморфози писао је Троцки у Изданој револуцији,
Ђилас у Новој класи, а Диверже у Демократији без народа ).
Монопартијски социјализам (тешки социјализам, Андре
Горц) – без обзира на његове домете и успехе (социјална
држава, економска еманципација, борба против колонијализма
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и фашизма), изнова је заробио друштво, нацију и државу,
отварајући пут изрођавању тековина револуције и попримајући
неке карактеристике тоталитарног система, који је блокирао
развој производних снага и отворио пут политократском
номенклатурном социјализму, који је имао бројне додирне
конвергентне тачке са политичким/државним капитализмом
(социјалних држава). Подсећамо у вези са тим на дијагнозу
Рејмона Арона да индустријски начин производње представља
заједнички именитељ и социјализма и капитализма, док
су разлике у политичком систему: вишепартизам или
монопартизам.
Имплозија социјализма је резултанта дејства унутрашњих
системских структурних противуречности (насиља
политике над економијом и грађанством, потцењивање
економских законитости, тржишта и значаја политичке
демократије) и спољних геостратешких деловања сила
настајућег новог светског поретка (које су од 1980. године
форсирале неолиберални глобализам и интервенционизам у
међународним односима). Према стратегији Бжежињског из
1979. године (Упсала, 9. конгрес социолога) да треба цепати,
разарати социјализам по етнорелигијским шавовима; о чему
ће Хантингтон деценију касније писати у својој студији Сукоб
цивилизација као о нужности идентитарних сукоба у зонама
геопростора са „политички несавршеним границама“. На тој
стратегији подстицани су и усмеравани конфликти од стране
САД и остваривана стратегија глобалног интервенционизма у
циљу разбијања вишенационалних држава, (СССР, Југославија
Чехословачка) и реализована доктрина геополитичког
инжењеринга тзв. „обојених револуција“ (активирањем делова
елите урбане средње класе у поље политичких промена, уз
посредно или непосредно садејство спољног фактора).
Уморна, бирократизована номенклатурна левица, преко
ноћи је била затечена (експлозијом радничког незадовољства
и протестима средње класе). На споју економске кризе,
социјалног осиромашења, политичке буне, земљотреси
политичке власти, попут цунамија на принципу „домино
ефекта“ падали су режими у источној и средњој Европи.
СФРЈ је, због хермафродитског система самоуправљања и
монопартијског система и вишенационалног састава, на
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простору судара и сукоба цивилизација платила високу цену
разарања ратом у сукобима 90-тих година!?
СКЈ је од авангарде постао аријергарда, заробљеник и
жртва пројекта разулареног полицентричног етатизма (кроз
федерирање федерације према Уставу 1974.) чије су снаге
својим партикуларизмом и етнонационализмом помогле
урушавању система и разбијању Југославије.
Данас се води контроверзна расправа о смислу и бесмислу
пројекта Југославије, за коју је српски народ у ХХ веку платио
високу цену (скоро три милиона живота) а да се, притом, та
расправа извлачи из реалног историјског контекста. Оставимо
историчарима да хладне главе истражују домете и последице
тог пројекта на савременост и судбину српског народа. Овде
бих само подсетио на Хегелову метафору о лукавству историје
које се јавља час у форми трагедије, а час у форми фарсе и где
често победници цинично постају поражени. У том хоризонту,
треба и разумевати метаморфозу наших успона и падова у
историји ХХ века.
3. О ФЕНОМЕНОЛОГИЈИ ТРАНЗИЦИОНЕ ЛЕВИЦЕ,
КАО ПРОЗЕЛИТСКЕ/КОМПРАДОРСКЕ, КОЈА ЈЕ
ИНТЕГРИСАНА У ПОРЕДАК И „УПРЕГНУТА“ ДА
БУДЕ „АКТЕР“ РЕСТАУРАЦИЈЕ
Постсоцијалистичким земљама у ери транзиције је
наметнут неолиберални програм зависне модернизације,
рестаурације и реколонизације. На делу је спровођење
транзиционе стратегије без социјалне одговорности. Таква
стратегија у друштвеној пракси довела је до разарања
привреде, деиндустријализације земље, незапослености,
енормне експлоатације и обнове социјалног питања, класних
и регионалних противречности и сукоба у земљи.
У овом контексту, нажалост, већина партија левице,
акомодирала се на процес рестаурације капитализма, постајући
коалициони партнер партија снага капиталистичке деснице.
Таква метаморфоза збунила је бирачко тело а радништво
оставило без свог органског политичког заступника.
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У друштвеној пракси комунистичке и социјалистичке
партије се рекостимирају постајући псеудосоцијалистичке и
прозелитске. Суочени смо са компрадорском левицом, која
да би остала на власти, спроводи капиталистички програм
реформе, делећи мрвице власти са партијама деснице и
центра; постајући нека врста политичког паразита, део
политичке номенклатуре, тајкунско-олигархијске елите, која
марионетски влада друштвом, на хермафродитској платформи
неолиберализма у економији и популизма у политичком животу,
изграђујући колонијалну демократију без народа.
О овој врсти конверзије политичких актера на политичкој
сцени, у Србији и другим транзиционим друштвима, данас се
већ пишу студије из области социологије политике, у којима
се говори о новој врсти политичког отуђења и различитим
облицима политичке патологије.
4. ПЛЕДОАЈЕ ЗА АЛТЕРНАТИВНУ ЛЕВИЦУ
(ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ ВИЗИЈЕ И СТРАТЕГИЈЕ
ДЕЛОВАЊА; РЕДЕФИНИСАЊЕ ЊЕНОГ ПРОГРАМА
И ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ МЕТОДА ЊЕНОГ
ДЕЛОВАЊА)
Полазећи од трајних историјских и социолошких
константи појма левице, везаних за антикапиталистичку
димензију (борбу против експлоатације света рада),
републиканску (борбу за слободу и равноправност људи и
заснивање демократског поретка) и културну (остваривање
универзалних цивилизацијских вредности и еманципаторске
улоге), појам модерне левице добија нове садржаје и вредности
које изражавају њен нови идентитет. Савремена левица свој
идентитет открива и утемељује у условима савременог
светског друштва и постреал-социјалистичких друштава у
транзицији, на новој парадигми о плуралистичкој природи
друштва и демократској улози социјалних и политичких актера
друштвене промене. У том смислу она има следеће атрибуте
новог идентитета: она је антидогматска, плуралистичка,
антимонополистичка, хуманистичка, компетитивна,
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еманципаторкса, универзалистичка, прогресивна, партнерска
и демократска снага модерног друштва. 2
Традиционална левица делујући као монополска снага
професионалних револуционара, на крају 20. века исцрпла је
своју историјску улогу. У условима савремених друштвених
промена, неопходна је истински нова левица, нова како по
форми и методу деловања тако и суштини своје нове историјске
улоге.3
Идејни метеж и релативизација појмова десница и
левица у савремености захтева данас критичку научну
проблематизацију.
Појам левице је данас један од „прогнаних појмова“
(Т. Куљић), у ери успона неолибералне идеологије, у којој
су потиснути из вокабулара и уџбеника појмови као што
су марксизам, класна борба, револуција, социјална правда.
Тек их криза капитализма (2008-) изнова враћа и оснажује
њихову научну и политичку употребну моћ. Увелико се враћа
интересовање за Марксову анализу капитализма, кризу његове
репродукције и његову судбину/перспективу. Како на западу,
тако и на истоку, северу и југу изнова се прештампавају
Марксове студије: од „Манифеста“ до „Капитала“ и економскофилозофских рукописа. Такође, најзначајнији филозофи и
научници у нашој савремености објављују нове студије о
Марксу: почев од Зигмунда Баумана, Агнеш Хелерове, Едгара
Морена, до Алена Бајдија, Тони Негрија, Џоди Динове, Славоја
Жижека и др. У овим студијама се указује на неправедно
запостављање Маркса и значај његовог метода истраживања
и анализе капиталистичког друштва, као и скидају стигме
са Марксове аутентичне теорије, и враћа изгубљени
комунистички хоризонт, који је заједно са Марксом неправедно
екскомуницирам од стране десничарских апологета и идеолога
дискурса о безалтернативности капитализма.
Током последње деценије „повратак идеји комунизма дао
је нову енергију левици. Комунизам поново постаје дискурс
и речник којим се изражавају универзални, егалитарни и
2
Митровић, 1996, стр. 209-210.
3 Опширније у: Љубиша Митровић, Ослобађање Прометеја: левица и посткапиталистичка
алтернатива, Прометеј, Нови Сад, 2015.
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револуционарни идеали... Комунизам се поново јавља
као магнет за политичку енергију зато што је био и остао
алтернатива капитализму“, пише Џоди Дин у својој студији
„Комунистички хоризонт“ (Џоди Дин, „Комунистички
хоризонт“, Центар за медије и комуникације, Универзитет
Сингидунум, Београд, 2014). Наравно, повратак комунизма
као одложене будућности (Љ. Митровић), неће бити могућ
без моралног и политичког улога нових генерација у борби
за посткапиталистичку алтернативу; али и без новог сусрета
обновљене револуционарне теорије и нових друштвених
покрета спремих да поново „јуришају на небо“, како би
претворили поље могућности у нову стварност бескласног
друштва „у коме ће слобода сваког појединца бити услов
слободе свих“(К. Маркс).
Најзад, неопходно је још једном потенцирати значај
обнове теоријског рада на левици, јер покрети/партије
левице, како је то поручио Палмиро Тољати „иду из далека,
загледани далеко“. Они нису актери апологетског очувања
постојећег поретка, већ су увек окренути снагама „будућности
која је почела“, изазовима и хоризонту могуће револуције,
измене света, хуманизације друштва и еманципације човека.
Такви покрети престају да живе уколико се изнова не хране
енергијом револуционарне теорије и не одржавају антејску
везу са социјалном левицом (модерним светом рада), и на
њиховом јединству граде револуционарни праксис буђења
и стварања историје, остваривања одрживог развоја и
прометејског хуманизма у служби подруштвеног човечанства
и еманципације човека.
Време је да се изнова стваралачки промисли појам левице,
и оствари иновација њеног програма и метода деловања. Да се
на синтези непролазних вредности либерализма и социјализма
(слободе и једнакости) изгради нова платформа за ововремене
друштвене борбе актера за посткапиталистичку алтернативу,
против неоимперијализма и рата; за мондијализацију
разумевања и солидарности међу народима. На том фону борбе
– треба изнова подићи борбену заставу „Слободе, Једнакости,
Братства“/“Хлеба и Самоуправе“, рехабилитовати универзалне
вредности грађанске и социјалистичке револуције. Или како би
песник Бранко Миљковић поручио: „Треба изнова препознати и
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пронаћи будућност; вратити наду, у могућност и неопходност
борбе за њу, јер она сама неће доћи!“ Јер, како је рекао
италијански филозоф Дијегои Фузара „није све изгубљено,
доћи ће боља времена ако будемо активно настојали да их
створимо: будућност је наша“.
Уместо фатализма и нихилизма, данас нам је потребан
нови критички оптимизам, као делотворна, сазнајна и
практична моћ за обликовање нове постпостмодерне
алтернативне левице. Њено теоријско утемељење могуће је
на најбољој синтези вредности филозофије природног права,
либерализма, социјализма и екологизма.
И ма колико да је данас популизам на цени, његово
време истиче и тај се демагошки реторички плес политократа
мора напустити. Партије и покрети морају се одредити према
новим констелацијама у друштвеној структури. Морају изнова
открити друштво, његове противречности, али и актере
друштвених промена. Морају се суочити са новим енормним
неједнакостима и облицима експлоатације и прекаријатом,
са заоштреним социјалним питањем и новим облицима
класне борбе, што ће неминовно захтевати преиспитивање
и модернизацију како њихових програма тако и стратегије
деловања левице.
Алтернативна левица треба са разбоја новог времена
да тка и модернизује свој програм и стратегију деловања. Она
мора да открије нове актере друштвених промена: носиоце
нових производних снага, научно-технолошке, информационе
и биотехнолошке револуције. Агенси одрживог глобалног
развоја и нове поделе и интеграције рада у савремености
данас се не зачињу ни на њиви, нити у класичним фабрикама,
већ у научним лабораторијама, учионицама/школама и на
универзитетима. Протагонисти оворемених друштвених
промена и нове револуционарности имају нови социјални
лик и еманципаторски потенцијал оличен у знању, социјалној
сензибилности и новој друштвеној радикалности/борбености
и оптимизму.
Алтернативна постпостмодерна левица је плуралистичка
снага у идејно-теоријском и политичком погледу. Она
препознаје актере у свету модерног света рада и нове средње
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класе, у савезу нове образоване младе генерације, нове
радничке класе, остатака традиционалне левице, губитника
транзиције и маргинализованим слојевима које је произвео
неолиберални социјалдарвинистички убиствени „капитализам
катастрофе“ (Н. Клајн).
Како својом визијом тако и радикалном критиком свега
постојећег алтернативна левица, као плуралистички субјект
револуције и аутоеманципације, мора вратити наду у отворену
утопију усправног хода и прометејску улогу савремене
генерације, њену способност и спремност да мења себе и
свет. У праву је Ален Бадју када истиче: да уместо одбране
марксизма, данас треба творити марксизам, реактуелизовати
улогу комуниста као политичког субјекта у историјском
кретању. Од те нам тачке ваља кренути! 4
Наравно, у савременим условима алтернативна левица
мора градити широк фронт са осталим прогресивним и
демократским политичким снагама како у националним
тако и регионалним и светским оквирима. Она мора на нов
начин реактуелизовати однос класног и националног питања
у савремености, посебно однос са новим друштвеним
покретима и актерима нових производних снага трећег и
четвртог развојно-цивлизацијског циклуса. У том контексту,
она се мора модернизовати и служити моћним полугама нових
технологија како би користила друштвене мреже и повезала се
са наступајућом интернет генерацијом, интернационализјући/
глобализујући своју друштвену борбу у програмском и
методолошком смислу. То су само неки од предуслова за
подизање њеног креативног политичког потенцијала и
радикалне борбености у предстојећим друштвеним борбама
човечанства за будућност која је почела, али је за сада још
увек неправедно распоређена. А успех и будућност, како је
својевремено истицао Виктор Иго – припада само онима који
се боре и знају за шта се боре.

4

Видети: Ален Бадју, Теорија субјекта, Група за концептуалну политику, Нови Сад, 2015.
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НЕОПХОДНОСТ И ГРАНИЦЕ
АКТУЕЛНОСТИ МАРКСИЗМА
Сажетак
Никада капитализам није био тако јак као што је данас.
Такође, никада левица, у глобалним размерама, сагледавана као
целина, за последњих неколико деценија, није била тако слаба
као сада. Та два процеса тесно су повезана. Из таквог стања
јавља се потреба за обновом Марксове мисли, али не и за њеном
апсолутизацијом. Основне категорије те мисли су вишак
вредности, профит, експлоатација, али и револуционарна
пракса, слобода, социјална правда. Он врши анализу суштине
капитализма, али је не своди на истраживање њене економске
саставнице, него ту анализу усмерава и на услове, као и
субјекте укидања и превазилажења капитализма. По њему,
кључни субјект радикалне измене капиталистичког система
је револуционарна радничка класа. Историја је показала
да та класа није била оно што је Маркс од ње очекивао.
Данас је неопходно трагати за плуралистичким субјектом
укидања и надилажења капитализма и за револуцијом која ће
сједињавати све капитализмом, поготово овим данашњим,
крајње суровим - угрожене друштвене скупине, одговарајуће
знање и општељудске вредности. Марксове основне категорије
и сада су неопходне, али не и довољне за дубинске прогресивне
промене и идејну основу ововремене левице. Но, иако његова
мисао мора да се иновира у складу са суштинским процесима
савременог доба, она није бивша него умногоме и сада актуелна.
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Укидање и надилажење капитализма је цивилизацијски,
вишезначни и неизвесни посао. Нема тог историјског субјекта
који то може сам да обави нити аутора који ће га потпуно
осмислити. Боље друштво, поготово бескласно, није ничим
загарантовано. Оно је само једна, веома тешко остварљива
могућност, и то на дугу временску стазу., а обновљени
марксизам само једна од теорија која је ка томе усмерена.
Ниодкога и никада, те стога и од осавремењеног Маркса, не би
се смео правити бог људског препорода. То је поука целокупне
историје, посебно прошлог и почетка овог столећа.
Кључне речи: обновљени марксизам, савремени капитализам,
левица, плуралистички преображавалачки
субјект.
Има примеса неке историјске ироније када је реч
о кући (Крсмановића) у којој се збива овај скуп, као и о
„моменту“ његовог одржавања. Овде је проглашено стварање
прве Југославије, изразито антисоцијалистички, те стога и
антимарксистички усмерене, а сада у њој обележавамо
двестагодишњицу Марксовог рођења. Недуго након тог
проглашења настао је жесток прогон социјалиста, а пре свега
комуниста. Маркс је као теоретичар и политички активиста
имао статус врхунског државног непријатеља и поред тога
што више од три деценије није био жив. Као да су краљ и
главни политичари новонастале државе Југославије знали за
његове и Енгелсове ставове из времена револуције у Мађарској
према којима мале словенске народе који су били противници
те револуције треба истребити, при чему нису наводили
чињеницу неслободе тих народа. Ти ставови су дуго били
непознати нашој јавности1. Свакако, на њиховој основи не
би се смела градити слика целокупне мисли ни Маркса, нити
Енгелса, поготово зато што су њени темељи и данас неопходни
да би се дошло до спознаје бити времена и друштава у којима
живимо. Сем тога, Енгелс је касније имао и супротне ставове о
1
Тиме се детаљније бавио С. Рељић у рукопису „Ширење демократске културе као
индустрија нове колонијалне свести“, Београд, 2013, стр. 13, који је касније објављен
као посебна књига. Те ставове преузео сам и реинтерпретирао у својој књизи Порази и
алтернативе, претња пустоши и етика отпора, Завод за уџбенике, Београд, 2015, стр.
348-349.
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малим словенским народима и о Србији говорио као Пијемонту
на Балкану. Није вероватно да се у томе потпуно разликовао од
Маркса. Али се наведени ставови не би смели ни избрисати из
теоријско-историјске меморије. Нису они сасвим усамљени.
И Кант је према неким сазнањима сматрао да су црнци нижа
раса, а Хегел уздизао Пруску до нивоа узор-државе у којој се
опредмећује светски дух. Од свега је најважније да се ниједна
личност из области “духовних наука“ и политике не би смела
уздизати до нивоа недодиривости критичком мишљу.
Други аспект својеврсне историјске ироније одржавања
овог скупа јесте „тренутак“ тог одржавања, што не значи да
је оно непотребно и бесмислено. Наиме, одржава се у време
обележавања стогодишњице завршетка Првог светског рата
у ком је српски народ највећом ценом у целокупној својој
историји, стотинама хиљада усмрћених живота, платио борбу
за своју слободу. У тој борби марксизам није имао никакву
улогу, сем у случају политичких уверења и скале вредности
спојених с патриотизмом Димитрија Туцовића и неколицине
њему сличних припадника српске војске. Маркс је у средиште
своје политичке теорије ставио класне сукобе и револуцију.
Светске ратове, бар не онакве какви су се збили, није предвидео,
те стога ни њихове ужасне последице. Победу Србије у
Великом рату извојевали су сељаштво и способне војне вође,
а не радничка класа која је била малобројна. Сељаштво, и то
огромном већином сиромашно, било је, насупрот Марксовом
учењу, главни масовни субјект свих револуција прошлог века
које су означаване атрибутом „социјалистичке.“ То говори да
Марксова теорија револуције, иако и данас знатним делом
употребљива, пре свега када се ради о социјалној подлози
револуционарних збивања, као и свака друга, не може
бити важећа за све садашње и будуће друштвене прилике и
историјске преломе.
Колико је истинских левичара у садашњем свету? Очито
– мало. Чак и глуме левичарства једва да има. Није исплатива.
1. КА СРЕДИШТУ СТВАРИ
Шлегел је за своје време говорио да “болује … од
млитавости, неопредељености, распарчавања живота у
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сићушне, скучене разоноде и од неспособности да осети
велике потребе, од општег пливања низ воду, без обзира на то
у какве мочваре беде и срамоте може да однесе водена струја...
Ово је насилничко време које ставља на тешке пробе, време
одређено да из дуге, неизрециве несреће извуче и створи нов
облик ствари, или пак да целокупну европску културу уништи,
наметнувши јој једноличан јарам…”.2
Није ли и доба у ком живимо такво, у знаку споја
суровости, духовне и моралне празнине, у чему суделује и
доминантно стање левице? Но, ниједна левица сама по себи
и да је идејно снажна и бројна, није у стању да такво време
преобрати у неко увелико боље. Обнова и остваривање идеје
народног фронта као колективног субјекта прогресивних
историјских промена могла би донекле да омогући кретање у
том смеру. Али без уједињавања целовитог знања како мењати
властито друштво и целокупан свет, храбрости, поштења и
стрпљења, нема суштинског искорака из таквих времена. То
претпоставља и увид у дијалектику времена у којој је напредак
само једна од историјских могућности, никада неизбежан, што
се у теоријама револуције, посебно оним бољшевичког типа,
углавном запоставља, где се левица, оличена у комунистичкој
партији, сматра предодређеном да буде носилац историјског
напретка, а назадак, или тапкање у истом, игноришу или не
допуштају у јавном дискурсу, иако су животне чињенице.3
Друге партије се у најбољем случају третирају као
“трансмисије” те владајуће која има монопол политичке моћи,
што не значи да она ништа доброг није чинила, посебно на
плану смањења велике социјалне беде и индустријализације
друштава.
Данас је неопходно укидање политичког хоризонта у
коме се међусобно прождиру у борби за власт и с њом срасле
привилегије - назови-левица, анемични центар и назадњачка
десница. Ниједан од тих партијских облика није у стању да
негира систем глобалног неолибералног капитализма, нити им
је то циљ. Они су састојци репродукције тог система. Разлике
2
Према: А. Лукић, Обрнути Вавилон, Просвета, Српско филозофско друштво, Београд,
2018, стр. 39-40.
3 Дијалектику времена опширно и аргументовано разматра О. Самарџић у својим скриптама
Теорије друштвених промена, намењеним студентима Филозофског факултета у Никшићу.
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међу њима су површинске. Објективно, полазећи о њихових
пракси, они “… обезбјеђују ‘опсаду’ човјекове могућности
избора”4, наравно, оног правог. Неопходна је нова политичка
алтернатива која омогућује окупљање свих који знају, хоће и
све чине да се одбаци такво време, а да се притом не плива у
крви, да се граде друштво и свет солидарности, хуманизма
и правде, умног техничког раста, негације радикалног и
смањења “обичног” зла. То је могући излаз из времена
деградације мноштва људи, чак и претње самом опстанку
људског рода. Ту се не ради о борби за власт и (над)моћ него
о борби за људскост и егзистенцију, чак и ону у елементарном
смислу. Такво залагање мора се ратосиљати и Марксове
идеје-илузије о “царству слободе” и “тотално ослобођеном
човеку”, јер то није достижно. Али јесте достижно, под
многим условима, ослобађање од тешке социјалне патње,
експлоатације и понижења. Оно прво је предео световне
есхатологије, овоземаљског раја и најчешће диктатуре да се до
њега дође. Ово друго је предео нове револуције која сједињује
ослободилачку мисао-праксу и блоховску конкретну утопију.
Какви су критеријуми припадништва правој левици? У
чему је смисао левичарског опредељења данас, не само оног
Марксовим идејама надахнутог? Ређају се таква питања у
дугом низу, али их и паучина хвата. Јер великим делом носе
печат прошлих времена. Не заборавимо нешто што је далеко
од локалног значаја, што илуструје стање левице у данашњој
Европи. Наиме, у агресији НАТО-а на Србију, делимично и на
Црну Гору 1999. године, учествовале су, наводно ради заштите
косовско-метохијских Албанаца, а стварно ради ширења моћи
тог војно-политичког савеза, првенствено његовог стожера Сједињених држава, и неке, номинално леве владајуће партије,
попут немачке социјал-демократске и великобританске
лабуристичке. У самом принципу левица је неодвојива од
залагања свим средствима за мир, а не за учешће у агресивним
ратовима, тобоже ради одбране људских права. То пролази
без озбиљније осуде лаичке светске јавности, религиозних
организација и установа, као и огромне већине интелектуалаца
који себе сматрају левичарима. Шта је све носило атрибут
4
P. Živković, Teorijski pristupi fenomenu globalizacije u savremenoj sociološkoj teoriji, doktorska disertacija, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić, 2015, str. 12.
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“лева”, када је о партијама реч, и шта га данас носи, у нас и
другде?! Левица без морала је фалсификат-левица, а често и
тоталитарна левица која убија не само доказаног непријатеља
- крвника него и незлочиначког противника.
Врло је важно како и ради чега живе чланови, а посебно
функционери левичарских партија. Материјални услови њихове
егзистенције не би се смели знатно разликовати од тога како
живи већина грађана, поготово у сиротињским земљама. Ако
у том погледу постоје крупне разлике онда су те партије само
по називу левичарске, а фактички прокапиталистичке. Оданост
циљевима друштва без класа, скромност у начину живота,
поштење и борбеност, али не фанатизована, одговарајуће
образовање и стручност, чине битне претпоставке угледа,
политичког и моралног досега стварне левице. Ако се то има на
уму онда се може закључити да у нас и у највећем делу света ње
као организоване и квалитетне политичке снаге, заправо, нема,
или једва има. Постоје, углавном, групице и појединци, као и
дебатни клубови, али снажни покрети и партије левичарске
оријентације, способни да укидају сурови капитализам, тешко
да се могу наћи.
2. КОНКРЕТИЗАЦИЈА ТЕМЕ
Морамо се усредсредити на питање по чему је Марксова
теорија и сада актуелна, какав је однос између онога што је
чини вредном, чак незаобилазном, и онога у чему се огледају
њене границе, као и превазиђеност, а пре свега који су услови
њеног осавремењивања и веће животворности за коју се он
залагао, посебно у својој чувеној једанаестој тези о Фојербаху.
Најпре, покушајмо да дамо истиниту слику света у ком
живимо.
Империјално-колонијални, неолиберални, заправо,
псеудо-либерални, чак и тоталитарни капитализам, као
економска, политичка и духовна пракса, доминантан је
глобални процес. Левица се највећим делом предала и продала
капиталу, те, фактички постала капитал-левица.
Социјализам, тачније, „реал-социјализам“, чији су
политички и идеолошки првосвештеници били убеђени да је
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он опредмећење Марксове идеје о прелазном периоду између
капитализма и бескласног, комунистичког друштва – распао
се и разорен је природом тог система, као и неспособношћу
водећих политичара и интелектуалаца, посебно у Европи,
да нађу излаз из његове све веће кризе која се претварала
у историјско пропадање. „Прелазни период“ опредметио се
првенствено као поновни улазак у светски неолибералноколонијални капитализам, његову обнову, а не укидање
у Марксовом смислу. Он је третиран као бивши аутор, као
симбол лоше прошлости, као „липсали пас“, чак и од неких
његових „ватрених“ следбеника, садашњих богаташа, високих
државних функционера и наводних либерала. Последице
слома „реал-социјализма“ и повратка у бескрупулозни
капитализам првобитне акумулације богатства довеле су у
претежном делу земаља које су имале тај систем до брзог и
великог повећања беде, све дубљих социјалних неједнакости
и све ширег незадовољства главнине становништва. То је
социјална подлога повратка марксизма на историјску сцену,
али и старих и нових видова диктатуре и тоталитаризма. Но,
повратак оног најбољег у марксизму претпоставља и настанак
ововремене левице, што је, очигледно, неизвестан и дуг процес.
Та левица ће, вероватно, у погледу социјалног састава бити
знатно другачија од доскорашње левице. Није искључено
да у њој главну улогу има пролетаизовани, али образовани
део средњих слојева, затим, исти такав слој универзитетске
интелигенције, филозофа, научника и уметника, као и младих
без професионалне перспективе. Део традиционалне радничке
класе чији су припадници незадовољни својим социјалним
положајем такође ће чинити састојак те много шире левице,
али не доминантан, јер су други делови ововремене левице
образованији и више укључени у модерне друштвене токове. То
ће тражити и одговарајућу теорију такве левице, која је знатно
шира од борбене традиционалне радничке класе. Ту сложену
нову левицу обједињава првенствено отпор експлоатацији и
снажно незадовољство изразите друштвене већине природом
постојећег система.
Шта значи бити левичар данас у друштву и свету у којима
живимо? Није довољно, иако је веома важно, залагати се и
умом и срцем за укидање експлоатације, огромних социјалних
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неједнакости, сваковрсне неправде. Ако не остајемо слепи
пред друштвом које нас опкољава тамном садашњошћу,
социјалном бедом, међунационалном, међурелигиозном и
унутаррелигозном неподношљивошћу, као и мржњом, која се
уз помоћ са стране брзо може “оплодити“ у још једном рату на
тим основама, онда бити левичар, „овде и сада“ подразумева
максималан отпор надоласку те грозоморне, сасвим реалне
опасности, која је већа од експлоатације, свевласти профита и
политичког прождирања. Не заборавимо да Балкан највећим
делом није само проклета него и крвава авлија која вековима
траје у посве различитим политичким режимима. Она у
себи носи наслеђе изопаченог, каријерно-профитабилног
патриотизма, везаног за интересе манипулативне, псеудодемократске власти и склоност неком облику савременог
цезаризма. Такав, лажни „патриотизам“, нема никакве везе са
оним истинским, који подразумева отпор не само спољашњем
него и унутрашњем поробљавању.
Остати на повратку марксизма као пуке теорије мало би
шта значило за Србију и њој сродне земље. И да дође до снажења
марксизма као „погледа на свет“ без одговарајуће политичке и
моралне праксе, вероватно се ништа битно не би променило
у земљи у којој живимо. Са беживотним марксизмом, или без
њега, у суштини све би остало исто, или се погоршало. Мора
се ићи с осавремењеним Марксом, али и даље од њега, с новим
знањима и путевима практичког политичког делања. А када
је реч о будућности Србије ни осавремењени марксизам, ни
јача левица, као ни било који прогресивни покрет, не могу
поништити перманентни пораз власти те земље када се ради
о решавању „косовског питања“. Ако се тај пораз системски
још дубље утемељи увелико ће одређивати садашњост и
непосредну будућност њене политике. Обновљени марксизам
ништа у том погледу не може променити. Религиозна мржња,
национална неподношљивост, историја у знаку узајамног
сатирања, јаче су од изоловане, ма колико прогресивне теорије.
Левичарство подразумева живот према основним
хуманитарним нормама. Фразеологија човекољубља иза
кога се скрива себичност и воља за надмоћ, највећи је његов
непријатељ. Храброст без морала претвара се у самовољу,
чак и злочин. Оворемено левичарство тражи и одговарајућу
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образованост без које није могуће остваривање боље историјске
алтернативе. Речју, бити левичар у овом за многе злом времену
тражи не само политички јуриш на системске барикаде којима
се брани поредак у коме су већини угрожени основни услови
егзистенције (што важи за сваку, те стога, када је о Србији реч,
и за албанску сиротињу) него и знање шта и како да се ради,
као и живот на темељу кључних хуманитарних норми да би
се бар укорачило у праведнији систем.
Моћ мега-капитала и на домаћој и на светској сцени је
огромна. Није случајно што се велики део човечанства сваким
даном суочава с питањем како преживети с бедним примањима,
како опстати. Скупа с моћи крупног капитала иде и убилачка
моћ војне силе. Оне су нераздвојне.
Либерализам као стварност далеко је од филозофије
слободе, а сама слобода од своје целовитости. Истина, данас нема
„архипелага гулага“, ни терора нацистичког и стаљинистичког
типа. Али скривеног и отвореног терора има, за сада у мањој
мери, под лажном заставом слободе и људских права. Историјски
прогрес, те стога и боља историјска алтернатива нису могући
без синтезе оног најбољег из либерализма и социјализма, као
и оног суштинског, општељудског из религиозних етика, чега
има и у неким Марксовим, а посебно Блоховим ставовима.
Нема те алтернативе без аутономије политичке свести
надмоћне друштвене већине. Поданичка свест, неодвојива од
колонијализма, као куга се шири у планетарним размерама,
бар за сада.
Вратимо се на питање од стратегијског значаја, питање
који и какви су потенцијални субјекти остваривања боље
историјске алтернативе. Може ли радничка класа у данашњим
технолошки и економски високо развијеним капиталистичким
земљама да буде кључни субјект њихових промена ка неком
облику ововременог социјализма или неког другог вида
хуманијег друштва? Жели ли она то? Још за живота Маркса и
Енгелса видело се да та класа у Енглеској није заинтересована
за дубинске системске промене.
Класни сукоби сами по себи не воде бољем друштву.
Могу да остављају иза себе још горе стање од постојећег
ако их не воде умно знање и опште људске вредности оних
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ослободилачких покрета који су увек шири од ма колико
прогресивне радничке класе. Маркс је апсолутизовао улогу
те класе, ондашњег пролетаријата, када је писао о субјектима
револуције која је усмерена ка бескласном друштву. Њу ни
данас не треба „отписивати“ када је реч о револуцијама које
стреме историјском напретку. Али, опет нагласимо: она се мора
смештати у сноп, односно савез тих субјеката који сачињавају
и високо образовани, као и стручни делови “средње класе“,
незадовољни постојећим, млада генерација без професионалне
и стручне перспективе, пролетаризовано сељаштво, студенти,
борбено-хуманистички усмерени, данашњи „санкилоти“,
жељни хлеба, крова над главом и поштовања, и што је посебно
важно – критичка, неулизичка и поштена интелигенција,
поготово универзитетска, као и честити припадници државног
апарата силе који не окрећу главу од новоробовског положаја
већине грађана, него стају на њихову страну. То је, дакле,
врло сложен и широк ослободилачки и плуралистички
субјект-покрет који надилази и најборбенију радничку класу.
Свакако, треба имати на уму да део тих потенцијалних
градитеља плуралног субјект-покрета може да се окрене ка
савременом господару - „спаситељу“ и да га масовно слави
и подржава, што се већ дешавало и збива се и у нас и другде,
а да остали њихов део дуго остане у пасивном стању трпње
услед страха од још горег, све док “трпило“ не пукне због
неиздржљиве беде и понижења. Свему томе мора се додати
веома важан чинилац глобалног контекста силе као моћи. Од
свих тих околности зависи каква је заиста конкретна радничка
класа и какви су стварни изгледи за револуције старог или
новог типа. Убуђала теорија до таквог сазнања не може да
дође него нова, интегрална мисао у којој се сједињују умна,
критички усмерена филозофија, социологија, антропологија и
остале науке о друштву и човеку, као и одговарајућа сазнања
садржана у великој уметности. Још нешто, већ поменуто, треба
имати на уму: чињеницу да радничка класа није била главни
субјект револуција у основи бољшевичког типа него је то
било сељаштво, пре свега оно пролетаризовано, највећма под
воћством радикално-левичарске интелигенције.
Иако је експлоатација и сада једна ог кључних одлика
неолибералног, односно, нелибералног и антилибералног
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капитализма, чињеница је да највећи део радничке класе у
технолошки и економски најразвијенијим капиталистичким
земљама трпи експлоатацију ако има пристојне наднице,
а у колонијално-неразвијеним земљама подноси је јер се
радништво, које најчешће није ни развијена класа по себи,
а камоли за себе, с разлогом плаши да ће остати без посла,
те стога и хлеба ако се побуни против газда. Млади из тих
земаља хрле у развијене капиталистичке земље, свесни да ће
бити експлоатисани, али и свесни да их у њиховим отаџбинама
чека и експлоатација, ако се уопште запосле, и беда у највећем
броју случајева, као и понижавање у радном односу. Њихово
бекство у иностранство нема иза себе никакву идеологију, него
страх за елементарни опстанак и жељу да се потврде у струци
за коју су се школовањем определили.
Потпуно су неосноване критике упућене Марксу у
којима се експлоатација маргинализује, а отуђење сматра
најважнијом категоријом његове мисли. Наравно, оно није
неважно. Али истакнимо опет: најважније Марксове категорије
су експлоатација, вишак вредности, профит као покретачка
снага капитализма и као овоземаљски бог. И поред тога што
се експлоатација, сједињена с колонијализмом и глобалним
насиљем очитује свакодневно, широм данашњег света, она се
маргинализује или изоставља из анализа бити тог света и у
радовима неких најзначајнијих аутора савремене филозофске
и социолошке мисли. У том погледу репрезентативан је
Хабермасов став: „Нема алтернативе за капитализам, нити је
треба бити, капитализам се показао способним за стварањем
богатства“. Глад за профитом не може бити замењена влашћу
„речи и слике“, како је мислио Бодријар. Ма колико утицајне,
и релативно самосталне, оне су везане за профит. Исто важи
и за улогу телекомуникације и компјутеризације, којима се
Кастелс, посебно бави.
Стављање отуђења на кључно место одлика савременог
капиталистичког универзума уместо Марксових категорија
експлоатације и профита је озбиљна грешка аутора те врсте,
и поред њиховог значаја у савременој мисли. Профит по
сваку цену, ропство новцу и стварима уопште, раст духовне
и опште животне празнине су кључни амбијент отуђења.
Сем тога, категорија отуђења води порекло из Хегелове, а не
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Марксове филозофије, иако овај други филозоф није њен пуки
интерпретатор.
3. ГЛОБАЛНИ ХАОС, АПОКАЛИПТИЧКИ
ПОТЕНЦИЈАЛИ И МАРКСОВА МИСАО
Обнова Марксове мисли мора поћи од поуздане
слике доминантне стварности овог доба да би се сагледале
могућности кретања ка бољем свету и остваривало оно што је
у тој мисли најбоље, али и открили процеси који воде према
горем свету, што важи и за сваку другу прогресивно усмерену
теорију.
Равнодушност према патњи великих размера једно је од
главних обележја живота највећег дела елита (укључујући и оне
интелектуалне), Марксовог доба и веома важан предмет његове
мисли. Но то је и једна од битних одлика садашњег времена,
поготово када се ради о свесном лагању да та равнодушност
не постоји. То није само цинизам изопаченог разума, већ и
својеврсни злочин у име знања, када је реч о интелектуалцима
на власти и поред власти који ту патњу оправдавају ради
себичних појединачних и групних интереса, или, пак, своје
„мисије“. Јавно, системско лагање маскира се залагањем за
„демократију“, „модернизацију“ и „лепу будућност“.
Политика се никада не може поклапати са свером морала.
Али политика без имало морала, што значи и хуманизма, која
одувек хара светом - јесте свера сведозвољености и насиља.
Она даје печат и данашњем добу. Левица која полази од
уверења да убити, не само непријатеља него и противника,
представља обавезу и часно је дело - образац је рушења њене
моралне основе.
Бавио се Маркс односом политике и морала од „Раних
радова“ до Капитала“. Познат је његов став да „животињско
постаје људско, а људско животињско“.5 Истина, у његовој
мисли преплићу се хипертрофирани оптимизам према коме
ће доћи до већ поменутог „тотално ослобођеног човека“
и став према коме захтев да људи напусте илузије о свом
стању јесте првенствено „захтјев да се напусти стање коме
5
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су илузије потребне“.6 Нелегитимно насиље нема само облик
оног грубо непосредног, физичког или душевног, него и
системски произведеног бедом и угњетавањем, што је и сада
глобална појава, различитих облика и нивоа. Но, његов извор
је и у антрополошкој структури не сваког човека, али не и у
личности малог дела људског рода. Ако се све то не сагледа
у правим размерама, „политички реализам“ се схвата у знаку
чувене изјаве Чезара Борџије, да коме је стало до морала, нека
иде у цркву. Онда су и експлоатација и огромне социјалне
неједнакости, људско понижење, механизам заједничког
раста „глобализма и трибализма“7 не само „нормални“ него и
неопходни. Марксова мисао, сагледавана у целини, опире се
томе свом снагом. Но, он није светац и у свему узорна личност.
Његова критика Бакуњина и Прудона је сујетна, неправедна и
потцењивачка. Он критикује Прудонова политичка схватања, а
не уважава чињеницу да су прудонисти били главни градитељи
Париске комуне, зачетка новог, самоуправног и праведног
друштва о коме је сам Маркс с правом похвално писао.
Све то говори о томе да ни велики људи нису довољно
велики да би били беспрекорни. Таквих људи никада неће
бити, нити ће се зло као такво икада укинути. Историјски
подвиг нове револуције био би у томе да се уништи радикално,
стравично зло, а да се нерадикално, „обично“ зло смањује.
То је право мерило нових револуција усмерених ка стварном
историјском прогресу.
У полемичком спису из 1844. године усмереном против
Ругеа Маркс пише да су „егзистенција државе и егзистенција
ропства нераздвојне“.8 Али, ропство није нужна последица
постојања сваке, него тиранске и у данашњем појмовном
значењу - тоталитарне државе. Таквих држава је било, има
их и биће их. Њихова изворишта се репродукују. Но, ако
нема држава као оличења пуне слободе и правичности, то
не значи да свака од њих неизбежно производи ропство.
Ограничена и манипулативна демократија ипак није ропство.
Оно је ништење свих остатака слободе, институционализовано
6
Isto, str. 273.
7
M. J. Mazarr, Global Trends 2005, An Owner’s Manuel for the Next Decade, The Center for
Strategiic and International Studies, St. Martin’ Press, New York, 1999, p. 158.
8
Prema: P. Vranicki, Marksizam i socijalizam, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1979, str.
280.
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хапшење оних који изражавају и најмању критику власти,
њихово масовно мучење, а често и усмрћивање. Стога је у
знаку егзистенцијалног страха, који често прелази у ужас.
Данашњи свет постаје нека врста огромног историјског
казана у коме се кува смеса тријумфа и могућег пораза оног
што се сматра неолибералним капитализмом, али и састојака
који се не могу јасно препознати. За откривање суштине те
смесе неопходна је обновљена Марксова мисао, али није
за то довољна, посебно за новореволуционарну измену тог
света. Живимо у времену згуснуте хетерогене историје, не
само озбиљних неизвесности и ризика, него и апокалиптичких
потенцијала који доводе у питање опстанак већине, а можда и
целокупног људског рода, као и свега живог. Иза тога стоје не
само убилачки профит и војна сила којом се он служи него и
немоћ теоријске мисли, продаја свести и савести највећег дела
њених твораца. Криза је далеко од појма у коме се огледа та
стварност. Ради се о стању из кога могу настати могућности
пада у историјски понор. Запањујуће је колико се то мало види
у највећем делу теоријске мисли која је увелико вазална. На
делу је рађање глобалног хаоса из кога могу потећи појаве
много теже од Марксове експлоатације и уопште свевласти
профита. Тај се хаос у појачаном виду може открити у данашњој
Европи. Све су јачи и масовнији покрети који устају против
постојећих поредака који носе печат власти крупног капитала.
Захтеви за повећавањем или бар очувањем садашњих зарада
су све израженији. Међутим, то није довољно да би се ти
покрети сврстали у левицу. Фашизам и нацизам су их, такође,
садржали. За припадност левици неопходна је системска
и лична усмереност према општељудским вредностима,
пуна међунационална, међурелигиозна и унутаррелигиозна
толеранција, неговање пријатељства међу људима, залагање за
мир, а не за рат међу државама и народима. Стога је прерано
закључити какви су и какви ће постати ти покрети. Али
се основано може предвидети да Европи, како ствари сада
стоје, прети све већи хаос и да веће шансе за успостављање
доминације има десница, од екстремне до умерене, него левица
и центар. То мање-више вреди и за Србију. У сваком случају и
Европи, и Србији, и целокупном свету предстоје тешки дани,
године и деценије.
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Није искључено да апсолутизовани профит и без
дејства нове левице и других чинилаца његовог рушења,
изврши самоубиство унутрашњим деструктивним силама.
Он, несумњиво, садржи такве могућности. Тиме се много
вероватније улази у цивилизацијску пропаст, него у ново
друштво. Не постоје никакве „законитости“ прогресивног
кретања историје. Од самог почетка то је велика заблуда.
Историја је оно што људи себи и од себе направе.
Нико са сигурношћу не може предвидети куда иде
овакав свет. Није искључено да из светског хаоса, који није
случајан, него је намерно направљен, првенствено вољом и
тежњом Сједињених Држава да трајно овладају планетом
на којој живимо, дође до новог светског рата, можда и оног
нуклеарног. Иако би иза њега стајала првенствено екстремна
десница, питање подела покрета и партија на левицу, центар и
десницу отишло би у далеку позадину. У првом плану било би
питање како опстати у опустошеном свету у коме би преживела
мањина људи, а ни то није сигурно. Далеко од тога да је то
негативна утопија.
Бодријарова стратегија смрћу против смрти није
надилажење Марксове мисли. Нити показује излаз из таквог
стања. Она је једна од варијанти нихилизма. Шта можемо ми у
једној малој и ојађеној неоколонијалној земљи, с Марксом, без
њега или против њега? Шта нас чека не у далекој будућности
него за деценију-две? У таквим околностима свом снагом се
намеће и Бекерово питање: „На чијој смо страни“.9
Маркс говори о унутрашњој повезаности“... између глади
која мучи најмарљивије радничке слојеве и између рафиниране
расипничке потрошње богаташа која почива на капиталистичкој
акумулацији...“.10 Зар та повезаност није уочљива и данас? Зар
је не видимо готово у свим већим градовима, првенствено
земаља неоколонијалног капитализма, што значи и нашој. Али
је она видљива и у Сједињеним Државама у мери која сведочи
о тешким социјалним последицама тог владајућег глобалног
система и у његовом средишту.
9
Prema: I. Kuvačić, Znanost i društvo, Naprijed, Zagreb, 1977, str. 41.
10 K. Маркс, Капитал, критика политичке економије, први том, књига I, процес производње
капитала, Институт за изучавање радничког покрета, Београд, 1970, стр. 582.
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Прошетајмо Београдом од Дедиња до сиротињских
четврти и уџерица у којима живи субпролетаријат, састављен
од системом произведених „сувишних људи“, ако желимо и
умемо да ту повезаност видимо. То је структурална одлика
садашњег капитализма широм света, као и један од главних
узрока повратка марксизма. Он се враћа не само као теорија,
него првенствено као спонтана критичка свест, која се живи.
Та свест се мора обликовати и објединити да би се дошло до
ефикасног покрета за остваривање бар нешто бољег стања.
Она није сведена на уско-класне оквире, већ потенцијално, а
не нужно, продире у шире слојеве угњетених, „понижених и
увређених“.
Друга битна одлика историје која се осавремењује и
јача сажета је у следећим Марксовим речима. „У стварној
историји освајање, подјармљивање, пљачка и убијање, једном
речју, насиље, игра, зна се, главну улогу“.11 Већ је речено да у
Марксовој теорији, посебно у његовим младалачким радовима,
има доста хипероптимизма. Али овакви ставови чине
његову мисао живом, у стварност укорењеном и практички
ослободилачком.
У Марксовом делу сусрећу се, понегде и сударају, два
кључна приступа историји: детерминистички и активистички.
Први се односи на економски детерминизам, првенствено на
улогу развоја производних снага рада. Други ставља нагласак
на класну борбу и револуционарну делатност. У првом
случају полази се од тога да развој производних снага доводи
до рушења капитализма изнутра. У другом да је неопходна
осмишљена класна борба из које се јавља револуционарна
пракса која води стварању новог друштва. Поставља се питање:
зашто је онда потребна та пракса, која односи и људске животе,
ако ће високоразвијене производне снаге изнутра довести до
укидања капитализма? Ипак, ако се Марксовом делу приступа
са становишта целине долази се до закључка да се он залаже
за нераздвојност економско-структуралног детерминизма и
револуционарног активизма. Природа анализе кретања ка
негацији капитализма, зависно од проблема који се истражују,
намеће нагласак на једно или друго, при чему је услед
недовољне истражености утицаја економско-структуралног
11
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чиниоца на историјска кретања најчешће био нагласак на њему.
Али суштина Марксових закључних разматрања је у знаку
синтезе једног и другог. То не значи да је његово дело без
икакве грешке и да треба да има статус левичарске библије, а
он теоријског Јупитера.
4. ШТА ДАНАС ЗНАЧИ „МАНИФЕСТ
КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ“?
Синтагма „баук комунизма“ којом почиње та чувена
књига заправо је објава императива рушења „надградње“, не
и производне основе капитализма, укидања класа и стварања
друштва без њих у коме ће слобода и достојанство појединца,
та битна одлика стварног либерализма, бити услов слободе
за све. Тај састојак пролетерске револуције којом је надахнут
„Манифест“ није довољно уочен у интерпретацијама те чувене
књиге. А веома је значајан. У њој је у средишту пажње радничка
класа као субјект револуционарних промена. Она има и своју
идејну и политичко-организациону водиљу, комунистичку
партију, касније названу „авангардом“. Али нигде не пише да
је она одвојена од осталих радничких партија и да треба да
се успостави једнопартијски систем. Дакле, она је једна, а не
једина партија те врсте. Може се извући закључак да радничке
партије према „Манифесту“, чине породицу сродних партија,
а не гомилу дивљих противника који једни друге прождиру
у борби за власт. Можда је то њихово идеалистичко виђење,
али је с обзиром на преовлађујућу стварност међупартијског
и унутарпартијског живота, ипак, вредно пажње.
У тој књизи постоји радикална критика капитализма,
као оно доминантно, али и похвала, чак и веома јака,
његовим светско-цивилизацијским достигнућима, посебно
расту индустрије, односно технологије, као и продору у цео
свет. То јесу супротстављена становишта, јер су природа
капиталистичког система и индустријско-технолошки раст
међусобно повезани, али не истоветни. Систем је главни
поробљивач људи, а тај раст је потчињен систему. Може да
поробљава и људе, али и да их бар делимично ослобађа. Када
дају слику капиталистичког система аутори „Манифеста“ пишу
да власт буржоазије „ ... није оставила између човека и човека
67

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.02/2019, година XV. vol.35

стр. 51-77

никакву другу везу осим голог интереса, осим бездушног
‘плаћања у готовом’,12 а модерна државна власт само је одбор
који управља општим пословима буржоаске класе“, при чему
су угњетач и угњетени стајали један према другом у сталној
супротности...“.13 Није ли то преовлађујућа слика и данашњег
времена? Не живимо ли у њој? Није ли то подлога могућих
социјалних побуна, па и старо-нових револуција, наговештених
у „Манифесту“, али и савремених крвавих контра-револуција
и успостављања диктатура различитих видова?
Марксов и Енгелсов став да је у „вашем (буржоаском прим. З. В.) друштву приватна својина укинута за девет десетина
његових чланова: она управо постоји зато што не постоји за
девет десетина“,14 говори о тешким социјалним неправдама као
једном од главних узрока револуција у последњим вековима.
Али, говори и о дуго истицаној неистинитој процени да се
историја не понавља. Свакако, не понавља се у детаљима,
али у оном суштинском може да се понавља, зависно од
тога ко и како прави њену матицу. И у мноштву садашњих
високо развијених капиталистичких, посебно неолибералноколонијалних друштава, концентрација богатства налази се у
власништву прве десетине, чак и у мањем кругу житеља тих
друштава. Студентске побуне седамдесетих година прошлог и
почетком овог столећа, посебно у земљама бившег социјализма,
нису ту веома важну чињеницу имале у средишту пажње
него политичку (не)слободу. Ствар је вероватно у томе што
се „дивљи“, неолиберало-колонијални капитализам тада још
није био довољно размахао и показао сва своја деструктивна
својства, симбиозу тријумфа и пораза, као и максимално
осиромашење већине грађана. Гушење политичких слобода,
а не експлоатација и крупно-власничка својина за студентске
покрете био је главни проблем, мада њихов мањак ни тада није
био, нити је сада, од периферног значаја.
У вези с материјом социјалних побуна и револуција је
и питање каква их морална и психолошка усмереност носи.
Нека врста наде у боље, солидарност залагања за опште
12 К. Маркс, Ф. Енгелс, Манифест комунистичке партије, Београдски издавачки завод,
Београд, 1977, стр. 11.
13 Исто, стр. 7.
14 Исто, стр. 31.
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људске вредности нормално је њихово обележје. Али, ако
се то претвори у апсолутизовани оптимизам онда долази до
кризе и разочарања у практичку моћ подухвата да се друштво
увелико промени набоље. Аутори „Манифеста“, како је већ
истакнуто, такође нису избегли замку хипертрофираног
историјског оптимизма. То се да видети из њихових речи да
су пропаст буржоазије и „ ... победа пролетаријата подједнако
неизбежни“.15 На крају те књиге стоји познати став-усклик: у
комунистичкој револуцији пролетери “ ... немају шта да изгубе
сем својих окова. А добиће читав свет. Пролетери свих земаља,
уједините се“. Стварност говори да се ни данас нису ујединили,
да се не зна да ли ће и када до тога доћи, те да велики капитал
никада није био јачи него сада и поред знакова његове озбиљне
структуралне кризе. Радници, очито, нису постали „гробари“
капиталистичке класе, али она јесте постала „гробар“ њихових
тежњи за ослобођењем, бар сада и у блиској будућности.
У „Манифесту“ постоји дуалан модел новог друштва:
етатизам и револуционарно повезивање радника путем
асоцијација. Први облик тог модела је доминантан. Држава,
њена својина и њен интервенционизам у друштвене токове
основа су новог система. Идеја асоцијација радника постоји,
али се не разрађује. Тржиште се не помиње. То је у основи
модел етатистичког социјализма. Он се деценијама примењивао
у Совјетском Савезу и државама његовим савезницама, али и
у Кини, Северној Кореји, Вијетнаму, на Куби. Асоцијација
радника није било сем у Југославији, другој по историјском
редоследу, у облику недовољно развијеног и добрим
делом манипулативног и атомизованог самоуправљања.
Тај етатистички модел после брзе и успешне, али и грубе
индустријализације земаља Варшавског пакта посредством
државно-партијског интервенционизма је окоштао и будући
да је био без развијеног тржишта и стручног управљања
државом и привредом, запао је у озбиљну, дегенеративну кризу
која је све више јачала. То намеће закључак да је већи део
идеја из „Манифеста“ које се тичу те проблематике сада без
одговарајућег значаја.

15

Исто, стр. 31.
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5. НАЦРТ ЗАКЉУЧКА
За кретање ка оснивању, функционисању и одрживости
бољих система неопходни су следећи битни и хитни потези.
Најпре, брза и праведна интервенција поштене државе
ради битног смањења великих социјалних неједнакости,
развојно способна демократска власт, стручно руковођење
привредом и целокупним друштвом, умно регулисано, а не
„дивље“ или гушено тржиште, асоцијације непосредних
произвођача материјалних добара, као и свих запослених,
али не на приватно-својинској него личној и солидаристички
усмереној својини, укидање партијско-олигархијске владавине.
Сви ти елементи се међусобно допуњују и ограничавају.
Њихових наговештаја има у „класичном“ марксизму. Ултрадржавни, стихијско-тржишни, анархоидно-самоуправни или
скривено-себичњачки „социјализми“ воде у привредну и
општу друштвену пропаст. Они су, заправо, маске бивших
нехуманих система. Обнова марксизма није могућа без заокрета
ка интегралној мисли у којој се прожимају филозофија, науке
о друштву, антропологија, аксиологија и одговарајућа сазнања
из велике уметности. Дакле, осавремењења предсократовске
мисли и оног најбољег из модерне и „постмодерне“. Распарчана
теоријска мисао, борба за примат њених аутора, не могу да
буду градитељи стратегије изласка из света који садржи опасне
самодеструктивне потенцијале. Бит марксизма није критичка
економија сама по себи, него је чине темељи такве мисли.
Просто је невероватно колико се мало виде последице
те распарчане мисли.
Но, остаје и оно узнемирујуће питање: како отварати пут
ка новој, интегралној мисли и бољој историјској алтернативи
када је за изразиту већину становништва мноштва земаља
главно питање како опстати. Оно се умножава чињеницом
њихове опкољености силом светског и домаћег капитала и
с њима срасле војне моћи. Могу ли радикалне левичарске
револуције укинути такав систем? Марксове категорије
експлоатације, људске деградације и отуђења од суштинског су
значаја за дијагнозу таквог стања. Али чиме га и како уклонити
са историјске сцене? Чак и да постоји глобална левица она то
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сама не може учинити. Нема ни једне теорије која даје целовит
одговор на то питање. Можда се треба окренути ка неком
еклектичком ставу, који и поред свих његових мана, ипак даје
неке полуодговоре на њега.
Сем тога, нема дана да се у свету не дешавају страшни
злочини, условљени не само, нити првенствено, тешким
сиромаштвом него природом оних људи којима је злочин у крви
и причињава им задовољство, као и највеће самопотврђивање.
Далеко од тога да су људи који их чине занемарљива мањина.
За њих је боља, хуманија историјска алтернатива нешто
ненормално, што се мора онемогућити. Они су за режим
страве и мучења, за владавину вешала, каме и страха. За њих
је убијање других - религија. Шта је онда са судбином Кантове
идеје „вечитог мира“, неодвојивом од опредмећења боље
историјске алтернативе? Је ли све то лоша, засењујућа утопија?
Да ли треба укинуту партије, укључујући и оне које себе
сматрају авангардним, или их „улепшати“ и сачувати им „право
првородства“, како то чини Р. Баро на више места у својој
књизи „Алтернатива“,16 мада у њој има и неких друкчијих
прилаза том питању? Ниједна врста партија и њихових, као и
државних челника не би се смели обожавати, али се то ипак
чини. Поразно је монополисање власти у рукама партија,
тачније њихових врхова. А обожавање њихових вођа је једна
врста смрти демократије, морала и ума. Свакако, нису све
партије исте. Оне за које су се залагали Маркс, Енгелс, Роза
Луксембург, Грамши, заслужују поштовање и могу се, и поред
њихових недостатака, уградити у темеље бољих историјских
алтернатива, уз неопходно осавремењивање. Али се ни оне не
би смеле мистификовати.
Ако се све партије укидају поставља се питање шта
успоставити уместо њих. Ма колико Марксове идеје асоцијације
и комуне биле привлачне, а њихова институционализација
прогресивна, то је далеко од довољног за оживотворење те
алтернативе. Демократија није исто што и партијски систем.
Прво је циљ, а друго и када је узорно, што је веома ретко, само
је средство за остварење тог циља. И раније и сада политички
16 R. Bahro, Alternativa, kritika realnog socijalizma, (neskraćeno studijsko izdanje), Globus,
Zagreb, 1981, str. 115.
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живот је у знаку њиховог обрнутог односа. То је једна од
суштинских граница данашњег света.
Не заборавимо Грамшијеву замисао револуционарне
партије као „колективног интелектуалца“, замисао која се никада
није остварила, поред осталог и зато што су комунистичке
партије, првенствено оне бољшевичког типа, биле (и остале)
строго хијерархизоване организације у којима је реч вође
одлучујућа, а идејни живот се већином сводио на разраду
његових ставова. Уосталом, ниједна партија по самој својој
структури не може да постане „колективни интелектуалац“.
Али може да смањује властиту олигархизацију. Комунистичке
партије су строго хијерахизоване. То је једна од главних
унутрашњих препрека њиховог развијеног и слободног идејног
живота. Критички интелектуалци који доводе у питање стање
у својим партијама, као и у властитом друштву с бројним
слабостима, за шта су те партије веома одговорне, тешко да
могу опстати у њима. Они бивају брзо истерани из тих партија,
обележени лошим квалификацијама, често хапшени, мучени
и стрељани. Такве партије делују као „велики ревизори“.
Изузеци се подразумевају.
Не заборавимо ни то да је Грамши у радничким саветима
видео клицу новог друштва. Исто важи и за Коршову мисао.
То што је самоуправљање пропало у Југославији, другој по
историјском редоследу, не значи да ће пропасти у свакој
могућој будућности. Покрети и партије који га се априори
одричу не могу бити левичарски. Пропало је и зато што је
радничка класа у тој Југославији била далеко од „класе за
себе“ и улоге културног хегемона, а данас, у државама њеним
наследницама – још је много даље.
Битно боља алтернатива постојећем свету тражи, поред
многих услова и чинилаца и осмишљену контра-силу. Без ње
она остаје напарфимисана пуста жеља. Контра-сила којом
се опредмећује та алтернатива није само оружана и не мора
бити крвава. Неопходно је сабрати и овом добу прилагодити
искуства свих оних досадашњих, у целини гледано, некрвавих
револуција, које могу да буду инспирација за остваривање
те алтернативе, при чему не треба заборавити да је отпор
тиранији загарантовано људско право. Не треба заборавити
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ни речи које се приписују Христу да ко потргне мач од мача ће
и погинути. У збирку потенцијалних ослонаца боље историјске
алтернативе треба унети и савремену теологију ослобођења.
Таква контра-сила садржи и интегралну ослободилачку
мисао, битне општељудске вредности, као и унутрашње,
личносно прочишћење од кога полазе и спољашње системске
промене. Свакако, све то може да се извргне у своју супротност.
Тај се ризик мора преузети. Иначе се не може изаћи из тамне
вертикале историје. Марксова идеја филозофије кадре да својим
опредмећењем дубински на боље мења свет, што претпоставља
ваљано сагледавање и тумачење тог света, прва је претпоставка
одговарајуће теорије те алтернативе, као и делања за њено
оживотворење.
Ако се наша улога као интелектуалаца у свету филозофије,
друштвених наука и уметности своди на иначе неопходно,
исправно сагледавање света, а залагање за његову измену
ка бољитку оставља неким будућим генерацијама, онда наш
позив једва да има неког смисла. То је порука Марксове и не
само његове мисли.
Далеко је наша, као и светска теорија о савременом
добу од тога да је она „најјача пракса“ о чему говори Бауер
у једном писму Марксу,17 схваћена чак и у метафоричком
смислу оног практичког. Нема снажне преображавалачке
мисли. Мање-више све је (ре)интерпретација оног познатог,
често пристрасна и мрзилачка, поготово када се о марксизму
ради. То је преовлађујући дух времена. Што примитивнији
капитализам то већа та мржња.
Опомињуће звуче следеће Енгелсове речи. „Па зар се
иза тих професора, иза њихових педантно нејасних речи, у
њиховим гломазним, досадним реченицама, могла скривати
револуција? Зар нису баш они људи који су тада важили
као представници револуције, либерали, били најжешћи
противници те филозофије која је смућивала главе“?18 Додајмо
томе: зар нису дојучерашњи ватрени марксисти, а садашњи
17 Prema: A. Čović, Marksizam kao filozofija svijeta, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1988,
str. 63.
18 Isto, str. 89.
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неолиберализму, богатству и моћи одане слуге, које припадају
новој владајућој елити - доследни у исплативој недоследности?
Вреди навести и следећу мисао Пуланцаса: „Ако се
осудимо на чекање, ми никада нећемо дочекати ‘велики дан’
него тенкове у раним јутарњим часовима.“ Чији су тенкови
није најважније, него њихов долазак. И када су само метафора
морају се третирати крајње озбиљно.
Делатно мишљење о левици мора да буде конкретизовано,
што значи и поткрепљено поузданим подацима и њиховим
критичким осветљењем, посебно оним који се односе на
услове живота већине становништва у појединачно узетим
друштвима и целокупном свету.
Где је и шта је институционално-номинална левица у
данашњој Србији ако се имају на уму следећи налази?
Индикативан је податак да се у „транзицији“ у Србији
после 2000. године „од регистрованих 118 политичких странака
ниједна није залагала за заштиту аутентичних радничких
интереса.“19 Дакле, ни странке номиналне левице нису се
залагале за те интересе. Тако је и данас.
Биланс стања левице у данашњој Србији најбоље се види
из следећих налаза. “Структура становништва се променила,
тако да је један одсто богатих, седам одсто припада врху средње
класе, 12 одсто чини средња класа (главнина те класе - опаска
З. В), 36 одсто је сиромашних, 44 одсто бедних, што укупно
значи да је 4/5 сиромашних и бедних“.20
Закључак да се ради о друштву бруталног неолибералноколонијалног капитализма осветљава не само социјалну
структуру данашње Србије него на посредан начин и жалосно
стање институционално-номиналне левице у њој. Нема стварне
левице у апарату власти и ван њега ако постоје и репродукују
се такве неједнакости, ако је већ дуго „тешка празна торба“
(Ч. Оцић). Демократија, слобода и социјална правда су
нераздвојне. Ако остваривање тог тројства није у средишту
практичког залагања левице онда је она само празно име.
19 N. Novaković, Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990 do 2015. godine, Roza Luksemburg- Striftung Southebst Europe i Institut društvenih nauka, Beograd, 2017, str. 62.
20 Према: Д. Весић, „Креативна деструкција у економији и менаџменту, време отимања“,
Политика, фељтон, 4. јануар, 2019. године.
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Овај текст само привидно завршавам, а суштински
настављам, издвајањем следеће мисли Розе Луксембург и
коментаром те мисли. „Сутра ће се опет дићи револуција,
зазвечаће оружјем и блештавим трубама објавити: ‘Ја бејах,
ја јесам, ја ћу бити’„ . Наведене речи револуционарке којој је
живот одузет због њених убеђења заслужују поштовање, чак
и дивљење. Али ипак, с обзиром на то чиме су се у највећем
броју случајева завршиле револуције назване социјалистичким,
остаје питање каква ће бити њихова судбина ако поново избију.
То је уједно и питање судбине света у ком живимо. Поготово
ако имамо на уму да Аушвиц, „гулаг“, Јасеновац и светски рат
(много погубнији од оба досадашња) нису пука апстракција.
Под многим условима нису неизбежни, али не спадају ни у
негативну утопију нихилистичких пророка.
Литература
Весић Д., „Креативна деструкција у економији и
менаџменту, време отимања“, Политика, фељтон, 4. јануар
2019.
Лукић А., Обрнути Вавилон, Просвета, Српско
филозофско друштво, Београд, 2018
Маркс К., Капитал, критика политичке економије,
први том, књига I, процес производње капитала, Институт за
изучавање радничког покрета, Београд, 1970.
Маркс К., Енгелс Ф., Манифест комунистичке партије,
Београдски издавачки завод, Београд, 1977.
Рељић С., „Ширење демократске културе као индустрија
нове колонијалне свести“, Култура, Београд, бр. 140, 2013.
Рељић С., Порази и алтернативе, претња пустоши и
етика отпора, Завод за уџбенике, Београд, 2015.
Bahro R., Alternativa, kritika realnog socijalizma (neskraćeno studijsko izdanje), Globus, Zagreb, 1981.
Čović A., Marksizam kao filozofija svijeta, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1988.
75

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.02/2019, година XV. vol.35

стр. 51-77

Grlić D., Leksikon fiozofa, Naprijed, Zagreb, 1983.
Kuvačić I., Znanost i društvo, Naprijed, Zagreb, 1977.
Marks K., Kapital, kritika političke ekonomije, prvi tom, knjiga I, proces proizvodnje kapitala, Institut za izučavanje radničkog
pokreta, Beograd, 1970.
Mazarr M. J., Global Trends 2005, An Owner’s Manuel for
the Next Decade, The Center for Strategiic and International Studies, St. Martin’ Press, New York, 1999.
Novaković N., Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od
1990. do 2015. godine, Roza Luksemburg-Striftung Southebst
Europe i Institut društvenih nauka, Beograd, 2017.
Vranicki P., Marksizam i socijalizam, Sveučilišna naklada
Liber, Zagreb, 1979.
Živković P., Teorijski pristupi fenomenu globalizacije u
savremenoj sociološkoj teoriji, doktorska disertacija, Univerzitet
Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić, 2015

Zoran Vidojevic
NECESSITY AND LIMITATIONS OF ACTUALITY
OF MARXISM
Resume
Capitalism was never as strong as it is today. Also the Left,
considering globally as a whole, over the last few decades, has
never been as week as it is now. These two processes are closely
related. From this conditions, there is a need for renewal of Marx’
thought, but not for its absolutization. The main categories of this
thought are surplus value, profit, exploitation, as well as revolutionary practice, freedom, social justice. He analyzes the essence
of capitalism, but without reducing it on research of its economic
component, but directs this analysis to the conditions and subjects
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for abolishing and overcoming of capitalism. Accordingly, key
subject of a radical change of capitalism is a revolutionary working class. History has shown that this class was not what Marx
expected of it. Today it is necessary to seek for pluralistic subject
for abolishing and overcoming capitalism and for a revolution that
will unite all by capitalism, especially contemporary, extremely
cruel – i.e. vulnerable social groups, respective knowledge and
universal values. Marx’s basic categories are necessary now, but
not sufficient for profound progressive changes and the ideological
basis of the contemporary Left. Although his thought has to be
innovated in accordance with the essential processes of the modern
age, it is not past but significant and very actual.
The abolition and overcoming of capitalism is civilization,
multifaceted and uncertain business. There is no such historical
subject that can do that by himself or an author who will fully
design it. Better society, especially classless, is not guaranteed
at all by anything. It is only one very hardly achievable option
on a long term, and renewed Marxism is only one of the theories
directed towards it. No one and never, and therefore modernized
Marx, should not be portrayed as the god of human renaissance.
This is the lesson of the entire history, especially the last and the
current century.
Keywords: renewed Marxism, modern capitalism, Left, pluralistic
transformative subject.21

* Овај рад је примљен 11. јуна 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јула 2019. године.
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КАРЛ МАРКС КАО ПРЕТЕЧА ТЕОРЕТИЧАРА
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ3 4
Сажетак
У раду се аргументује теза да је један од оних теоретичара који су уочили процес глобализације, био управо Карл
Маркс. Насупрот њему, многи савремени мислиоци су сматрали да је глобализација наступила с падом Берлинског зида (нпр.
Гиденс), не увиђајући да је то заправо дуготрајан историјски
процес. Тај процес Маркс везује за капиталистичко друштво
и за потребу ширења тржишта изван националних граница,
с циљем остваривања већег профита. То наравно делује и на
све остало што би спадало у идејну надградњу.
Према томе, глобализација није процес кога озбиљни
научници нису могли да предвиде, већ се ради о процесу који
је Маркс предвидео још у XIX веку, терминолошки га означавајући као космополитизам.
Кључне речи: Карл Маркс, глобализација, глобализам.
1
rados.smiljkovic@sbb.rs
2
uros.suvakovic@uf.bg.ac.rs
3 Посвећено 200-годишњици рођена светског великана друштвене мисли и револуционара
Карла Маркса (Karl Marx, 1818-1883)
4
Рад је резултат и истраживања у оквиру научно-истраживачког пројеката ИИИ 47023
„Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција“, који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Марксове идеје данас су релевантније више него икада!5
Џорџ Рицер
Није мали број аутора који су глобализацију посматрали
са „антимарксистичког становишта“. Уистину, ретки су они који
су је посматрали са марксистичког становишта6. Заправо, није
се ту радило о антимарксизму као идеолошком опредељењу
деснице, већ о хистеричном антикомунизму који је запљуснуо
свет након пропасти Совјетског Савеза и социјализма у источној
и средњој Европи, укључујући и Југославију. Ипак, ако су
научници који нису оставили озбиљан траг у науци могли
тако нешто да тврде7, они озбиљни то себи нису смели да
допусте. Ипак, у таквом надахнућу један од корифеја западне
социологије сер Ентони Гиденс каже како се „глобализација
односи на свет после 1989. године8. Пад совјетског комунизма
је, без сумње, једна од најзначајнијих промена у овом веку“9.
Гиденс је упоран када настоји да глобализацију прикаже као
„данашњу друштвена промена“, пружајући за онога ко имало
познаје историју трговинских односа крајње неуверљиве
аргументе, попут наредног: „Погледајте добро сво богатство
роба понуђених на продају кад следећи пут ступите у
продавницу или супермаркет. Разноврсност и доступност
производа свакоме ко има новца да их купи, што ми на Западу
сматрамо као сасвим природно, зависи од бескрајно сложених
економских веза које се простиру преко читавог света....
Процеси глобализације доносе многе користи становницима
5 Џорџ Рицер, Савремена социолошка теорија и њени класични корени, Службени гласник,
Београд, 2009, стр. 70.
6 Међу страним ауторима, поменућемо Терија Иглтона који тврдњу да је Маркс предвидео
тзв. глобализацију износи у: Тери Иглтон, Зашто је Маркс био у праву, Плато, Београд, 2016,
ср. 16. Од наших аутора, Љубиша Митровић је још 1999. указивао да су се остварила Марксова
предвиђања о глобализацији светског друштва. В. Љубиша Р. Митровић, Друштвене промене
и актери: социолошки огледи и расправе о савременој левици, Центар за публикације Правног
факултета у Нишу, Ниш, 1999, стр. 166.
7 Шуваковић, који је коаутор овог рада, као пример потпуног неразумевања овог процеса
радо наводи изјаву једне колегинице која предаје социологију на једном нематичном факултету у
Београду, која је без икакве упитаности изјавила на научном скупу који организује Филозофски
факултет на Палама, како је „глобализација настала с падом Слободана Милошевића“ (sic!).
8
Година пада Берлинског зида, нап. Р.С. и У.Ш.
9
Ентони Гиденс у Вил Хатон, Ентони Гиденс, На ивици: живети са глобалним
капитализмом, Плато, Београд, 2003, стр. 12.
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индустријализованим земаља, на пример у виду бескрајне
разноврсности роба и артикала исхране“10
Већ врло површан увид у не тако давну историју показује
да је „богатство понуђених роба“ постојало и у XVIII и
XIX веку. Сетимо се, нпр. Бостонске чајанке. Тај чај који су
Американци побацали у море незадовољни његовом ценом
као ценом артикла који свакодневно конзумирају, су енглески
бродови допремали у Америку из Индије. Не морамо нужно
баратати статистичким показатељима о трговини и њеном
интензитету, да бисмо бројним примерима показали како је
глобална трговина још тада постојала. Можемо се вратити и
уназад, па ћемо утврдити да је пре тога већ кукуруз стигао у
Европу из Латинске Америке, као и да су шпански морепловци
из те исте Европе донели у јужну Америку велике богиње, које
су се потом прошириле светом11. Према томе, већ тада је свет
био глобално повезан, мада извесно не на тако интензиван
начин на какав је данас, а што је последица развоја науке,
технике и технологије. Ипак, једно је постојање процеса, а
друго је интензивност његовог деловања.
Носећи на очима наочаре са идеолошким стаклима,
крећући се у дихотомном систему социјализам-капитализам,
Исток-Запад, вођени хладноратовском логиком, чак ни Гиденс
није био у стању да примети како се догађаји одвијају потпуно
у складу са Марксовим предвиђањима. Он, и многи други,
погрешно су идентификовали пропаст реалног социјализма
са пропашћу марксизма. Међутим, ствар је потребно гледати
супротно: пропаст реалсоцијалистичких система дала је за
право Марксу када је тврдио да промене система настају тек онда
када систем више није у стању да се прилагођава новонасталим
друштвеним односима. “Никада нека друштвена формација
не пропада пре него што буду развијене све производне снаге
за које је она довољно пространа”12. Према томе, Маркс је
утврдио законитост - који је услов да дође до пропасти
једног друштвеног система. Ако се осврнемо на совјетску
10 Ентони Гиденс, Социологија, ЦИД, Подгорица, 1998, стр. 58-59.
11 Uroš V. Šuvaković, Stevan Z. Baljošević, Žarko V. Obradović “Smallpox and globalization or
the first achieved plannetary goal”, Vojnosanitetski pregled, Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva
odbrane Srbije, Beograd, br. 3/2014, str. 301-306.
12 Карл Маркс, „Предговор“ за Прилог критици политичке економије, Култура, Београд,
1960, стр. 10.
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стварност из периода Горбачова, видећемо колапс система:
празне рафове, немогућност државе да обезбеди довољно
пшенице за прехрану становништва, редове у продавницама.
И то истовремено када је СССР војна супер-сила и када шаље
космонауте у васиону да тамо бораве по више месеци. А Маркс
је на то и указивао: “Начин производње материјалног живота
условљава процес социјалног, политичког, духовног живота
уопште. Не одређује свест људи њихово биће, већ њихово
друштвено биће одређује њихову свест”13, објашњавајући даље
како до социјалне револуције долази онда када новостворене
производне снаге надвладају постојеће производне односе. И
баш се то десило када је у питању колапс реалног социјализма.
Дакле, чак и када бисмо прихватили Гиденсову почетну тезу14
да је слом совјетског комунизма значио глобализацију - могли
бисмо да се сложимо да је транзицијом као специфичним
обликом контрареволуције15 отклонио препреку настанку
глобалног капитализма16 - оно што је извесно јесте да је још
у XIX веку законитост по којој се такви колапси дешавају
утврдио управо Карл Маркс.
Ми заступамо тезу да је глобализација историјски процес
који се одвијао прогресивно, али дисконтинуирано, током
историје човечанства. Током развоја капитализма, долазило је
до повезивања мањих у национална и прерастања националних
у регионална и светско тржиште. “Крупна буржоазија створила
је светско тржиште које је било припремљено открићем
Америке. Светско тржиште наизменично је развило трговину,
бродарство, копнени саобраћај. Овај је развитак, опет, још
више раширио индустрију, а у истој мери у којој се ширила
индустрија, трговина, банкарство и железнице, у истој мери се
развијала буржоазија, увећавала своје капитале и потискивала
у позадину све класе наслеђене од средњег века”17. Тај развој
буржоазије, скупа са индустријализацијом, јачањем саобраћаја,
13 Исто, стр. 9.
14 У својим доцнијим радовима, он коригује овако децидан став.
15 Урош Шуваковић, Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених промена,
Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2014, стр. 17.
16 „Марксова предвиђања нису се у потпуности остварила у 20. веку због глобалног сукоба
капитализма и комунизма (као и због других фактора као што су два разарајућа светска рата).
В. Џорџ Рицер, Исто, стр. 69.
17 Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Манифест комунистичке партије, Слобо љубве, Београд,
1982, стр. 8.
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банкарством и трговине, изискивао је и ширење тржишта, што
Маркс објашњава у Најамном раду и капиталу: “Али уколико
се проширила његова производња, утолико се повећала за њега
потреба за прођом. Моћнија и скупља средства за производњу
што их је увео оспособљавају га, истина да своју робу продаје
јевтиније, али га у исто време приморавају да продаје већу
количину робе, да за своју робу освоји несразмерно веће
тржиште...”18 Пишући у Манифесту на ову тему, пре 170.
година, Маркс јасно указује на, не само на настанак глобалног
тржишта, већ и глобалне производње и глобалне потрошње,
као и на бесмисао идеје и некаквој економској самодовољности
на националном нивоу. Осим тога, оно што је веома важно, он
уочава глобализацију буржоазије као класе: њени су интереси
јединствени, па се она класно повезују на глобалном нивоу.
“Потреба за све раширенијим тржиштима где ће продати своје
производе гони буржоазију преко целе Земљине кугле. Свугде
она мора да се угнезди, свугде да се насели, свугде да успостави
везе. Буржоазија је експлоатацијом светског тржишта дала
космополитски карактер производњи и потрошњи свих земаља.
На велику жалост реакције, она је извукла национално тло
испод ногу индустрије. Уништене се су прастаре националне
индустрије и уништавају се свакодневно још увек. Потискују
их нове индустрије које више не прерађују домаће сировине, и
чији се фабрикати не троше само у земљи, већ у исто време у
свим деловима света. На место старих потреба, задовољаваних
домаћим производима, ступају нове које за своје задовољење
траже производе најдаљих земаља и клима”19. Из овога се јасно
види да је оно са чиме је Гиденс аргументовао глобализацију
2001. (наше издање 2003), као процес уочио Маркс још 1848.
То показује да је процес глобализације и тада био видљив.
Осим тога, Маркс у цитираном тексту описује заправо
појаву коју ће Урлих Бек појмити и терминолошки означити
као глобализам. „Под глобализмом разумем становиште да
светско тржиште елиминише или замењује политичку акцију.
То је идеологија владавине светског тржишта, идеологија
неолиберализма... Ово подразумева истински империјализам
економије, где компаније захтевају основне услове под којима
18
19

Карл Маркс, Најамни рад и капитал, Mediterran Publishing, Нови Сад, 2017, стр. 63.
Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Манифест комунистичке партије, стр. 11.
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оне могу да оптимизују своје циљеве“20. Бек критикује свођење
глобализације на глобализам, прави јасну разлику између
глобализма, као идеологије светског тржишта и глобализације,
која обухвата много друге димензије. И без обзира на то што
су га увек оптуживали за економицизам, Маркс такође пише
о другим димензијама глобализације. Он указује да „духовни
производи појединих нација постају општим добром“,
директно наводећи као пример глобализацију књижевности21,
тј. настанак светске књижевности.
Цитираним деловима Манифеста, аргументовано смо
показали да је Маркс још пре 170 година више него јасно
скицирао процес глобализације који се одвија данас и који се
очито одвијао и тада. Термин глобализација није коришћен;
процес глобализације је био захуктан; настанак државе-нације
је, према Марксовом схватању из Манифеста само производ
тог процеса који је захтевао централизацију политичког
одлучивања, чиме је превазиђен дотадашњи феудални
партикуларизам. Али је стварање националних држава тек
једна од фаза у развоју овог процеса.
С друге стране, Маркс апелује на развој радничке свести,
указује на развој радничке класе и наглашава њен класни, а
не национални интерес у односу према буржоазији. Зато јер
се експлоатација радника врши свугде на идентичан начин.
Дакле, како је капиталистичка класа прекрила Планету својим
интересима, тако је и радничка класа прекрила Планету својим
класним интересима који стоје насупрот буржујским. Марксово
схватање глобализације у том смислу је антагонистичко.
Капиталисти су се глобално повезали. То повезивање врше
преко мултинационалних компанија22, али и путем употребе
ограничених слојева домаћих богаташа у одређеној земљи који
„имају више заједничких интереса са страним партнерима
неголи са својим сународницима“23. Међутим, за разлику од
20 Ulrich Beck, What is Globalization?, Polity Press, Cambridge, 2000, p. 9.
21 Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Исто.
22 „Концепт глобализације је комплементаран са већ раније започетим процесом
мултинационализације, односно тенденцијом ширења мултинационалних или
транснационалних компанија, које су по свом карактеру `у сваком погледу наднационалне`“.
Радош Љ. Смиљковић, Глобализација и насиље, Књижевне новине,Totall Com a.d, Београд,
2002, стр. 9.
23 Радош Љ. Смиљковић, „Морално-економска криза буржоаске рестаурације у Србији и
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буржоазије која се повезала у реализацији својих интереса,
раднички интереси су остали издељени, парцијални,
национално уоквирени. Марксови апели да се радници класно
повежу на глобалном нивоу остали су као позив без одговора.
Управо је оваква ситуација и произвела то да глобализација
води глобалном раслојавању све већих размера. Капитализам
у коме данас живимо постао је глобалан. То закључују многи
теоретичари, међу њима и Зиновјев када пише да су таквом
глобалном капитализму „потребни природни ресурси, тржиште
роба, сфере за улагање капитала, јевтина радна снага, извори
енергије, и то у све већем степену. А могућности за ово нису
безграничне. За ово је потребна цела планета“24. Он уистину
изводи исте закључке као и Маркс пре век и по. Сличног става
је и Рицер који подвлачи како је Маркс предвидео не само
„чињеницу да ће капитализам постати глобални феномен,
већ и да он то мора постати. Капиталистички послови данас,
много више него у Марксово доба, морају да се шире или, у
супротном, пропадају. Отуда они морају непрекидно да траже
нова тржишта, будући да стара постају све мање способна
да произведу нове послове и увећају профит“25. Међутим, то
је капитализам који почива на неолиберализму: глобалним
капиталистичким институцијама (мултинационалним
компанијама, Стиглицевим „институцијама глобализације“
итд.). Њему не стоји насупрот глобална радничка класа.
ПРОЛЕТЕРИ СВИХ ЗЕМАЉА - УЈЕДИНИТЕ СЕ, поклич
којим су Маркс и Енгелс завршили Манифест још увек одзвања
као ехо, али до тог уједињења, до глобалног повезивања радника
на класној основи није дошло. Процес деиндустријализације и
преласка у информатичко друштво отупео је оштрицу класне
борбе радника. Буржоазија је глобализована; радници су
атомизовани. Они треба да буду флексибилни, способни за
промену радног места, за усавршавање, за тржишну утакмицу
како би добили посао, за рад од куће, за рад преко виртуелних
мрежа итд. Све ово је допринело њиховој индивидуализацији,
и тиме губитку снаге да се као класа супротставе глобалном
капитализму. Марксов пролетаријат као потчињена класа
одговорност елите моћи“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/2011,
стр. 133.
24 Александар Зиновјев, Запад - феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 2002, стр. 312+
25 Џорџ Рицер, Исто, стр. 69.
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чији рад ствара профит индустријског капитализма, се
крајем XX трансформише у Стендинговог прекаријат, нову
класу у настајању, на чијим леђима је изграђен глобални
капитализам26. Прекаријат још увек није израстао у класу
за себе, пошто обухвата различите друштвене слојеве, са
привидно различитим интересима, не поседујући свест о
ономе заједничком. „Напетости унутар прекаријата стављају
људе у позицију једних против других, спречавајући их да
признају да друштвена и економска структура производи
њихов заједнички скуп рањивости“27. Према Стендингу ова
чињеница олакшава манипулисање прекаријатом од стране
популиста и неофашиста28. Осим тога, и партије левице су
још 90-их година ХХ века капитулирале пред десничарском
неолибералном офанзивом. Одричући се од марксизма, одрекле
су се предводништва у побуни обесправљених! Те партије су
данас инкорпориране у постојећи глобални систем. Главно
везивно ткиво радничке класе - солидарност, је систематски
довођено у питање од стране неолибералних идеолога. Читаве
генерације су социјализоване у духу индивидуализма, у духу
компетиције, а не у духу солидарности. Развој глобалног
капитализма је створио предуслове да је могуће да солидарност
исчезне из вредносног репертоара организоване и у поредак
етаблиране левице. Али је тешко оствариво да се солидарност
као вредност изгуби из срца људи који су угрожени, из њихових
осећања и - њихових потреба. „Солидарност је кључна реч
развоја. Заједнички напредак иде преко солидарног развоја“29
Друштвени покрети - најпре виртуелни, преко друштвених
мрежа - а данас сасвим реални, преко нпр. „жутих прслука“,
јасно показују да солидарност није давно заборављена вредност
левице, већ да њој теже широки слојеви погођени неправдом
и све већим социјални разликама. Чињеница да се побуна
„жутих прслука“ дешава у земљи светског центра, опет даје
за право Марксу који је сматрао да ће се класна свест најпре
развити у најразвијенијим земљама света. И који је указивао
26 Guy Standing, The Precariat: the new dangerous class, Bloomsbury Academic, London, 2011,
p. 106.
27 Ibid, p. 25.
28 Ibid
29 Фредерико Мајор у сарадњи са Семом Тангијаном, UNESCO: идеал и акција — актуелност
једног визионарског текста, Завод за међународну научну, просветну, културну и техничку
сарадњу, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997, стр. 78.
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да је држава увек класни инструмент који ту своју функцију
одигра сваки пут када је класа на власти угрожена.
На основу извршене анализе, наши закључци би се могли
овако формулисати:
1. глобализација није никакав друштвени процес који је
започео једним чином, актом, већ се ради о законитом
друштвеном процесу који се развија током људске
историје;
2. тај процес је био прогресиван, али дисконтинуиран; у
појединим фазама је долазило до његовом напретка и
убрзања, у другим до његовог стагнирања;
3. у револуционарној 1848. години, пишући Манифест
комунистичке партије, Маркс и Енгелс веома јасно
указују на процес глобализације, који терминолошки
именују као космополитизам. Тај став о глобализацији
Маркс заступа и у својим каснијим радовима;
4. поредећи Марксово схватање космополитизма са
схватањима савремених теоретичара глобализација
(нпр. Улриха Бека), може се уочити да Маркс под овим
појмом разуме не само оно што би била економска
димензија глобализације (идеологија хегемоније
тржишта, глобализам у Бековом смислу), већ и друге
димензије глобализације, указујући пре свега на њену
културну димензију (настанак светске књижевности);
5. Закључујемо да је процес глобализације био присутан
у време када Маркс о њему пише, и да је Маркс један
од првих теоретичара који су га уочили и појмили. Зато
је лишено сваког смисла тврдити да је глобализација
нешто што је настало на рушевинама реалсоцијализма;
она је настала много раније, а њен развој је потврдио
основне претпоставке развоја капиталистичког
друштва које је Карл Маркс изложио у својим делима.
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Rados Lj. Smiljkovic
Uros V. Suvakovic
KARL MARX AS ANTECEDENT OF GLOBALIZATION
THEORISTS
Resume
The thesis is argued in the paper that one of the theorists
who noticed the globalization process was just Karl Marx. Distinct
from him, many contemporary philosophers have considered that
globalization started with the fall of the Berlin Wall (e.g. Giddens),
not understanding that it is actually a long-term historical process. Marx ties that process to capitalistic society and the need for
extending markets out of national borders, with the aim to gain a
greater profit. Of course, it influences also all others that belong
to ideal superstructure.
Therefore, globalization is not a process that serious scientist
could not foresee, but it is a process that Marx foresaw as early
as in the 19th century, naming it as cosmopolitism. Comparing
Marx’s comprehension of cosmopolitism with comprehensions of
globalization by contemporary theorists (e.g. Ulrich Beck) one may
notice that Marx comprehend not only what would be the economic
dimension of globalization (ideology of market hegemony, globalism in Beck’s sense), but also other dimensions of globalization,
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indicating primarily to its cultural dimension (emergence of the
world literature).
We conclude that the globalization process was present in
the period when Marx wrote about it and that Marx was one of
the first theorists who noticed and conceived it. That is why there
is no sense in the claim that globalization is something that has
been constructed on the wrecks of real-socialism. Globalization as
process appeared much earlier and its development confirmed the
basic presumptions of the capitalist society development as Marx
presented in his works.
Keywords: Karl Marx, globalization, globalism.30

* Овај рад је примљен 1. јуна 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јула 2019. године.
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Институт за политичке студије, Београд

ЗНАЧАЈ КАРЛА МАРКСА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ
ЕКОНОМСКИХ И ПОЛИТИЧКИХ ПРОЦЕСА
У XXI ВЕКУ*31
Сажетак
Карл Маркс (1818-1883) представља једног од
најзначајнијих интелектуалаца ХIХ века о чијој актуелности
не престају да се воде многобројне дебате. У светлу
критике неолибералног погледа на свет јавља се све већи
број критички оријентисаних интелектуалаца који наново
откривају Маркса и његову теорију, у контексту разумевања
савремених политичко-економских трендова. Тиме Das Kapital
поново добија на актуелности. Овај рад има за циљ критичко
преиспитивање Марксове теорије са аспекта њеног значаја за
анализу економских и политичких процеса у ХХI веку. Како је
предмет рада комплексан неопходно је користити комбинацију
различитих метода како би одговорили постављеном циљу.
Главне методе којима ћемо се служити у нашем раду су:
биографски метод, метод анализе садржаја и компаративни
метод.
Кључне речи: Карл Маркс, капитализам, економски и политички
процеси, неолиберализам, савремено друштво.

* Овај рад је настао као резултата рада на пројекту бр. 179009 који је финансиран од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Карл Маркс [Karl Heinrich Marx] спада у ред
интелектуалаца који су својом теоријом покренули праву лавину
различитих и противуречних реакција која се не стишава све
до данас. Највећи број дебата посвећених Марксу углавном се
своди на теоретичаре који га или идеализују и идеологизују, са
једне стране, или жестоко некритички нападају, са друге стране.
Имајући ово у виду оправдано се намеће захтев за поновним
критичким читањем Маркса у циљу проналажења његовог
места међу огромним бројем теорија које теже да омогуће
боље разумевање друштвених процеса. Ово поновно читање
Маркса, у времену обележеном бројним кризама и проблемима
на које је он указивао у својим радовима, подразумева приступ
који неће бити оптерећен никаквим идеолошким примесама.
У време када се неолиберализам успоставио као
дефинишућа политичко-економска парадигма нашег времена
постало је веома непопуларно помињати Маркса, нарочите
не у позитивном контексту. Фридрих Хајек [Friedrich Hayek]
и Милтон Фридман [Milton Friedman] су својим делима
утрли пут неолибералном преобликовању света које је у
свету науке довело до наметања нечега што се може назвати
и као ,,идеолошко једноумље“. 1 Хајек је чврсто веровао у
индивидуализам и тржиште. Његово чувено дело The Road to
Serfdom је било међу првима које је задало одлучујући ударац
економском интервенционизму. Милтон Фридман нам својим
делом Capitalism and Freedom истиче да се капитализам најбоље
развија без икаквих ограничења и државних интервенција,
при чему је слободно тржиште неопходан фактор успешног
развоја капитализма. У таквом друштвено-историјском
миљеу очекивано је било то што је Маркс окарактерисан као
филозоф ХIХ века, чија је теорија до краја ХХ века проглашена
анахронизмом.
1. КАРЛ МАРКС – ФИЛОЗОФ ХIХ ИЛИ ХХI ВЕКА?
Овде се оправдано намеће питање: Да ли Карл Маркс
представља филозофа ХIХ или ХХI века? Дати одговор на
ово питање у новонасталом теоријском мноштву које величају
1
О овоме опширније видети: Миша Стојадиновић, Ноам Чомски и савремено друштво,
Институт за политичке студије, Београд, 2014.
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слободно тржиште није нимало лако. ,,Идеологија глобализма,
односно неолиберализма која у свом планетарном походу
истиче знамења модернизације, науке и „рационалног ума“,
тежи да пре свега мистификује и замагли актуелне и све
видљивије, крупне противречности стварне глобализације,
односно постмодерне доминације најразвијенијих.“2
Међутим, глобална економска криза коју је свет
доживео тек што је закорачио у трећи миленијум је умногоме
допринела преиспитивању неолибералних ауторитета. Бројне
противуречности које су биле прикриване уз свесрдну помоћ
науке и масовних медија су одједанпут почеле да избијају на
површину. Политички митови неолиберализма и свемоћна
улога слободног тржишта бивају стављени пред изазове.
Тријумф капитализма којим је означена последња деценија
ХХ века је већ у првој деценији ХХI века довео до настанка
бројних изазова као што су глобализација неједнакости,
све веће ослањање на неоимперијалну праксу, рађање нове
светске економске кризе, сиромаштво, прогон критичке
мисли...3 Због тога Дејвид Харви [David Harvey] пише да је
неолиберализација рођена усред кризе акумулације 1970 – их
година, ,,помаљајући се из материце истрошеног, изграђеног
либерализма са довољно насиља да је у стању да подржи Карла
Маркса који је запазио да је насиље увек било у улози бабице
историје.“4
Тиме се један од главних приговора да је марксизам ствар
прошлости јер га је време прегазило доводи у питање. Управо
то је једна од тема којима се Тери Иглтон [Terry Eagleton] бави
у свом чувеном делу Зашто је Маркс био у праву. ,,Иглтон
је тек један у низу теоретичара који настоје показати да се у
промишљању данашње економске и друштвене стварности
може поновно окренути теорији која нипошто није мртва
(што је један од приговора марксизму који се у књизи настоји
одбацити), него је релевантна алтернатива доминантној
идеологији, а најчешће замерке које се приписују марксизму
могу се приписати и капиталистичкој и неолибералној визији
2 Миша Стојадиновић, Живојин Ђурић, Политички митови неолиберализма, Институт за
политичке студије, Београд, 2017, стр. 82.
3
Исто, стр. 55-91.
4 Дејвид Харви, Кратка историја неолиберализма, Медитеран, Нови Сад, 2012, стр. 240.
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друштва.“5 Он у својих десет поглавља износи типичне
приговоре марксизму настојећи да одговори на њих. При том, он
не говори о томе да је Маркс увек био у праву, већ да је највећи
део онога што му се пребацује нетачно. У првом поглављу
Иглтон одбацује аргумент да у савременом постиндустријском
друштву нема места за марксизам. Аргумент оригинално гласи:
,,С марксизмом је готово. Схватљиво је да је можда имао
неко значење у свету творница и устанака због хране, у свету
рудара и димњачара, раширене беде и бројне радничке класе.
Али дефинитивно нема значења у данашњим бескласним
и друштвено мобилним постиндустријским западњачким
друштвима. Тврдоглави, бојажљиви или обманути тешко
прихваћају да се свет коренито променио, у оба значења
те речи.“6 Међутим, Тери Иглтон истиче да се све док је
капитализам присутан не може говорити о застарелости
марксизма, јер се управо у стваралаштву Карла Маркса налази
његова најсвеобухватнија критика. У савременом друштву
поред многобројних промена није дошло и до промене саме
нарави капитализма, која је на неки начин гурнула марксизам
у други план. ,,Био је гурнут на маргину јер је друштвени
поредак којем се супротставио, уместо да постане умерен
и доброћудан, постао драстично окрутнији и екстремнији
неголи пре. А управо је то марксистичку критику учинило
још значајнијом. На глобалном разини, капитализам је био
много више концентриран и грабежљивији неголи икад пре.“7
Сам Маркс је истицао да је бављење науком велики
изазов. Због тога он истиче да се на улазу у науку мора
поставити исти онај услов који Данте поставља на улаз у
пакао [Dante Alighieri]: Qui si convien lasciare ogni sospetto.
Ogni viltà convien che qui sia morta (Ту не дај да те сумња
савлада. Малодушје нек овде умре свако).8 Нарочити изазов се
јавља када имамо посла са друштвеним наукама и друштвеним
процесима. „Слободно научно истраживање не наилази у
области политичке економије само на оног непријатеља на
којег наилази у свима осталим областима. Нарочита природа
5 Katarina Buntak, ,,Zašto je Marx bio u pravu“, Studia lexicographica : časopis za leksikografiju
i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 4/2010, стр. 232.
6
Terry Eagleton, Zašto je Marx bio u pravu, Naklada LJEVAK d.o.o., Zagreb, 2011, стр. 13.
7
Исто, стр. 19.
8
Карл Маркс, Прилог критици политичке економије, БИГЗ, 1985, стр. 7.
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предмета који она обрађује изазива на бојно поље против
ње најжешће, најситничарскије и мржњом задојене страсти
човекових груди, фурије приватног интереса.“9
Велика економска криза (тј. велика рецесија како је
често називају) је крајем 2008. године у великој мери довела
до тога да економисти који су дуго незаслужено били у сенци
поново добију на значају. Један од главних разлога овоме је и
тај што историја дуготрајних криза постаје све значајнија за
сагледавање актуелних друштвених процеса. У том смислу
је Нуриел Рубини [Nouriel Roubini] у праву када истиче да су
се интелектуалци као што су Џон Мејнард Кејнс [John Maynard Keynes], Хајман Мински [Hyman Minsky], Ирвинг Фишер
[Irving Fisher] и Карл Маркс у светлу великих економских
криза поново вратили у ,,моду“. ,,Њиховa изненадна поновна
појава је била значајна иако кобна: сви они су оставили дубоки
траг проучавајући како се капитализам може урушити у
кризи. Можда су извлачили невероватно различите разлоге
о томе зашто и како, као и о томе шта да се ради поводом
тога, али чињеница да се данас њихова имена изговарају
мирним поштовањем означила је да је дошло до великих
промена.“10 Сви они економисти који су проповедали слободно
тржиште одједанпут постају застарели у поређењу са тзв.
неконвенционалном мисли коју су толико година систематски
занемаривали, па чак и прогонили из научног дискурса.
Треба напоменути да се једина разлика између кризе из
2007-2008. године и оне из 30-тих година ХХ века огледа само у
размерама последица које су за собом изазвале, али делимично
и у механизмима са којима се друштво са њима суочавало.
Томас Пикети [Thomas Piketty], творац једног од најзначајнијих
дела која разматрају улогу капитала у савременом друштву,
истиче да главни разлог због којег криза 2008. године није
била окидач за онако озбиљну депресију каква је била 1929.
године је то ,,што владе и централне банке богатих земаља
овог пута нису дозволиле да дође до колапса финансијског
система и прихватиле су да створе ликвидност неопходну да
се спречи пропадање банака, што је 1930-тих довело свет до
9
Карл Маркс, Капитал – први том, Београд, Просвета, 1978, стр. 17.
10 Nouriel Roubini, Stephen Mihm, Crisis economics : a crash course in the future of finance,
The Penguin Press, USA, 2010, p. 41.
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ивице амбиса.“11 Дакле, једини разлог због којег последице
нису биле толике јесте економски интервенционизам, који се
налази у средишту мера којима никако не смемо прибегнути
према основама неолиберализма. Главни проблем овде лежи у
томе што су се државе бавиле пре свега санирањем последица,
не бавећи се самим узроцима. То значи да криза није санирана
и да ће она веома брзо у скоријој будућности поново избити на
површину, али овога пута са много далекосежнијим одјеком.
Оваква дешавања умногоме погодују поновном
повратку актуелности Маркса. ,,Марксизам, који је презиран
као филозофија ХIХ и који је до краја ХХ века проглашен
анахронизмом још једном је доказао да је веома значајна
научна теорија која анализира кризу са којом се суочава
савремени капитализам. Марксизам остаје водич за акцију
како надмашити капитализам и изградити ново друштво
без класне експлоатације и социјалног угњетавања.“12 Тиме
Маркс постаје незаобилазног интелектуалца у разумевању
економских и политичких процеса у ХХI веку.
2. МАРКСОВ ЗНАЧАЈ ЗА ХХI ВЕК
Имајући у виду све горе наведено потребно је позабавити
се Марксовим значајем за ХХI век тј. дати одговор на питање:
Зашто је Карл Маркс био у праву? Једна од највећих слабости
Марксове теорије лежи у ономе о чему је Пикети писао, а то
је да је занемаривао могућност трајног технолошког напретка
и сталног повећања производње, што може резултовати
уравнотежењем процеса акумулације и растуће концентрације
приватног капитала. Пикети каже да су му за овако нешто у
великој мери недостајали релевантни статички подаци који би
умногоме употпунили његову теорију. ,,Маркс је очигледно
писао у клими велике политичке егзалтације, што га је каткад
доводило до брзоплетих изјава које је било тешко избећи –
отуда апсолутна потреба да теоријски дискурс буде укорењен
у историјским изворима, што је могуће потпунијим – и у том
смислу Маркс није искористио све доступне могућности.
11 Томас Пикети, Капитал у XXI веку, Академска књига, Нови Сад, 2013, стр. 506.
12 Prakash Karat, ,,Marxism in the 21st Century: Alternative to Neoliberal Capitalism and Imperialism“, The Marxist, XXVII 4, October–December, the Marx Memorial Library, London, 2011, p. 3.
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Штавише, Маркс једва да је поставио питање политичке и
економске организације друштва у којем би приватна својина
била сасвим укинута; то сложено питање вероватно никад и
није било добро постављено, као што су показали трагични
тоталитарни експерименти спроведени у државама у којима
је приватна својина била укинута.“13
Бројни су аутори упозоравали да савремени друштвени
процесу доводе у питање било какву могућност употребе
Марксове теорије за њихово разумевање. Бавећи се овим
проблемом Силвано Болчић сумира најзначајније приговоре
који се приписују Марксу у пет категорија:

13

•

економске кризе капиталистичких друштава нису
довеле до предвиђаног заоштравања друштвених
противречности које се више не би могле разрешавати
у оквирима капиталистичког поретка;

•

није дошло до радикалног застоја у развоју
производних снага услед сукобљености интереса
власника средстава за производњу и интереса
,,непосредних произвођача“;

•

индустријски пролетаријат није прерастао у водећу
друштвену снагу која би имала развијену и целовиту
класну свест о границама постојећег, капиталистичког,
,,реда ствари“, свест о нужном смеру друштвених
промена и моћ да оствари радикалне друштвене
промене;

•

конкретна друштва (,,социјалистичка друштва“),
у којима је ,,национализацијом“ и другим мерама
државе укинута доминација приватне својине над
производним средствима и где је успостављен
политички систем који је, нормативно, осигуравао
,,власт радничке класе“, нису остварила очекиване
позитивне економске и социјалне промене;

•

досадашње конкретне институције за ,,изградњу
социјализма“, с обзиром на реална достигнућа
,,социјалистичких друштава“, не могу представљати

Томас Пикети, Капитал у XXI веку, op.cit., стр. 22.
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уверљиву алтернативу капиталистичком ,,обрасцу“
развоја савремених друштава.“14
Међутим, двеста година после његовог рођења,
Нуриел Рубини, амерички економиста који је међу првима
најавио кризу из 2008. године, академик на Јејлу, један од
најзначајнијих аналитичара који су радили у оквиру највећих
финансијских организација као што су Светска банка, ММФ,
Систем савезних резерви и др., у интервјуу за The Wall Street
Journal каже ,,Маркс је био у праву!“. Суштина која се назире
у Марксовом приступу о томе да ће у одређеном тренутку
капитализам сам себе уништити се показала тачном. ,,Мислили
смо да тржишта функционишу. Она не функционишу (…)
Компаније на раде ништа, односно гомилају капитал и профит
уз изговор да нема потражње на тржишту, па немају ни
разлога за нове инвестиције и запошљавања (…) Појединац
може бити рационалан. Компанија, да преживи и опстане
спушта трошкове рада све ниже и ниже, али то је нечији
приход и нечија потрошња. Зато је то самоуништавајући
процес.“15 Том приликом је дошло до огромне редистрибуције
богатства у смеру од грађана као компанија, што само повећава
неједнакости, и ствара простора за кризу. Овако нешто налази
се сумирано у Марксовом Говору о слободној трговини у коме
разматра тврдњу да слободна трговина повећава производне
снаге. ,,Кад индустрија цвета, кад богатство, кад производне
снаге, кад једном речју производни капитал повећава тражњу
рада, онда се диже и цена рада па, следствено, и најамнина.
(…) Кад капитал не напредује, индустрија не само да не
напредује него и назадује, а у том ће случају радник бити
прва жртва. Он ће пропасти прије капиталисте. А у случају кад
капитал расте, дакле у случају, како рекосмо, најповољнијем по
радника, каква ће бити његова судбина? Он ће и онда пропасти.
Пораст производног капитала укључује концентрацију и
акумулацију капитала. Концентрација капитала повлачи за
собом већу поделу рада и већу примену машина (…) Најзад,
што производни капитал више расте, то је више присиљен
14 Силвано Болчић, ,,Треба ли заборавити Марксову теорију друштвеног развоја“,
Социологија, Социолошко удружење Србије и Црне Горе и Филозофски факултет, Институт
за социолошка истраживања, бр. 2/2009.
15 Цитирано према: Нуриел Рубини, ,,Маркс је био у праву“, Вечерње новости, Internet, http://
www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:341684-Nuriel-Rubini-Marks-je-bio-u-pravu, 01. 12. 2019.
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да производи за тржиште, чије потребе не познаје, то више
производња претходи потрошњи, то више понуда настоји да
тражњу добије силом, те стога кризе постају интензивније и
чешће. Али свака криза са своје стране убрзава централизацију
капитала и умножава пролетаријат.“16
Карл Маркс је још у XIX веку био свестан да заговорници
слободне трговине покушавају да мистификацијом друштва
покушавају да представе реалност онако како то њима одговара,
без обзира на стварне чињенице. У једно веома опсежној
анализи листа The Economist показује како он покушава да
докаже ,,свом скептичком министру за трговину да је слободна
трговина довела дотле да су домови рада остали празни и да,
ако се слободна трговина буде неометано развијала, свих тих
домова рада вероватно више неће ни бити на британском тлу.
Штета је што статистике листа The Economist не успевају да
докажу оно што желе.“17 Тумачење података које је ту дато
показује управо супротно од онога што они у ствари откривају.
Ова статистика у ствари само манифестује баналну таутологију
да британски пауперизам расте и смањује при чему долази до
периода стагнација и просперитета, независно од слободне
трговине или протекционизма, док се као крајњи резултат
намеће пораст неједнакости, сиромаштва и криминалитета.
Суштину противречних односа у капитализму можемо
пронаћи сумиране у коауторском делу Карла Маркса са
Фридрихом Енгелсом [Friedrich Engels] Комунистички
манифест. Фридрих Енгелс у предговору за енглеско издање
из 1888. године истиче да иако је Манифест њихово заједничко
дело, да се његова основа ипак базира на Марксовој мисли.
,,У свакој историјској епохи владајући начин привредне
производње и размене и друштвена структура која нужно
из ње произлази сачињава основицу на којој се изграђује
политичка и интелектуална историја те епохе и помоћу које
се ова једино може објаснити; да je према томе цела историја
човечанства (од укидања примитивног родовског поретка
16 Карл Маркс, ,,Говор о слободној Трговини“, у Карл Маркс и Фридрих Енгелс, Дела –
седми том, Институт за међународни раднички покрет, Просвета издавачко предузеће, 1974,
369-370.
17 Карл Маркс, ,,Пауперизам и слободна трговина – Предстојећа трговинска криза“, у Карл
Маркс и Фридрих Енгелс, Дела – једанаести том, Институт за међународни раднички покрет,
Просвета издавачко предузеће, 1975, стр. 303.
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са његовом заједничком својином земље) била историја
класних борби, борби између експлоататора и експлоатисаних,
владајућих и потчињених класа; да историја тих класних борби
представља један ред у развитку, и да je у томе реду сада
достигнут ступањ у коме експлоатисана и угњетена класа —
пролетаријат — не може да постигне своје ослобођење испод
јарма експлоататорске и владајуће класе — буржоазије — a
да у исто време не ослободи једном занавек цело друштво од
сваке експлоатације и сваког угњетавања, од свих класних
разлика и класних борби.“18
Маркс истиче да та противречност нарочито лежи у
међусобно зависним, али и супротстављенима, односима
између радника и капиталиста. Противречност лежи у томе
што су сами радници, као купци робе, од огромног значаја за
функционисање тржишта. ,,Али капиталистичко друштво тежи
да их као продавце своје робе — радне снаге — ограничи на
минимум њене цене. — Даља противречност: епохе у којима
капиталистичка производња напреже све своје потенцијале
редовно се показују као епохе хиперпродукције, јер се
производни потенцијали никад не могу тако широко применити
да се све већа количина вредности не само произведе већ и
реализује, а продаја робе, реализација робног капитала, дакле
и вишка вредности, ограничена је не потрошачким потребама
друштва уопште, него потрошачким потребама једног
друштва чија је велика већина увек сиромашна и мора увек
остати сиромашна.“19 Због овако зачараног односа препуног
антагонизама сам капитализам представља плодно тле за
настанак и развој криза које могу имати опсежне друштвене
и економске последице. то је, може се рећи, и највећи значај
Карла Маркса за ХХI век, јер је било каква анализа криза и
изазова са којима се неолиберализам сусрео у савременом
друштву без његовог теоријског дискурса немогућа.
Маркс свакако представља једног од првих теоретичара
који су видели капитализам као инхерентно нестабилан и склон
кризама. Он је сматрао да историју чини стална борба између
двеју класа. Овде се јавља проблем да уколико прихватимо
18 Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Комунистички манифест, Библиотека МарксизмаЛењинизма, Београд, 1945, стр. 15.
19 Карл Маркс, Капитал – други том, Београд, Просвета, 1978, стр. 264.
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да стварна вредност робе зависи од трошкова људског рада
уложеног у њену производњу, настаје антагонизам према
коме ће сталном тежњом капиталиста да смањи трошкове
производње довести до урушавања система. Овакви односи
ће за крајњу последицу имати настанак кризе, која настаје
као резултат хиперпродукције и смањења броја запослених.
Хироши Учида [Hiroshi Uchida] указује да је Марксова теорија
историје онако како је изложена у поглављима посвећеним
првобитној акумулацији капитала и даље валидна када се
прошири на историјско-теоријску концепцију капиталистичке
производње широм света.20 Том приликом генезу капитализма
коју Маркс излаже не треба гледати само као генезу енглеског
капитализма као јединственог феномена већ напротив,
његова теорија првобитне акумулације капитала има огроман
потенцијал да генерише теорију историје која нам омогућава
да сагледамо капитализам у савременим државама.
У оба концепта, како у антитржишном тако и у
антидржавном постоји доза истине. ,,Требало би изумети нове
инструменте који би омогућили да се преузме контрола над
финансијским капитализмом који дивља, и стално обнављати и
модернизовати порески систем и систем социјалних трансфера,
који су у самом средишту модерне социјалне државе и који су
достигли степен комплексности што их понекад чини тешким
за разумевање и прети њиховој социјалној и економској
ефикасности.“21 Овај задатак представља изузетно значајан
изазов за наша демократска друштва на почетку новог века.
И управо у томе лежи значај Карла Маркса за ХХI век. Због
овога Марксова теорија, и поред оправданих критика, има
изузетан значај за разумевање економских и политичких
односа у савременом друштву.
Рубини, управо имајући у виду склоност друштва ка
кризама, истиче значај Марксове теорије која истиче да ће
капитализам инкорпориран у хаос неизбежно пасти у амбис.
И то је управо по чему се Маркс издвојио од генерације
ранијих политичких економиста и апологета капитализма
који су сматрали да ће капитализам успети да се избори са
20 Hiroshi Uchida, ,,Marx’s theory of history reappraised“, Marx for the 21st Century (ed. Hiroshi
Uchida), Routledge, 2006, p. 39.
21 Томас Пикети, Капитал у XXI веку, op.cit., стр. 508.
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свим изазовима и да ће се устоличити као најбољи облик
друштвеног уређења. Капитализам је, како каже Маркс, осуђен
на пропаст. Рубини истиче да до сада можда није доказано
да је Маркс у праву. ,,Али његова шира поента да је криза
ендемична капитализму веома је важан увид јер након Маркса
економисти су морали рачунати са могућношћу да капитализам
садржи семе сопствене смрти (…) Капитализам је криза која
је произвела ниво нестабилности и несигурности који нема
преседана у људској историји.“ 22
Због тога Пикети говори о томе да је, упркос ограничењима,
марксистичка анализа у извесном смислу остала релевантна,
јер Маркс полази од изузетно битног проблема концентрације
богатства, покушавајући да на њега одговори расположивим
средствима. То је разлог, према Пикетију, да би данашњи
економисти могли да се угледају на њега. ,,Још важније,
принцип бесконачне акумулације који Маркс предлаже садржи
кључни увид који је ваљан за анализу XXI века као што је био у
XIX, и који на неки начин много више забрињава него Рикардов
,,принцип реткости”. Пошто је стопа раста становништва и
производње релативно ниска, стечено богатство природно
задобија приличан значај, поготово ако расте до крајњих
размера и почне да дестабилизује друштво. Другим речима
ниски раст не може да уравнотежи марксистички принцип
бесконачне акумулације: добијена равнотежа није толико
апокалиптична колико она коју је предвидео Маркс, али је
ипак прилично узнемиравајућа. Акумулација се зауставља на
крајњем нивоу, али тај ниво може да буде довољно висок да
дестабилизује друштво.“ 23
Љубиша Митровић истиче да је Маркс писао
друштвену теорију за потребе револуционарног покрета
и револуционарне праксе. ,,Историјским материјализмом
превазилазе се ограничености идеалистичког и механичкоматеријалистичког погледа на друштво.“24 Међутим, поставља
се питање како сумирати неки генерални закључак читавог
Марксовог стваралаштва у једном пасусу. Овде се поново треба
22 Nouriel Roubini, Stephen Mihm, Crisis economics : a crash course in the future of finance,
op.cit., p. 49.
23 Томас Пикети, Капитал у XXI веку, op.cit., стр. 23.
24 Љубиша Митровић, Општа социологија, Институт за политичке Студије – Београд,
Свен – Ниш, 2003, стр. 107.

102

Миша Стојадиновић

ЗНАЧАЈ КАРЛА МАРКСА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ...

вратити Марксу. Општи закључак који Карл Маркс истиче
у предговору свог чувеног дела Прилог критици политичке
економије наглашава следеће. ,,У друштвеној производњи свога
живота људи ступају у одређене, нужне односе, независне од
њихове воље, односе производње, који одговарају одређеном
ступњу развитка њихових материјалних производних снага..
Целокупност тих односа производње сачињава економску
структуру друштва, реалну основу на којој се диже правна
и политичка надградња и којој одговарају одређени облици
друштвене свести. Начин производње материјалног живота
условљава процес социјалног, политичког и духовног живота
уопште. Не одређује свест људи њихово биће, већ обрнуто,
њихово друштвено биће одређује њихову свест. На извесном
степену свога развоја долазе материјалне производне снаге
друштва у противречност с постојећим односима производње,
или, што је само правни израз за то, с односима власништва
у чијем су се оквиру дотле кретале. Из облика развијања
производних снага ти се односи претварају у њихове чикове.
Тада наступа епоха социјалне револуције.“25 Само тај један
пасус показује значај његове теорије за савремено друштво
обликованог у неолибералном руху.
И поред веома великог обухвата Марксове теорије могу
се сумирати неки од најзначајнијих елемената који имају
ванвременски значај. Покушавајући да одговори овом изазову
Загорка Голубовић даје преглед неких од њих, који се овде
приказују у скраћеној верзији: ,,хуманистички и холистички,
вишедимензионални приступ проучавању човека и друштва;
критичка анализа друштва; схватање суштинске својеврсности
људског начина егзистенције; истицање улоге друштвених
покрета у борби за еманципацију; уочавање потребе за
самоостварењем индивидуа као предуслова еманципације;
наглашавање улоге слободе појединца; дијалектички однос
индивидуалне и друштвене интеракције у дијахронијској
(историјској) перспективи, као наслеђе генерација; критика
натурализма и позитивизма у науци о човеку и друштву;
указивање на потребу и могућност мењања света; схватање
закона као тенденције имплицирајући специфичност
друштвених наука у односу на природне науке; и откривање
25

Карл Маркс, Прилог критици политичке економије, БИГЗ, 1985, стр. 3-4.
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скривених могућности иза фасаде појавног света.“26 Оно што
треба нагласити јесте да и сама марксистичка теорија мора
бити стално модификована и допуњивана како би одговорила
константним и бурним променама савременог друштва. Тиме
би ,,марксистичка теоријска анализа савременог друштва
утврдила постојање империјализма као интегралног дела
глобалног капиталистичког система.“ 27
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Misa Stojadinovic
THE IMPORTANCE OF KARL MARX FOR THE
UNDERSTANDING OF ECONOMIC AND POLITICAL
PROCESSES IN THE 21ST CENTURY
Resume
The main goal of this paper is the analysis of the importance
of Karl Marx for the understanding of contemporary economic and
social processes. In the light of the criticism of neoliberal point of
view, there is an increasing number of critically oriented intellectuals who rediscover Marx and his theory in order to understand
contemporary political and economic trends. This is why Das
Kapital again became an important book for the 21st century. Karl
Marx represents one of the intellectuals who are very difficult for
analysis, especially because of an ambivalent attitude of other
intellectuals about his theory. Numerous debates about Karl Marx
can be separate on those who either idealize his work, on the one
hand, or severely uncritically attack it, on the other hand. Having
this in mind, it is justify to impose a request for new critical reading
of Marx in order to find his right place among many other theories
that tends to enable better understanding of social processes. This
reading implies an approach that will not be burdened by any ideological form. Global economic crisis at the beginning of the third
millennium has contributed to the re-examination of neoliberal
authorities. The political myths of neoliberalism are challenged.
Numerous contradictions, growth of inequality, and birth of a new
global economic crisis caused that unconventional school of theorist, like Karl Marx, who has been forgotten again gain on actuality.
Marx represents one of the earlies theorist who saw capitalism as
inherently unstable and prone to crisis. He believed that history is
a constant struggle between the two classes. If we accept that the
real value of goods depends on the cost of human labour invested
in its production, an antagonism arises. The constant tendency
of capitalists to reduce the cost of the production will lead to the
collapse of the system. This relation will ultimately lead to a crises
that arises as a result of hyper production and a reduction in the
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number of employees. Although we cannot say that Karl Marx was
always wright, his theory still have great importance in the process
of understanding of contemporary economic and social challenges
of the globalized world.
Keywords: Karl Marx, capitalism, economic and political processes,
neoliberalism, contemporary society.28
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МЕТА-ПРОСТОР КРИЗЕ И МЕТА-ПОЛИТИКА
ОБЕСПРАВЉЕНИХ
Сажетак
У раду се тематизују општа својства драматичне
структурне кризе светског (капиталистичког) система под
комплексним претпоставкама политичке економије његове
текуће историјске демисије (последњи циклус последње кризе,
крај капитализма), а нарочито се тематизује хијерархијска
структура обрасца, матрице, matrix-а моћи, доминације,
поробљавања, експлоатације и неједнакости светског
(капиталистичког) система (светски поредак корпоративне
олигархије, поредак плутократије, плутономија, поредак
корпоративне дистопије) са његовим инструментима
безпоштедног класног рата против човечанства, његовом
„природном“ и „вечном“ поделом планетарне географије
на „центар“, „периферију“ и „полупериферију“, поделе на
„господаре човечанства“ (Адам Смит, 1776) и све остале,
као општих „последица“ таквог „стања“ ствари. То је
мета-простор кризе, односно епохалне промене чији смо
савременици, четврти у познатој историји. Следствено, у
раду се представља снажна аргументација у прилог залагања
за мета-политику обесправљених, као залагање за неодложно
конципирање алтернативе/ алтернатива оваквом „стању“
ствари и њиховој динамици. А то значи да се за метаполитиком обесправљених трага изван владајућег поретка
планетарне дистопије, изван његовог обрасца, матрице,
matrix-а и инструмената који га репродукују и одржавају. Реч је
о трагању за изласком из кризе. Конципирање мета-политике
109

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.02/2019, година XV. vol.35

стр. 109-133

обесправљених полази од открића да се, у капитализму,
стварни односи зависности (са свим њиховим облицима)
јављају „тако… да индивидуама сад владају апстракције“,
при чему је показано и то да је „апстракција или идеја само...
теоријски израз оних материјалних односа који над њима
господаре“ (Карл Маркс, 1857). Отуда је знање – целокупно
знање света – оно без чега трагање за делотворном метаполитиком обесправљених није могуће. Ово је од виталног
значаја за 99% човечанства, што значи за све потчињене,
доминиране, експлоатисане, обесправљене, споља и изнутра
колонизоване актере светског (капиталистичког) система,
укључујући, разуме се, и све споља и изнутра колонизоване,
потчињене, доминиране, зависне и експлоатисане земље и
народе.
Кључне речи: историјска демисија светског (капиталистичког)
система, образац - матрица - matrix
капитализма, експоненцијално растућа реалност,
терестријални мултиверзум, властоцетрични
простор - властоцентрични поредак - секуларни
монотеистички поредак, универзални картел,
мета-простор кризе, целокупно знање света,
мета-политика обесправљених.

1.
Пет, односно шест столећа после „дугог 16. века“ (1450
- око 1650), када се учврстио на сцени светске повести, онда
када је окончано његово „златно доба“ (1945 - 1974), унутар
координата закономерне бифуркације и транзиције које су
постављене већ 1914, у годинама 1971 -1973-1975, распао се
еквилибријум светског (капиталистичког) система, а његова
историјска демисија постала је неповратна.
Овај ток догађаја одвија се и још ће се одвијати као
прелазно доба, као епохална транзициона криза разлагања
капиталистичког начина производње, свих структура и односа
људског друштва које је тај начин производње репродуковао
током протеклих 500-600 година и њиховог преобликовања у
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неки историјски нови начин производње, неке нове структуре
и односе неког историјски новог, не нужно и бољег, светског
система. „Унутар оваквог сценарија, шта можемо рећи о
друштвеној промени? Можемо рећи да још једном поново
посматрамо демисију једног историјског система паралелну
демисији европског феудалног система пре 500 - 600 година.“1
Реч је о промени монументалних историјских размера.
То је четврта револуција света.
Наиме, по дубини и свеобухватности структурних
трансформација са којима данас имамо посла, дуж читаве
временске скале од око 2,6 милиона година познате људске
историје, само се три догађаја, три историјски монументалне
промене, три епохалне револуције света које претходе
овој четвртој револуцији, могу упоредити са историјском
демисијом светског система чији смо данас савременици и
учесници. Реч је о три револуције које су произвеле епохе
палеолитске, неолитске и савремене цивилизације.
2.
У пуном складу са таласним обрасцем ритма
опште историје човечанства и њеном „универзалном
трансформационом спиралом“, такође у пуном складу са
чињеницом да сваки комплексни систем има свој „почетак“ и
свој „крај“, а нарочито у складу са оним великим Марксовим
открићем да „капитал... ради на свом властитом укидању
као облик који господари производњом“,2 и сâм простор,
просторвреме, ове епохалне промене – имагинативни,
филозофски, научни, уметнички, социјални, психолошки,
антрополошки, етички, културни, економски, политички,
технолошки, географски, космолошки... простор – у коме се
историја затеченог, старог света „данас“ завршава, а историја
новог света „данас“ почиње, произведен је и постављен
1 Immanuel Wallerstein: Social Change? Change is Eternal. Nothing ever Change, FBC, SUNY,
Address at Sessão Solene de Abertura of the III Congresso Português de Sociologia, Práticas e
Processos da Mundança Social, Lisboa, Feb. 7, 1996, 10, http://fbc.binghamton.edu/iwportug.htm.
2 Karl Marx, Feidrich Engels: Dela, MED, 1- 46, Institut za međunarodni radnički pokret - Prosveta, Beograd 1968 - 1979; Karl Marx: Osnovi kritike političke ekonomije (Rukopis iz 1857 - 1858),
preveli: Branko Petrović, Gajo Petrović, Moša Pijade, predgovor: Gajo Petrović, (19) VII-XX, 19-20,
Beograd, 1979, 20, „Drugi deo [ Odeljak 11. [Strojevi i nauka u službi kapitala] ]“, 69.
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много пре 1971-1973-1975. Као дубока трансформациона и
транзициона криза, историјска демисија светског система
била је неизбежна историјска перспектива капитализма већ
на самом његовом „почетку“ у „дугом 16. веку“. Јер, све што
има свој „почетак“, без изузетка има и свој „крај“. Реч је о
универзалном важењу Другог закона термодинамике.
Четврта револуција света завршиће се око 2050. године
са окончањем четвртог секуларног циклуса Фернана Бродела
и са успостављеним еквилибријума једног новог, не нужно и
бољег, светског система. Наиме, за Бродела, четврти секуларни
циклус окончаће се око 2056, а према Волерстину нешто раније,
2050. године.3
Тренутно, налазимо се у последњој, терминалној фази
овог историјског тока. „Све што се дешава јесте структурна
криза светског система“ – пише, половином јануара 2018,
Волерстин у коментару „,Дискретни колапс капитализма?ʼ
Почетак пред-панике“, а поводом текуће расправе о растућој
нестабилности светског финансијског тржишта која се води
на страницама The New York Times-а.4
Да је раст текуће нестабилности система у току,
упозоравају и резултати истраживања до којих су дошли
други аутора, па тако и резултати квантитативне историјске
анализе 40 главних социјалних индикатора за период од 1970тих до данас, коју је 2009, у заједничкој књизи са Сергејом А.
Нефедевим, објавио Питер Турчин,5 утемељивач нове научне
3
Видети, Fernand Braudel: Podela prostora i vremena u Evropi, prevod sa francuskog [Fernand Braudel: Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, I-III, Armand
Colin, Paris, 1967 (I), 1979 (II,III), III, 11-70 ] i redakcijske napomene: Mile Vitorović , u Svetski
kapitalistički sistem. Od privrede sveta do svetske privrede, priredili: Dušan Pirec, Miomir Jakšić,
Ekonomika, Beograd, 1987, 59-127; интегрални превод на српски језик, Fernan Brodel: Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, I-III, Struktura svakodnevice (I),
Igre razmene (II), Vreme sveta (III), (1967, 1979, 1979), prevod sa francuskog: Dušan Janjić, Stylos
art, Novi Sad, 2007; Imanuel Volerstin: Moderni svetski sistem 1-4, (1974, 1989, 2007, 2011) I-II,
prevod sa engleskog: Slobodan Divjak, predgovor: Ljubomir Kljakić, „Magnum opus Imanuela
Volwrstina“, CID, Podgorica, 2012.
4 Immanuel Wallerstain: Comentary No. 465, January 15, 2018. „A Discrete Capitalist Collapse?
The Onset of Pre-Panics“, Fernand Braudel Center, Bringhaminton University, New York, https://
www.iwallerstein.com/discrete-capitalist-collapse-onset-pre-panics/, такође, http://www. bringhaminton.edu/fbc/commentaries/index.html.
5
Peter Turchin & Sergey A. Nefedov: Secular Cycles, Princeton University Press, Princeton,
2009. Турчин не би требало да буде непознат нашој јавности. Видети, Питер Турчин: Рат и
мир и рат. Животни циклуси импаријалистичких нација, (2006), превод са енглеског: Стефан
Ристић, PortaLibris, Beograd, 2006.
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дисциплине клиодинамике - динамике историје.6 На ово
истраживањe из 2009, позвао се Турчин почетком 2010, у писму
редакцији часописа The Nature, поводом тематског додатка
2020 Vision који је тај часопис објавио нешто раније. Турчин
- Нефедевљева анализа, наиме, недвосмислено потврђује да
се светски систем увелико налази у фази растуће социјалне
и политичке нестабилности, дубоке структурне неравнотеже
и системских турбуленција сваке врсте у самом свом
„центру“, дакле у САД и западној Европи.7 Под постојећим
претпоставкама, систем не може да контролише, заустави или
преусмери овај ток догађаја. Следствено, растућа социјална и
политичка нестабилност у САД и западној Европи као „центру“
светског система, захватила је и захвата читав светски систем,
без изузетка.
Према анализи Турчина и Нефедова, овај текући талас
растуће структурне неравнотеже и планетарне нестабилности
достићи ће свој врхунац 2020. Такође са ослонцем на теорију
дугих таласа Николаја Дмитријевича Кондратјева из 1925,
до истог резултата у овој ствари дошли су Бродел, Волерстин
и други теоретичари светског система још седамдесетих и
осамдесетих година 20. века.8 Догађаји су потврдили налазе до
којих су ови аутори дошли, као што их је потврдила и анализа
на коју се Турчин позвао 2010. Резултате истраживања из 2009,
Турчин поново наводи као аргумент за алармантно упозорење
светској јавности у чланку о истој теми који је објавио 4.
јануара 2017.9
6
Бројни радови из области клиодинамике од интереса за рецентне резултате и расправе
доступни су на Peter Turchin’s Cliodynamics Page, http://peterturchin.com/; Cliodynamics.
Клиодинамика, http://www.cliodynamics.ru/; Cliodynamics: The Journal of Quantitative History
and Cultural Evolution, https://escholarship.org/uc/irows_cliodynamics, The Seshat: Global Hиstory
Databank, Evolutиon Instиtute & Seshat Project, http://seshatdatabank.иnfo/publиcatиons/
7 Peter Turchin: „Political instability may be a contributor in the coming decade“, Nature 463.608
(4 February 2010),doi:10.1028/463608a, Publisher online 3 February 2010, https://www.nature.
com/articles/463608a.
8 Опширије, Љубомир Кљакић: Дуготрајна двогласна музика. Прилог истраживању ритма
будућности у време историјске демисије светског система, рукопис, Београд, новембар 2004
- фебруар 2005, (1-53), делимично објављено у Могуће стратегије развоја Србије, уредник
Часлав Oцић, доисни члан САНУ, Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених
наука, Економски зборник, Књига XIII, Београд, 2014, 651-672, интегрално није објављено.
Такође, Љубомир Кљакић: Студије будућности 1987-2004, (1-274), Народна књига-Алфа,
Београд, 2005;о истој и гравитирајућим темама, такође и други радови истог писца.
9 Peter Turchin: „Social instability lies ahead, researcher says“, Phys.org, January 4, 2017, http://
phys.org.news/2017-01-social-instability-lies.html.
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У сваком случају, светска дискусија о „капитализму“,
„крају капитализма“ и „социјализму“ која се континуирано, по
властитом таласном обрасцу и са променљивим резултатима,
води од краја 18. века, дакле више од 230 година, поново је
у пуном јеку.10 О томе данас уверљиво сведочи импозантна
колекција радова и догађаја (студије, чланци, књиге, јавни
наступи, научни симпозијуми, универзитетски курсеви, акције
активистичких група и покрета, нарочито са левице), чији
аутори и протагонисти критички анализирају феномене „краја
капитализма“ и на њих реагују.11 Сходно томе, обнавља се
интерес за опус Карла Маркса, за читаву традицију на том
трагу, па тако и за питања социјализма, комунизма, социјалне
револуције, њене историје и, посебно, данашњих и будућих
изгледа за револуцију.12 У складу са логиком саме ствари, ови
радови обележили су током протеклих двадесетак година
јавну сцену не на „периферији“ и „полупериферији“ светског
(капиталистичког) система, него управо у његовом, кризом и
нестабилношћу захваћеном „центру“, у САД, земљама ЕУ и
Аустралији. 13
10 Тако је, на пример, у понедељак, 19. септембра 2016, Интернет претраживач Google,
идентификовао око 14.600.000 е-адреса на којима се широм света користио појам “the end
of capitalism” – „крај капитализма“. Месец дана касније, у петак 15. октобра 2016, Google је
објавио да се “the end of capitalism” – „крај капитализма“, користи на око 14.800.000 е-адреса.
У недељу 15. маја 2017, број е-адреса на којима се користио појам “the end of capitalism” –
„крај капитализма“ опао је на око 12.000.000, али је зато почетком 2018, тај број утростручен.
Наиме, у суботу 10. фебруара 2018, Google је пронашао да се појам “the end of capitalism”
– „крај капитализма“ на Интернету јавља око 32.600.000 пута.
11 На пример, Chris Harmatt: Zombie Capitalism. Global crisis and the relevance of Marx, Bookmarks Publications, London, 2009; Gerard Dumenil, Dominique Levy: The Crisis of Neoliberalism,
Harvard University Ppress, Cambridge, Massachusetts - London, England, 2011; Greg Albo, Leo
Panitch, and Vivek Chibber (eds.): The Crisis and the Left: Socialist Register 2012, Vol. 48, Merlin
Press, London, 2011; David Harvey: Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, Profile
Books, London 2014; Paul Mason: PostCapitalism: A Guide to our Future, Allen Lane, London,
2015; Wolfgang Streeck: How Will Capitalism End? Essays on a Failing System, Verso, London
and New York, 2016; David Harvey: Marx, Capital and the Madness of Economic Reason, Oxford
University Press, New York, 2018.
12 У четвртак, 1. марта 2018, Интернет претраживач Google, пронашао је да се име „Karl
Marx“ – „Карл Маркс“ у свету помиње око 82.600.000 пута. Истог дана, Google је показао да
се појам „social revolution“ – „социјална револуција“, такође у свету, користи 9.680.000 пута.
13 За општи преглед сцене у овој ствари, видети, Razmig Kešejan: Leva hemisfera. Kartografija novih kritičkih mišljenja, (2013), prevod sa francuskog: Olja Petronić, Fakultet za medije
i komunikacije, Univerzitet Singidunom, Beograd, 2016… и тако даље, укључујући овде чак и
бизарно признање о неуспеху тзв. неолиберализма и стварним размерама светске кризе, које
долази из истраживачког центра самог ММФ; видети, Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani,
and Davide Furceri: Neoliberalism: Oversold?, IMF, Finance & Development, June 2016, Vol. 53,
No. 2, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/06/ostry.htm
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3.
Данас, после четрдесет година од када је историјска
демисија светског система постала неповратна, јасно видимо
да је (и) просторвреме у коме стари свет неумитно одлази
са сцене историје, док нови свет заузима његово место,
структуриран као експоненцијално растућа реалност, као
динамични људски простор који се неограничено шири,
„вертикално“ и „хоризонтално“. Логика, мета-логика, у овој
ствари препозната је још у саму зору човечанства – „како горе,
тако и доле“, „како на небу, тако и на земљи“, али и обрнуто,
„како доле, тако и горе“, „како на земљи, тако и на небу“.
Наиме, данас знамо да је основно својство видљивог Космоса
(све до „тачке“ његове ентропије, која је неизбежна у сакладу
са Другим законом термодинамике), убрзано и неограничено
ширење. Другим речима, експоненцијално растућа реалност
у којој стари свет неумитно одлази са сцене историје, док
нови свет, такође неумитно, заузима његово место, потпуно
је коресподентна са чињеницом да се видљиви Космос
убрзано и неограничено шири. С друге стране, убрзано и
неограничено ширење видљивог Космоса кореспондентно је
са експоненцијално растом људског знања које, следствено,
производи простор експоненцијално растуће реалности.
Ово стога што сваки људима познати облик
просторвремена – апстрактни, математички, социјални,
психолошки, географски, економски, културни, религиозни,
језички, научни, космички... итд. простор – јесте људски
производ. Он је историјски облик идејâ у којима се, током
повести, под претпоставкама репродукције неког историјски
конкретног начина производње, манифестује капацитет
људске свести, индивидуалне и друштвене имагинације и
креативности. Отуда је сваки просторвреме заправо посебан
облик (неког) историјски конкретног друштвеног односа.
Морфолошка, тополошка и сва друга својства било
ког људског простора, зато су начелно одређена, са једне
стране, историјским карактером и ограничењима оних који
те просторе откривају, именују, успостављају, производе,
одржавају и репродукују, а са друге, историјским својствима
и ограничењима затеченог начина производње унутар којих
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се сваки нови простор оспољава или као инструмент и облик
одржавања и репродукције тог затеченог начина производње
и његовог обрасца, или као облик његовог напуштања и
превазилажења. И под актуелним претпоставкама историјске
демисије светског система, реч је о друштвеним односима
капиталистичког начина производње. Другим речима, капитал
је, и даље, наш „задати“, „непроменљиви“ и „вечни“ образац,
матрица, matrix. Овај образац, матрицу, matrix капитала,
открио је и декодирао његов логос, његов унутрашњу, добро
скривену структуру и његов смисао – Карл Маркс.14
Разуме се, актуелна експоненцијално растућа реалност,
нов је облик историјског образца, матрице, matrix-а који је
открио и објаснио Маркс. Актуелна експоненцијално растућа
реалност расла је и расте по експоненцијалној трајекторији у
складу са експоненцијалним растом капацитета људског знања
током повести, нарочито од Коперника до данас. Управо је
Космос који се неограничено шири добар пример да се ово
покаже. Наиме, године 1914, када су постављене координате
бифуркације и транзиције система унутар којих се, већ преко
четрдесет година, неповратно одвија његова историјска
демисија, целокупни познати Космос завршавао се на границама
Млечног пута, наше матичне галаксије. Данас, само један век
доцније, познати Космос је просторновременска структура у
којој је Млечни пут само једна од 400 милијарди галаксија,
структура која се непрестано шири, а уз то и структура чијих
је 90% „садржаја“ још увек невидљив и непознат, будући да
представља „тамну материју“ – „dark matter“.

14 О Марксовом открићу образца, матрице, matrix-а капитала, капитализма, Љубомир
Кљакић: „ Општи ум, general intelect, Карла Маркса и клатно Умберта Ека у свету корпоративне
дистопије“, саопштење, 16. Међународна филозофска школа Felix Romuliana, Зајечар, 29 30. август 2015; [такође, на јавним трибинама - Љ.К., „Поредак и алтернатива: поредак
корпоративне дистопије и стратегија изласка“, предавање, Трибина Српског социолошког
друштва, ССД, Секција за истраживање социјалних покрета, Институт за социолошка
истраживања Филозофског факултета у Београду, 3. новембар 2015; Љ.К. „Универзални ум
Карла Маркса и Клатно Умберта Ека у свету корпоративне дистопије“, предавање, Форум ДК
Студентски град, 30. новембар 2015, видео запис, https://www.youtube.com/watch?v=OsqygdhGpfY; објављено, Национални интерес, 3, Београд, 2015, 163-188; Међународна филозофска
школа Felix Romuliana. Зборник излагања 2007 - 2015, приредили: Јован Бабић, Слободан
Дивјак, ЦЕКИТ (Центар за културу и туризам града Зајечара), Зајечар 2016, 628-652; Academia.
edu, https://www.academia.edu/20015081/
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4.
Доследно у складу са импликацијама Шредингерове
једначине таласне функције15 која реалност описује као
реалност више истовремених, паралелних историја, дакле
као мултиверзум, мета-универзум, метаверзум,16 и наш
„задати“, „непроменљиви“ и „вечни“ образац, матрица,
matrix капитализма, нашу експоненцијално растућу реалност,
структурирају три опште, истовремене историје. Зато и
експоненцијално растућу реалност можемо визуелизовати
као наш локални, терестријални мултиверзум. Уистину, она то
и јесте. Људски свет је локална манифестација мултиверзума,
локални терестријални мултиверзум.
Наша људска стварност је локални терестријални
мултиверзум зато што дословно сваки њен облик, релација,
агрегатно стање и манифестација, истовремено постоји као:
•

апстрактни и конкретни облик невидљивог света
квантне физике и њених парадоксалних закона као
условâ и градивног предива сваког облика постојања;

•

апстрактни и конкретни облик видљивог света
физичке реалности са свим њеним законима, међу
којима концепт вишеспратне историје – структурна,
коњуктурална, догађајна историја, њихове таласне
путање и ритмови кретања – играју пресудно важну
улогу;

•

апстрактни и конкретни облик видљивог и
невидљивог артифицијелног света који је кроз
поступак универзалне математичке квантификације

15 Ervin Šredinger: Šta je život? Um i materija, (1967), Biblioteka Zodijak, Vuk Karadžić, Beograd, 1980; Džon Gribin: U traganju za Šredingerovom mačkom, (1983), Biblioteka 2001, Prosveta,
Beograd, 1989.
16 О концепту мултиверзума или мета-универзума, метаверзума, видети, The Many-Worlds
Interpretation of Quantum Mechanics, Bryce Seligman DeWitt, R. Neill Graham, eds., Princeton
University Press, Princeton, 1973; Jeffrey A. Barrett: The Quantum Mechanics of Minds and Worlds,
Oxford University Press, Oxford, 1999; David Deutsch: „The Structure of the Multiverse“, Centre
for Quantum Computation, The Clarendon Laboratory, University of Oxford, UK, April 2001,
http://xxx.lanl.gov/ftp/quant-ph/papers/0104/0104033.pdf; Science and Ultimate Reality: From
Quantum to Cosmos, honoring John Wheeler’s 90th birthday, J.D. Barrow, P.C.W. Davies, & C.L.
Harper eds., Cambridge University Press, Cambridge, 2003; Alex Vilenkin: Many Worlds in One:
The Search for Other Universes, Hill & Wang, New York, 2006; Universe or Multiverse, Bernard
Carr (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
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и редукције са његовим дигиталним кодовима,
алгоритмима и финанцијализацијом трансформисан
у терестријалну манифестацију бескрајног простора
мугућности света ирационалних бројева и релација
који је „смештен“ између пара 0 и 1.
Ово су општа својства наше експоненцијално растуће
реалности. Захваљујући њима, растућа реалност истовремено
постоји и као један и као три света – квантна, физичка и
артифицијална реалност као интегрисана, невидљива и
видљива, апстрактна и конкретна, стварност једног света.
5.
Са друге стране, пет историја пет истовремених и
експоненцијалних трајекторија раста пет мрежно повезаних
група догађаја и њихових ритмова, пресудно профилише
посебна својства реалности и њеног експоненцијалног раста.
То су:
•

експоненцијални раст концентрације, централизације
и приватизације капитала;17

•

експоненцијални раст класних и социјалних разлика,
неједнакости и сиромаштва;18

17 Stefania Vitali, James B. Glattfelder, and Stefano Battiston (University of Zurich - the Swiss
Federal Institute of Technology): The network of global corporate control, 19 Sep 2011, https://
arxiv.org/pdf/1107.5728.pdf; William K. Carroll: The making of a transnational capitalist class.
Corporate power in the twenty-first century, Zed Books, London - New York, 2011; Leo Panitch
and Sam Gindin: The Making Of Global Capitalism. The Political Economy of American Empire,
Verso, London, 2012; Noam Čomski; Ko vlada svetom? (2016), prevod s engleskog: Ljiljana Matić,
исто; David Harvey: Marx, Capital and the Madness of Economic Reason, Oxford University Press,
New York, 2018.
18 John O’Neill: The poverty of postmodernism, Routledge, London and New York, 1995; Deepak
Lal and H. Myint:The Political Economy of Poverty, Equity, and Growth. A Comparative Study,
Claredon Press, Oxford University Press, Oxford - New York, 1996; Stefan Sullivan: Marx for a
Postcommunist Era. On poverty, corruption, and banality, Routledge, London and New York, 2002;
David D. Roberts: The Totalitarian Experiment in Twentieth-Century Europe. Understending the
Poverty of Great Politics, Routledge, New York and London, 2006; Poverty and the Production
of World Politics. Unprotected Workers in the Global Political Economy, еd. by Matt Davies and
Magnus Ryner, New York - London, 2006; Globalization and Poverty, еd. by Ann Harrison, The
University of Chicago Press, Chicago and London, 2007; Raymond Fisman and Edward Miguel:
Economic Gangsters. Corruption, Violence, and the Poverty of Nations, Princeton University Press,
Princeton and Oxford, 2008; Michel Chossudovsky: Globalizacije bijede i novi svjetski poredak,
(2003), preveo: Zoran Bošnjak, Prometej, Zagreb, 2008; Oblicza biedy we współczesnej Polsce,
Redakcja: Monika Popow, Piotr Kowzan, Małgorzata Zielińska, Magdalena Prusinowska, Magdalena
Chruściel, Doktoranckie Koło Naukowe „Na Styku”, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego,
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експоненцијални раст капацитета ауторитарне и
тоталитарне моћи бирократских апаратâ државне,
корпоративне и религиозне контроле и надзора,19 раст
агресије, милитаризације, пропаганде, манипулације,
цензуре, корупције, криминала, рата и других облика
системске експлоатације, репресије, дискриминације,
сегрегације, поробљавања, насилног расељавања,
трговине људима, масовних злочина, систематског
и системског истребљивања људске врсте;20

Gdańsk 2011; Andrew Kliman: The Failure of Capitalist Production. Underlying Causes of the
Great Recession, Pluto Press, London, 2011; John Bellamy Foster and Robert W. McChesney:
The Endless Crisis. How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the
U.S.A. to China, Monthly Review Press, New York, 2012; Costas Lapavitsas: Profiting Without
Producing: How Finance Exploits Us All, Verso, 2013;Тhomas Piketty; Capital in the Tenty-First
Century, (2013), trans. by Arthur Goldhammer, Harvard University Press, Cambridge, MA - London,
Engaland, 2014; William Watson: The Inequality Trap. Fighting Capitalism Instead of Poverty,
University of Toronto Press, Toronto - Buffalo - London, 2015; Palash Kamruzzaman: Dollarisation
of Poverty: Rethinking Poverty Beyond 2015, Palgrave Macmillan, London and New York, 2015;
Jeffrey James: The Impact of Mobile Phones on Poverty and Inequality in Developing Countries,
Springer International Publishing AG, Cham (ZG) Switzerland, 2016.
19 Dejvid Grejber: Utopija pravila. O tehnologiji, gluposti i skrivenim radostimа birokratije,
(2015), prevod sa engleskog: Lucy Stevens, Geopolitika, Beograd, 2016.
20 Ову трајекторију експоненцијалног раста ауторитарне и тоталитарне моћи веома
уверљиво репрезентује системски утицај тзв. неолибералне економије и њених политика
приватизације, дерегулације, финанцијализације, тзв. штедње, радног законодавства и других
политика на драматично планетарно нарушавање јавног здравља, раст стопе морталитета
и експоненцијални пад стопе наталитета као облика масовног истребљивања људи који је
инхерентан самом систему, видети, David Stuckler, Lawrence King, Martin McKee: „Mass privatisation and the post-communist mortality crisis: a cross-national analysis“, The Lancet, January
15, 2009, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.553.2410&rep=rep1&type=pdf;
„Death surge linked with mass privatization“, Provided by Oxford University, Medical Eхpress,
January 15, 2009, https://medicalxpress.com/news/2009-01-death-surge-linked-mass-privatisation.
html; Leo Panitch and Colin Leyes, eds., Morbid symptoms: health under capitalism. Social Register
2010, Vol 46, pp.325, The Merlin Prerss, London, 2009, http://www.socialistregister.com/index.
php/srv/issue/view/527#.WpHVeOfTWM8; Paolo Riva, James H. Wirth, and Kipling D. Williams:
„The consequences of pain: The social and physical pain overlap on psychological responses“,
European Journal of Social Psychology, 41, 681- 687 (2011) Published online 28 July 2011 in
Wiley Online Library, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.837/epdf; Alex Scott-Samuel,
Clare Bambra, Chik Collins, David J. Hunter, Gerry McCartney, and Kat Smith: „Neoliberalism
in Health Care. The Impact of the Thacherism on Health and Well-being in Britain“, International
Journal of Health Services, Vol 44, No 1, pp. 53-71, 2014 doi: https://pcwww.liv.ac.uk/~alexss/
thatcherism.pdf; Anne Case and Angus Deaton: „Rising morbidity and mortality in midlife among
white non-Hispanic Americans in the 21st century“, Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS, 2015 December, 112 (49) 15078-15083. https://
doi.org/10.1073/pnas.1518393112, http://www.pnas.org/content/112/49/15078; George Monbiot:
„Neoliberalism - the ideology at the root of all our problems“, The Guardian, Fri 15 Apr 2016,
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot;
„Medical errors cause 250,000 U.S. deaths a year“, Posted by Vanessa McMains-Johns Hopkins,
May 6th, 2016, http://www.futurity.org/medical-errors-deaths-1157152/; George Monbiot: „Neoliberalism is creating loneliness. That’s what’s wrenching society apart“, The Guardian, Wed 12
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•

експоненцијални раст експлоатације, деградације и
уништавања биосфере, геосфере, климе и природе
уопште;21

•

експоненцијални раст технологије, укључујући
нарочито информационе технологије, вештачку
интелигенцију, алгоритамско управљање, блокчејн
и крипто валуте, квантне компјутере, концепте
„сингуларитета“,„трансхуманизма“ и „универзума
као компјутерске симулације“, нано-технологије,
био-инжењеринг, гео-инжењеринг, климатски
инжењеринг... итд.22

Oct 2016, https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/12/neoliberalism-creating-loneliness-wrenching-society-apart; Ann Case and Sir Angus Deaton: „Mortality and morbidity in the
21st century“, Brookings Institution, BPAE, Thursday, March 23, 2017, https://www.brookings.
edu/bpea-articles/mortality-and-morbidity-in-the-21st-century/; Michael Bible: „Is the US facing
an epidemic of ‘deaths of despair’? These researchers say yes. Anne Case and Angus Deaton’s
findings on mortality rates have made waves. A new paper looks deeper at a divided America – and
its crisis of suicide, overdoses, and drug- and alcohol-fueled diseases“, The Guardian, Tue 28 Mar
2017, https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/28/deaths-of-despair-us-jobs-drugs-alcoholsuicide; Aytalina Azarova, Darja Irdam, Alexi Gugushvili, Mihaly Fazekas, Gábor Scheiring, Pia
Horvat, Denes Stefler, Irina Kolesnikova, Vladimir Popov, Ivan Szelenyi, David Stuckler, Michael
Marmot, Michael Murphy, Martin McKee, Martin Bobak, Lawrence King: „The effect of rapid
privatisation on mortality in mono-industrial towns in post-Soviet Russia: a retrospective cohort
study“, The Lancet, Vol 2 May 2017, http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS24682667(17)30072-5.pdf и друго.
21 Peter Newell: Globalization and the Environment: Capitalism, Ecology and Power, Polity
Press, Cambridge, UK - Malden, MA, USA, 2012; Fawzi Ibrahim: Capitalism Versus Planet Earth:
An irreconcilable conflict, Muswell Press, London, 2012; Gilbert Van Kerckhove: Toxic Capitalism: The Orgy of Consumerism and Waste: Are We the Last Generation on Earth? AuthorHouse
UK, Bloomington, UK, 2012; Neil E. Harrison, John Mikler (eds.): Climate Innovation: Liberal
Capitalism and Climate Change, Palgrave Macmillan, London and New York, 2014; Nomi Klein:
This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate, Simon & Schuster, Inc, New York, 2014;
Benjamin Y. Fong: “The Climate Crisis? It’s Capitalism, Stupid”, The New York Times, Nov. 20,
2017 https://www.nytimes.com/2017/11/20/opinion/climate-capitalism-crisis.html
22 „У року од тридесет година, имаћемо технолошка средства да направимо суперљудску
интелигенцију. Недуго потом, људска ера биће завршена”, пише Вернон Винџ, математичар
из Департмана за математичке науке Државног универзитате Сан Дијего, Калифорнија, САД,
у раду који је представио 30-31. марта 1993. на научном симпозијуму VISION 21, који су
спонзорисали NASA Lewis Research Center и Ohio Aerospace Institute, видети, “Vernor Vinge
on the Singularity”. San Diego State University. Retrieved 11 April 2013, http://mindstalk.net/
vinge/vinge-sing.html. Ток догађаја који је довео до данашњих расправа о ризицима које са
собом носи Artificial Intelligence (АI), Вештачка интелигемција, дао је за право овом аутору.
Видети, веома детаљну одредницу “Artificial intelligence”, у којој се наводи исцрпан каталог
отворених питања, као и обимна библиографија референтних радова, Wikipedia, https://
en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence; о концептима “симулације” (“simulation argument”)
и “сингуларитетeтa” (“sиngularиty”), видети, The Matrix and Philosophy. Welcome to the Desert
of the Real, Edited by William Irwin, Harper Collins Publishers, Inc., New York, 2003; Nick Bostrom (Faculty of Philosophy, Oxford University): “Are You Living In a Computer Simulation?”,
Philosophical Quarterly (2003) Vol. 53, No. 211, pp. 243-255, https://www.simulation-argument.
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Збир по историјама ових пет истовремених и
експоненцијалних трајекторија раста пет мрежно повезаних
група догађаја и њихових ритмова, јесте експоненцијална
трајекторија драматичног раста ризикâ од слома, колапса,
ентропије, уништења, са којима се данас суочава читава
људска цивилизација, свака људска заједница понаособ
и сваки појединац, без изузетка. Отуда је данас питање од
егзистенцијалног значаја – Може ли цивилизација преживети
капитализам у његовој терминалној фази? Под постојећим
системским претпоставкама, одговор на ово питање је
негативан.23
6.
Наведена посебна, „унутрашња“, својства експоненцијално
растуће реалности са њиховим експоненцијалним
трајекторијама раста, структурирана су као од човека и
људског друштва отуђена и осамостаљена планетарна, и
свака локална, хијерархија моћи, доминације, поробљавања
и експлоатације. То значи да је, упркос и противно знањима
којима човечанство данас располаже, упркос и противно
универзалним законима Космоса и терестријалне Природе,
(и) наша данашња реалност, структурирана као радикално
одступање, аберација, као историјски превазиђени ентитет који
је атрофирао, који се налази у својој терминалној фази, али се
com/simulation.html; Nick Bostrom: “The Simulation Argument: Why the Probability that You Are
Living in a Matrix is Quite High”, Times Higher Education Supplement, May 16, 2003, https://
www.simulation-argument.com/simulation.pdf; Philosophers Explore the Matrix, Christopher
Grau, ed., Oxford University Press, Oxford, UK, 2005; Ray Kurzweil: The Singularity is Near,
Viking Books, New York, 2005; Silas R. Beane, Zohreh Davoudi, Martin J. Savage: “Constraints
on the Universe as a Numerical Simulation”, Cornell University Library, 9 Nov 2012, https://arxiv.
org/pdf/1210.1847.pdf; Nick Bostrom: Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies, (pp.1-411),
Oxford University Press, Oxford, UK, 2014 и друго.
23 Noam Chomsky: „Can Civilization Survive Capitalism? Capitalism as it exists today is radically
incompatible with democracy“, AlterNet, March 5, 2013, dostupno na adresi: http://www.alternet.
org/noam-chomsky-can-civilization-survive-capitalism?paging=off&current_page=1#bookmark;
Noam Chomsky: „Can civilisation survive really existing capitalism?“, UCD Philosophy Society
Inaugural Lecture 2013, Apr 3, 2013, http://www.ucd.ie/news/2013/04APR13/0; Љубомир Кљакић:
„Поредак и алтернатива. Узорни случај српског мислиоца Светозара Стојановића. Прилог за
историју идеја и људског карактера у доба историјске демисије светског система“, Политеиа,
ФПН, Бања Лука, 8, 2014, 329-350, такође у Svetozar Stojanović, ličnost i delo, priredila Mijana
Radojičić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd 2015, 111-129; It is now two minutes
to midnight. 2018 Doomsday Clock Statement. Science and Security Board, Bulletin of the Atomic
Scientists, January 25, 2018, https://thebulletin.org/2018-doomsday-clock-statement.
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и даље одржава силом и насиљем. Овај ентитет структуриран
је по канонима који скривају, мистификују и легитимишу такво
стање чињеница. А то значи да је структурирана по канонима
позно средњовековне, догматске, вулгарно редуковане и
декадентне интерпретације Птоломејевог геоцентричног
Космоса.24 Као „природно“ стање, ова хијерархијска структура
доминације, експлоатације, поробљавања и неједнакости,
заробила је човечанство унутар образца, матрице, matrix-а
капитала за који пропагандни апарат хијерархије тврди да је
„задат“, „непроменљив“ и „вечан“.
Зато је гравитациони центар планетарног, следствено
и сваког локалног простора који репродукује и осигурава
капитализам, управо ова хијерархијска структура доминације,
експлоатације, поробљавања и неједнакости. Она је
универзални гравитациони центар. У том гравитационом
центру концентрисана је целокупна, од човека и друштва
отуђена, осамостаљена и мистификована друштвена моћ и
власт. Следствено, овде је реч је о властоцентричном простору.
Срце овог поретка је универзални картел, сам врх планетарне
хијерархије моћи, доминације, експлоатације, поробљавања
и неједнакости. Свим силама које му стоје на располагању,
водећи немилосрдни и перманентни рат против човечанства,
универзални картел настоји да одржи и бесконачно репродукује
свој систем, иако се сâм систем, као „зомби капитализам“, као
„вампирски капитализам“, неповратно налази у терминалној
фази своје историјске демисије. Улог у том рату је човечанство,
цивилизација, свака појединачна људска заједница и свако
људско биће понаособ. Владајући социјални облик овог стања
чињеница данас је светски поредак корпоративне олигархије,
светски поредак плутократије, поредак плутономије, светски
поредак корпоративне дистопије.25
24 Клаудије Птоломеј (гр., Κλαύδιος Πτολεμαῖος, Klaúdios Ptolemaîos; лат., Claudius Ptolemaeus око 100 - око 170, Александрија), писац Математичке расправе, гр., Mathēmatikē
Syntaxis, која се још зове и Велика расправа, гр., Ē Megálē Syntaxis, од 12. века и превода на
латински и арапски познатија под насловом Almagest (реч је о синтези свих астрономских
и математичких знања о кретању небеских тела која су била акумулирана од 6. века п.н.е.
до Птоломејевог времана), као и астролошке расправе Четири књиге, гр. Tetrabiblos, такође
познате као Последице, гр. Apotelesmatiká, која је по наслову превода на латински данас
позната и као Четири књиге, лат., Quadripartium.
25 Љубомир Кљакић: Криза. Корисни идиоти и колапс Србије, (1-500), Печат - Фонд
Слободан Јовановић, Београд, 2011; исти, „Универзални картел, крај капитализма и Четврта
револуција. Прилог за расправу о империјализму светског поретка корпоративне дистопије“,
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Имамо посла са властоцетричним простором и његовим
властоцентричним поретком који важи без изузетка, глобално
и локално. Реч је о секуларном монотеистичком поретку са
његовим универзалним картелом, малобројним секуларним
патријарсима који сачињавају тај картел, армијом његовог
секуларног свештенства која тај поредак лојално сервисира
и одржава у животу и репресивним апаратом који га брани. У
таквом поретку, 99% човечанства искључено је из одлучивања
о својој историјској „судбини“. О нашој „судбини“, о нашем
животу и смрти, одлучује оних 1% који су гравитациона
тачка концентрације целокупне од човека и друштва отуђене,
осамостаљене и мистификоване моћи и власти.
Последично, на сцени историје и даље су сви историјски
наслеђени односи, инструменти и облици доминације,
експлоатације, поробљавања и неједнакости које систем
репродукује и који од „почетка“ репродукују и одржавају
сâм систем. Реч је о односима, инструментима и облицима
перманентног класног рата светског (капиталистичког) система
против човечанства, са његовом „природном“ и „вечном“
поделом планетарне географије на „центар“, „периферију“
и „полупериферију“, са његовом политичком економијом
која репродукује „вечну“ и универзалну поделу на незнатни
број „господара човчанства“, како је 1776. године Адам Смит
именовао ову социјалну структуру. „Изгледа да је у свако доба
господаре човечанства руководило једно начело: све за себе, а
ништа за друге људе“, каже Адам Смит.26 Већ је указано (и) на
данашњу актуелност овог увида.27 Реч је о 1% становништва
саопштење, панел: „Стари и нови колонијализам“, Секција за истраживање социјалних
покрета Српског социолошког друштва (ССД), Београд, 10. мај 2016, није објављено; исти,
„Капитализам као религија. Становиште Валтера Бењамина из 1921. и његова актуелност“,
саопштење, 17. Филозофска школа “Felix Romuliana”, Зајечар, 25-28. август 2016, емитовано,
Трећи програм Радио Београда, Циклус „Научни скупови“, четвртак, 06. октобар 2016, 22:10
- 23:00, није објављено у штампаном облику.
26 Adam Smit: Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda, (1776), prevod sa engleskog: Dr.
Marijan Hanžeković, (1952), Kultura, Beograd, 1970, II, 576.
27 Noam Chomsky: „‘The Masters of Mankind’: Notes on NAFTA (North American Free Trade
Agreement)“, The Nation, March 29, 1993, https://chomsky.info/199303__/; Noam Chomsky: „Who
Owns the World? Noam Chomsky on U.S.-Fueled Dangers, from Climate Change to Nuclear Weapons“, Democracy Now!, October 26, 2012, https://www.democracynow.org/2012/10/26/who_owns_
the_world_noam_chomsky; Noam Čomski; Ko vlada svetom? (2016), prevod s engleskog: Ljiljana
Matić, Akademska knjiga, Novi Sad, 2016; Daniel Aronoff: The Financial Crisis Reconsidered: The
Mercantilist Origin of Secular Stagnation and Boom-Bust Cycles, Palgrave Macmillan US - Springer
Nature. Springer International Publishing AG, New York – Cham, Switzerland, 2016.
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на глобалном и сваком локалном нивоу који су (и) данас
„господари човечанства“ и нама осталима, 99% обесправљених.
То је аберација, радикално одступање од универзалних закона
Космоса, терестријалне Природе и људске врсте. Због тога,
систем ради на властитом самоукидању.
И данашња експоненцијално растућа реалност
људског света јесте, дакле, од људи отуђена, осамостаљена
и мистификована социјало-историјска структура. У њој,
одвија се савремена драма планетарне трансформације
свих затечених облика, релација и стања људског друштва
и његове репродукције. Реч је о комплексној, интегрисаној
и компактној структури. Њен изворни историјски облик, с
једне стране се неповратно разлаже, а са друге, уобличава у
структуру једног новог, не нужно и бољег, светског система.
Историја старог, досадашњег света, овде се „данас“ завршава,
а историја неког новог света, не нужно и бољег света, „данас“
се уобличава и почиње. Са својим секуларно монотеистичким
пореклом, његовим универзалним картелом, малобројним
патријарсима, армијом његовог секуларног свештенства и
његовим репресивним апаратом, тај „задати“ „непроменљиви“
и „вечни“ образац, матрица, matrix, сама експоненцијално
растућа реалност, разлаже се и трансформише у неки
историјски нов образац, матрицу, matrix, неког новог поретка,
дакле у неку нову експоненцијално растућу реалност неког
историјски новог светског система. Не нужно и бољег система,
како је већ речено.
7.
Ово су, дакле, општа и посебна својства образца,
матрице, matrix-а, наше властоцентрично структуриране,
експоненцијално растуће реалности и њеног секуларно
монотеистичког поретка са малобројним патријарсима,
њиховим универзалним картелом, лојалним секуларним
свештенством и репресивним апаратом. Реч је о мултиверзуму
структурне кризе светског (капиталистичког) система под
комплексним претпоставкама политичке економије његове
текуће историјске демисије (последњи циклус последње кризе,
корпоративна дистопија, крај капитализма). Овде се данас
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одвија велика, добро скривена и мистификована, структурна
трансформација човечанства.
Маркс је, позивајући се на увиде Вергилија и Шекспира,
осветлио тај мистификовани простор и омогућио да га
човечанство јасно види.
„(Размјенљивост свих производа, дјелатности, односа
за нешто треће, стварно, што се може поново размјенити
за све без разлике – дакле развој размјенских вриједности
(и новчаних односа) идентичан је с опћом подмитљивошћу,
корупцијом. Опћа проституција појављује се као нужна фаза
развоја друштвеног карактера особних склоности, моћи,
способности, дјелатности. Учтивије изражено: опћи однос
корисности и употребљивости. Изједначавање разнородног,
како Shakespeare лијепо схваћа новац. [47 – 433, 47 Види, W.
Shakespeare, Timon Atenjanin, IV чин, трећа сцена. Уп. K. Marx,
Економско-филозофски рукописи из 1844, фрагмент „Новац“,
67. - прим. Љ.К.]
„Страст за богаћењем као таква немогућа је без новца и
свака друга акумулација и страст за акумулацијом појављује се
стихијски, ограничена, условљена, с једне стране, потребама,
а с друге стране, ограниченом природом производа; sacra auri
fames.2 ) [67 – 2проклета похлепа за златом (Вергилије)]“
И даље:
„У новчаном односу, у развијеном систему размјене (и тај
привид заводи демокрацију) у ствари су разбијени, покидани
окови личне зависности, разлике у крви, разлике у образовању
итд. (лични окови бар изгледају сви као лични односи) и чини
се да индивидуе независно (та независност је уопће само
илузија и тачније би требало да се зове равнодушност – у
смислу инфериорности), слободно сукобљавају и у тој слободи
размјењују; али тако се то чини само ономе који апстрахира
од услова, од услова егзистенције (а ови су опет независни
од индивидуа и јављају се, иако их рађа друштво, такорећи
као природни услови, тј. као услови које индивидуе не могу
контролисати) под којима те индивидуе долазе у додир. (...)
„Ти вањски односи толико су мало уклањање ,односа
зависностиʼ, да су они само њихово прелажење у један
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опћи облик, штовише развијање опће основе личних односа
зависности. Индивидуе и овдје долазе у међусобни однос
само као одређене индивидуе. Ти стварни односи зависности
јављају се насупрот личним такођер и тако (стварни односи
зависности нису ништа друго до друштвени односи, који према
привидно независним индивидуама иступају самостално, тј.
њихови у односу на њих само осамостаљени узајамни односи
производње) да индивидуама сад владају апстракције, док се
раније они зависили један од другога. Али апстракција или
идеја само је теоријски израз оних материјалних односа који
над њима господаре.
„Односи се, наравно, могу изразити само у идејама, па су
тако филозофи као особитост новог времена схватили да њиме
владају идеје и с обарањем те владавине идејâ идентифицирали
су рађање слободне индивидуалности. Та се погрешка с
идеолошког становишта могла починити тим лакше што се
она владавина односâ (она стварна зависност, која се, уосталом,
поново претвара у одређене, само свих илузија лишене, личне
односе зависности) у свијести самих индивидуа појављује као
владавина идеја, а вјеру у вјечност тих идеја, тј. оних стварних
односа зависности, владајуће класе, наравно, на сваки начин
учвршћују, негују, утувљују у главу.“28
Ово је мета-простор кризе.
Као имагинативни, апстрактни, аналитички концепт,
мета-простор кризе омогућава да се на дугој временској
скали виде и разумеју све мистификоване, добро скривене
структуре и релације – све мета-структуре и мета-релације
– које производе и организују тај простор, његове истовремене
историје, његове актере, његову општу, интегрисану историју
и све његове вероватне и могуће будућности. Зато је метапростор кризе и прворазредна епистемолошка лабораторија.29
28 Karl Marx: Osnovi kritike političke ekonomije, I-II, (1857-1858), preveli: Branko Petrović,
Moša Pijade, Gajo Petrović, isto, I, II. Glava o novcu. 4. [Robna proizvodnja i univerzаlno razvijeni
idividuum], 67 - 68.
29 Појам епистемолошка лабораторија, овај писац пронашао је у тексту из 2002. чији је
аутор географ, видети. Stefania Bertazzon: „Meta space: From a Model of Spatial Contiguity
to the Conceptualization of Space in Geo-Analyses“, Department of Geography, University of
Calgary, CA, Symposium on Geospatial Theory, Processing and Applications,Symposium sur la
théorie, les traitements et les applications des données Géospatiales,Ottawa 2002, (pp. 1-14), „5.
METASPACE. 5.2. Relative Space as Metaspace“, p. 13, http://www.isprs.org/proceedings/XXXIV/
part4/pdfpapers/130.pdf.
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У тој лабораторији данас се трага за делотворном метаполитиком обесправљених, а то значи да се трага за одговорима
на питања о унутрашњем устројству ствари, о „правом
устројству ствари, које воли да се скрива“, о „невидљивом
склопу који је јачи од видљивог“, како каже Хераклит. Реч је
о трагању за одговорима на питања о карактеру и својствима
затеченог, нестајућег, али и настајућег, новог светског
система, дакле о трагању за одговорима на питања наше
људске садашњости и будућности, наших људских изгледа
уопште. Трага се за најделотворнијим одговорима који могу
омогућити да наша људска будућност, нови светски систем
који настаје и који ће успоставити свој еквилибријум око
2050, буде за 99% човечанства слободнији, егалитарнији и
демократскији, а не и даље систем у коме „индивидуама...
владају апстракције“, како каже Маркс, дакле исти или још
ауторитарнији, тоталитарнији и репресивнији од овог чијој
историјској демисији присуствујемо. Реч је о трагању за
најделотворнијом мета-политиком обесправљених, а реч је
о 99% човечанства, која са највећим степеном вероватноће
може осигурати такав исход. Зато ово трагање за делотворном
мета-политиком обесправљених и полази од стварних односа
зависности. А то значи да се за алтернативом, алтернативама
трага изван владајућег поретка планетарне дистопије, изван
његовог обрасца, матрица, matrix-а и хијерархије моћи ,
експлоатације, поробљавања и неједнакости која га репродукује
и одржава. Древно људско начело узајамне помоћи на коме
се током читаве историје заснивају идеје, теорије, праксе и
традиције самоуправљања, нарочито од 1789 - 1848 - 1871,
преко 1917 - 1922, па све до осамдесетих година 20. века, али
и данас, уверљиво показују да је овако захтевно предузеће
заиста могуће.
Реч је, дакле, о трагању за делотворним, теоријским
и практичним, одговорима који ће обезбедити да човек,
свако појединачно људско биће, свака људска заједница,
сваки народ, човечанство и људска цивилизација уопште,
преживе терминалну фазу историјске демисије светског
(капиталистичког) система и да из ове кризе изађу као
ослобођени и слободни појединци у ослобођеном и слободном
свету
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Разуме се, без знања, без целокупног знања света,
делотворна мета-политика обесправљених не може се
артикулисати. Зато је знање, целокупно знање света, од
егзистенцијалног значаја за 99% човечанства, што значи за све
потчињене, доминиране, експлоатисане, обесправљене, споља
и изнутра колонизоване актере светског (капиталитичког)
система, укључујући, разуме се, и све наше споља и изнутра
колонизоване, потчињене, доминиране и експлоатисане земље
и народе.
Реч је о аксиому.
„Translatio studii“, „пренос знања“, увек претходи „translatio imperii“, „преносу моћи“. „Знање је моћ“, каже Френсис
Бекон. „Ум царује, снага кладе ваља“, каже српска народна
пословица.
Напомена: Овај текст написан је за зборник радова са
научног скупа Стратегије развоја и економске сарадње малих
земаља у условима глобализације и регионалних интеграција,
који је у организацији Академије наука и умјетности Републике
Српске и Српске академије наука и уметности одржан у Бања
Луци 16 - 17. новембра 2017.
Београд, 15. март 2018. Љ.К.
Објављено: Радио Беoград, Трећи програм, емитовано у
два дела, без напомена које су саставни део текста – Љубомир
Кљакић: Мета-простор кризе и мета-политика обесправљерних,
I, 12. април 2018, 23:35 - 23:55; Љубомир Кљакић: Метапростор кризе и мета-политика обесправљерних, II, 13. април
2018, 23:30 - 23;45.
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Ljubomir Kljakic
META-SPACE OF CRISIS AND META-POLICY OF THE
DISENFRANCHISED
Resume
The paper deals with general characteristics of the dramatic
structural crisis of the global (capitalist) system under the complex assumptions of the political economy of its current historical
demission (the last cycle of the last crisis, the end of capitalism),
and in particular the hierarchical structure of the pattern, the
matrix, the matrix of power, domination, enslavement, exploitation
and inequalities of the global (capitalist) system (global order
of the corporate oligarchy, the order of plutocracy, plutonomy,
the order of corporate dystopia) with its instruments of careless
class war against humanity, its "natural" and "eternal" division of planetary geography into the "center," "periphery," and
"semi-periphery," the division of "the masters of humanity" (Adam
Smith, 1776) and all others, as a general “consequence "of such a
"state"of affairs. This is the meta-space of the crisis, i.e. the epochal
changes we are contemporaries, the fourth in known history. Consequently, the paper presents strong arguments in support of the
commitment to meta-policy of the disenfranchised, as advocating
for the immediate conceptualization of the alternative / alternative to such a "state" of affairs and its dynamics. And this means
that for the meta-policy of disenfranchised is going to be traced
beyond the ruling order of planetary dystopia, beyond its pattern,
matrix, and instruments that reproduce and maintain it. This is a
search for the exit from the crisis. The concept of the meta-policy
of disenfranchised starts from the discovery that, in capitalism, the
actual relationships of dependence (with all their forms) appear "so
... that individuals are now dominated by abstractions", showing
that "abstraction or idea is just ... the theoretical expression of
those material relations that dominate them "(Karl Marx, 1857).
That is why the knowledge - the total knowledge of the world - is
something without the search for an effective meta-policy of disenfranchised is not possible. This has a crucial significance for 99%
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of humanity, meaning for all subordinated, dominated, exploited,
disenfranchised, externally and internally colonized subjects of
the global (capitalist) system, including, of course, both externally
and internally colonized, subordinated, dominated, dependent and
exploited countries and peoples.
Keywords: historical demission of the global (capitalist) system,
pattern - matrix - matrix of capitalism, exponentially
rising reality, terrestrial multiverse, power-centric space
- power-centric order - secular monotheistic order,
universal cartel, meta-space of crisis, total knowledge
of the world, meta - policy of disenfranchised.30

* Овај рад је примљен 1. јуна 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јула 2019. године.
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MARX VON ‚RECHTS’? NOTIZEN ZU EINER
DEUTSCHEN REZEPTIONSGESCHICHTE
Abstract
Das Werk von Karl Marx erlebt speziell in Deutschland
eine respektable Wiederkehr. Lesekreise, Universitätsseminare,
Panels und Konferenzen, aber auch Artikel in der Tagespresse
oder Bezugnahmen von Realpolitikern: Es wird unterschiedlich
diskutiert, was die politische, ökonomische und philosophische
Theoriebildung und Denkleistung Marxens für das krisenanfällige
junge 21. Jahrhundert zu sagen hat. Dieser Bereich von Kritik und
Analyse war bis dato das ureigene Metier der akademischen und
politischen Linken. Das hat sich geändert. Die politische Rechte
ist dabei, Karl Marx zu entdecken. Dabei war sie insbesondere in
Deutschland traditionell antimarxistisch – und ist es noch heute.
Doch gab es Kritik des Kapitalismus auch auf „rechter“ Seite,
und einzelne Denker beriefen sich sogar auf Marx – und es werden
derer mehr. Hat diese neue Rezeptionsgeschichte Marxens Zukunft?
Und, zunächst: welche Vergangenheit hatte diese Rezeptionsgeschichte? Gibt es gar einen „Marx von rechts“? Diese Fragen will
vorliegender kursorischer Streifzug untersuchen.
Schlüsselwörter: Neue Rechte, Neue Marx-Lektüre, Antikapitalismus,
Kapitalismuskritik, Deutsche Ideengeschichte.
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„Wir sind mit Karl Marx der Meinung, daß es in erster Linie
nicht darauf ankommt, die Welt zu interpretieren, sondern sie zu
verändern. Wir fragen nicht lediglich als denkende, sondern als
tätige und wollende Wesen.“
Ernst Jünger1
„Die Lösungen für die Probleme, denen die Welt im 21.
Jahrhundert gegenübersteht, lassen sich noch nicht absehen,
doch wenn sie am Ende erfolgreich sein sollen, müssen sie
Marx’ Fragen stellen, selbst wenn es nicht darum geht, die
Antworten seiner verschiedenen Schüler zu übernehmen.“
Eric Hobsbawm2
2017 und 2018 waren die Erinnerungsjahre rund um Karl
Marx: 150 Jahre Kapital, 200. Geburtstag des linken Meisterdenkers, außerdem das Jubiläum der russischen Oktoberrevolution von
1917, deren Vollstrecker sich ganz wesentlich auf das Marxsche
Werk beriefen. Die politische Rechte war traditionell antimarxistisch und ist es noch heute. Doch gab es Kritik des Kapitalismus
auch auf „rechter“ Seite, und einzelne Denker beriefen sich sogar
auf Marx – hat dies Zukunft, und, zunächst: welche Vergangenheit
hatte es?
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass „Kapitalismuskritik von rechts“ kein Phänomen der Gegenwart ist. Die konservative
Kritik am Kapitalismus und seiner bürgerlichen Gesellschaft setzte
bereits ein, als die Verhältnisse zur Proletarisierung der Gesellschaft
– das heißt zum Wachstum des Anteils der Lohnarbeiter in der
Bevölkerung – drängten, also zu jener Zeit, als Engels und Marx
ihren epochemachenden Zwitter aus Wissenschaft und Polemik
entwickelten. Die Kritik kam dabei von vornehmlich preußischen
1
Ernst Jünger: „Der Wille“, in: Die Standarte v. 6.5.1926, zit. n. ders.: Politische Publizistik
1919 bis 1933, hrsg. v. Sven Olaf Berggötz, Stuttgart 2001, S. 198–203, hier 199. Jünger bezieht sich
hier auf die berühmte elfte Feuerbachthese von Karl Marx (in ihrer von Friedrich Engels redigierten
Endfassung): „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf
an, sie zu verändern.“ In: Marx-Engels Werke (MEW), Bd. 3, Berlin-Ost 1969 (künftig nur: MEW
+ Bandnummer), S. 535.
2 Eric Hobsbawm, Wie man die Welt verändert. Über Marx und den Marxismus, München 2014,
S. 26.
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Konservativen, die das von Marx im Kommunistischen Manifest
diagnostizierte Verdampfen alles Ständischen, die Entweihung alles
Heiligen und den Einbruch des „englischen“, auf Profit und rasantes
Wachstum ausgerichteten Wirtschaftens konstatieren mussten.
Karl Rodbertus (1805–1975) ist exemplarisch anzuführen: Der
Rittergutsbesitzer und spätere Nationalversammlungsabgeordneter von 1848 kritisierte in diesem Sinne die liberale Konkurrenzideologie, forderte gerechte Löhne, Machtbeteiligung der
Arbeiterschaft und argumentierte – bei grundsätzlicher Treue zur
Krone – preußisch-sozial. Einer der letzten überzeugten Preußen,
Hans-Joachim Schoeps, wies auf die Besonderheiten eines Rodbertus hin, der „weniger auf die Genossenschaften sondern gleich
Marx auf die Gesetzlichkeiten der kapitalistischen Entwicklung
Wert gelegt“ habe, „die zwangsläufig der Sozialisierung entgegentreibe infolge der zunehmenden Kapitalkonzentration und der
Bildung von Mammutaktiengesellschaften“. Schoeps benennt
zugleich den Unterschied: „Nur verordnete er als Konservativer
anders als Marx den künftigen Sozialismus von oben her durch
Gesetzgebungsakte der Krone, also das soziale oder sagen wir jetzt
besser das sozialistische Königtum.“3
Im konservativen Milieu hervorhebenswert ist zudem – mit
gleichartiger Stoßrichtung wie Rodbertus – der Verein für Socialpolitik, der 1873 gegründet wurde. Die Gründung erfolgte mithin
zwei Jahre nach der temporären Lösung der nationalen Frage, die
bis dato aufgrund der feudalen Kleinstaaterei der deutschen Länder
die soziale überschattete. Der antreibende Akteur des Vereins
war – neben dem monarchistischen Sozialkonservativen Gustav
Schmoller (1838–1917) – vor allem Adolph Wagner (1835–1917).
Die weltanschauliche Ausrichtung des Universitätsprofessors der
Finanzwissenschaft und Politischen Ökonomie basierte auf einem
skeptischen Menschenbild, das der virulenten britisch-liberalen
Auffassung des Menschen als eigentumsfixierten, egoistischen
Wesen widersprach. Zugleich hielt es der Linken, die immerhin liberalen Wurzeln entwuchs, entgegen, dass der Mensch nicht beliebig
formbar sei. Adolph Wagner sah den Menschen als gesellige, seiner
anthropologischen Verfasstheit nach unveränderliche Konstante der
Geschichte. Sein zentrales Motiv war die Feststellung, dass das
3 Hans-Joachim Schoeps, Üb’ immer Treu und Redlichkeit. Preußen in Geschichte und Gegenwart, Düsseldorf 1978, S. 92.
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demografische wie ökonomische Wachstum der Gesellschaft dazu
führe, dass es eine zunehmende Anzahl an Gemeinschaftsaufgaben gebe, die durch die kapitalistische Privatwirtschaft, wie sehr
sich diese auch entwickeln möge, nur unzureichend gelöst werden
könnte. Wagner plädierte für eine staatliche Planung und Lenkung
in den Bereichen Bergbau, Forst, Post, Geldsystem, Banken- und
Versicherungswesen, Sozialfürsorge und Rechtsschutz sowie
schließlich im Verkehrs-, Gesundheits- und Bildungswesen. Die
Zeitschrift Der Staats-Socialist (ab 1879) war seine Ideenplattform;
zwischen 1882 und 1889 war er Mitglied im preußischen Abgeordnetenhaus. Der konservative „Staatssozialismus“ Wagners fand auf
der Rechten einige Jahrzehnte später unter anderem bei Wichard
von Moellendorf (1881–1937) und Werner Sombart (1863–1941)
Wirkung. Sombart kam aus dem sozialistischen Lager, wanderte
schrittweise nach rechts, löste sein Weltbild von Marxschen Lehren und erarbeitete auf der Basis eines an Wagner erinnernden
Menschenbildes die Konturen seines „Deutschen Sozialismus“,
den er 1934 vorlegte.
Aber noch einmal Wagner: Seine Wirkungszeit waren die
1880er Jahre, das Jahrzehnt, in das Bismarcks Sozialgesetzgebung
fällt, die bis heute – mit Recht – als vorbildhaft angesehen wird.
Sie ist indessen, ohne die Leistung Bismarcks herabzusetzen, im
Kontext der erstarkenden Arbeiterbewegung zu verstehen, die auch
durch das Sozialistengesetz 1878 nicht vernichtet werden konnte.
Henning Eichberg sprach bezüglich Bismarcks ausgleichender
Sozialpolitik von einer „pragmatischen, autoritären und die bestehenden Verhältnisse zementierenden Mischung aus Schutzzoll,
Interessengemeinschaft von Schwerindustrie und Großgrundbesitz,
Zuckerbrot und Peitsche für die Arbeiterklasse “.4
Die rechten Kapitalismusgegner im Kaiserreich scheiterten
letztendlich sowohl am wilhelminischen Klassenstaat wie auch am
Fehlen eigener Resonanzräume: Die Arbeiterbewegung fremdelte
mit jenen Köpfen, die im Regelfall aus bürgerlichen Verhältnissen stammten, und viele Status-quo-Konservative versagten aus
inhaltlichen wie strategischen Motiven ihre Unterstützung. Nicht
wenige befürchteten, es drohe über rechte preußische „Staatssozialisten“, die ein skeptisches, rechtes Menschenbild formulierten
4
Hartwig Singer (d. i. Henning Eichberg), „Sozialismus von ʼrechtsʼ. Ein historischer Abriß“,
Junges Forum 2/1970, Hamburg 1970, S. 7.
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und gerade deshalb etatistisch-soziale Konzepte favorisierten, der
Einfall Marxscher Ideenwelten.
Erst durch die Erfahrungen in den Schützengräben des Ersten
Weltkriegs und durch den Untergang des Kaiserreichs wurde eine
fundamental neue Situation geschaffen: Im Kriege, so wiederum
Eichberg, „brach die Fiktion, daß das nationale Gemeinschaftsinteresse mit dem Interesse der führenden Feudal- und Großbürgerschicht identisch sei, in sich zusammen. Damit ergab sich die
Möglichkeit, daß auch bei der ‚Rechten’ der soziale Gedanke von
reformistischer in revolutionäre Qualität umschlug“,5 also grundsätzlichere Züge annahm. Standesdünkel wurden durch die Realität
des gemeinsamen Kampfes oftmals aufgehoben. Nationalismus
und (militärische) Solidarität waren gerade bei der Frontkämpfergeneration positiv konnotiert, Liberalismus und Kapitalismus
wurden hingegen als westlich und feindlich deklariert – man war
durch die westliche Welt besiegt und mittels Versailles gedemütigt
worden. Die nationale Frage erfuhr als Revanchebewegung eine
Radikalisierung. Die Verelendung breiter Schichten im Zuge der
Inflation sorgte dafür, dass sich die soziale Frage existenziell stellte.
Beide Fragen wurden in der Folge – vor allem im nationalund sozialrevolutionären Flügel der „Konservativen Revolution“
nach Armin Mohler – immer wieder explosiv zusammengemischt.
Ernst Jünger etwa optierte offen für die Querfront der Antikapitalisten: Alle tatsächlichen revolutionären Kräfte innerhalb
eines Landes verkörperten ungeachtet der ideologischen Antagonismen, so Jünger in einem Gastbeitrag für das linke Intellektuellenorgan Tage-Buch6, unsichtbare Verbündete, da der gemeinsame
Feind durch die bestehenden bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse definiert sei. Jene wurden instinktiv abgelehnt, nicht aber
umfassend analysiert; der Wille zur Veränderung beruhte primär
auf voluntaristischer Romantik – die Tat sollte gegen das Kapital
gestellt werden, um den Bestand der Nation revolutionär bewahren
zu können. Rolf Peter Sieferle fasste es zusammen: „Der Hauptgegner der konservativ-revolutionären Position sind die Mächte
5
Ebd., S. 12.
6 Ernst Jünger, „ʼNationalismusʼ und Nationalismus“, in: Das Tage-Buch v. 21. September 1929,
abgedruckt in: ders. Politische Publizistik 1919 bis 1933, S. 501–509. Zu den „Geistigen Querfronten
in den Wilden Zwanzigern“, vgl. entsprechendes Kapitel in: Benedikt Kaiser, Querfront, Antaios
Verlag, Schnellroda 2017, S. 22–33.
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der bürgerlichen Welt, also Liberalismus, Individualismus und
Kapitalismus.“7
Während bei der Gruppe um Jünger diese Haltung vor allem
der Fronterfahrung geschuldet war und das Sozialrevolutionär-Antikapitalistische meist nebulös formuliert wurde, agierten Autoren
und Wissenschaftler um die (jung)konservativ-(national)revolutionäre Zeitschrift Die Tat fundierter. Auch ein an Marx geschulter
Linksintellektueller wie Fritz Sternberg beschäftigte sich daher
ausführlich mit ökonomischen Standpunkten der Tat-Akteure.
Sternberg honorierte die kapitalgegnerischen Abhandlungen, vor
allem Ferdinand Frieds Schrift Das Ende des Kapitalismus (1931),
ja lobte dessen „ausgezeichnete Analyse“. Des Weiteren attestierte
er ihm hervorragendes „konkretes Anschauungsmaterial über die
Verfallserscheinungen im Niedergang des Kapitalismus“,8 die in
der Tat in ihrer plastischen Deskription an Engels’ legendäre Schrift
von 1845 über Die Lage der arbeitenden Klasse in England (aufgenommen in MEW 2) erinnern konnte. Beanstandet wurde aber,
angesichts des Erscheinungsorts – es war dies die undogmatischradikallinke Weltbühne – erwartbar, die rechte beziehungsweise
nationale Grundierung des Antikapitalismus um Fried, Carl Rothe,
Giselher Wirsing, Ernst Wilhelm Eschmann und Hans Zehrer.
Diese Personen bildeten zwischen 1929 und 1933 den Kern des
„Tatkreises“. Die ideellen Inspiratoren hießen Werner Sombart
und Carl Schmitt, das Ziel war eine soziale und nationale Neugliederung Deutschlands, und den Weg versuchte man mit General
v. Schleicher und originären „linken“ Nationalsozialisten um Otto
und (temporär) Gregor Strasser zu gehen. Ihre Zeitschrift, Die Tat,
war dabei kein randständiges Sektiererblättchen, sondern eine der
bedeutendsten politischen Periodika der Weimarer Republik. In
ihr arbeitete die Redaktion systematisch an einem nichtmaterialistischen – das hieß vor allem: nichtmarxistischen – Antikapitalismus
sowie am Ausbau eines generationenspezifischen rechtsintellektuellen Bewusstseins, aus dem heraus die konservativ-revolutionäre
Transformation der bestehenden Verfassung gedacht wurde. Das
Rückgrat der angestrebten konservativen und sozialen Revolution
sollten abstiegsbedrohte Mittelschichten, aufstrebende Arbeiter und
7
Rolf Peter Sieferle, Epochenwechsel. Die Deutschen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert,
Landt Verlag, Berlin 2017, S. 62.
8
K. L. Gerstorff (d. i. Fritz Sternberg), „Ferdinand Fried und ‚Die Tat‘“, in: Die Weltbühne
21/1931, S. 751–756, hier 754 f.
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die Bauernschaft bilden. Die Wirtschaft wäre korporativ-genossenschaftlich neu zu gliedern, wobei – ähnlich wie bei Adolph Wagner
60 Jahre zuvor – mindestens die Produktionsmittel, der Grund und
Boden sowie die Banken in Staatshand überführt werden sollten,
um die Grundversorgung gemeinschaftlich und ohne Profitmaximierung privater Akteure zu sichern.
Im Herbst 1932 erreichte man mit dieser, die Rechts-Links-Dichotomie aufhebenden Programmatik, die aber bewusst Marx ausklammerte, die Auflagenhöchstzahl von 30 000 Exemplaren. Die
Entkoppelung der heterogenen Gewerkschaftsbewegung von SPD,
KPD und Co. war das realpolitische Primärziel der Tat als dem
„Sammelplatz der jüngeren nationalen Bewegung“ (Ernst Robert
Curtius). In diesem Sinne zielten zahlreiche publizierte Überlegungen der Tatkreis-Protagonisten darauf ab, in der vielfältigen, keineswegs ausschließlich marxistisch operierenden Arbeiterbewegung
aktuelle Widersprüche zu analysieren und durch korporative Ideen
Brücken nach links zu bauen. Der Historiker Axel Schildt wies
darauf hin, dass die Avancen, die in Richtung der Gewerkschaften
und anderer sozial orientierter Kreise formuliert wurden, „durchaus
ehrlich gemeint“9 gewesen sind – also keineswegs bloßer Taktik
und Demagogie entsprachen.
Authentisch antikapitalistisch und rechts zugleich war auch
Ernst Niekisch. 1918 noch für die Revolution der Rätebefürworter
in München aktiv, eckte er zunehmend bei den linken Mitstreitern
an, überwarf sich mit ihnen und später auch mit der nationalgesinnten „Alten Sozialdemokratischen Partei“ (ASP) in Sachsen, um 1926
schließlich die bis 1934 (Verbot) monatlich erscheinende Zeitschrift
Widerstand herauszugeben. Niekischs Synthese aus Sozialismus
und Nationalismus lässt sich am äußeren linken Rand der rechten
Konservativen Revolution (KR) verorten und die Weltanschauung
der „Widerstandsbewegung“ Niekischs als einen „preußischen“
(asketischen, etatistischen) Sozialismus zusammenfassen. Niekisch berief sich bei der Ausarbeitung seiner antikapitalistischen
Idee von rechts ideenpolitisch zugleich auf Arthur Moeller van
den Bruck und Ernst Jünger sowie auf Karl Marx und den Kader
der Kommunistischen Internationalen (Komintern) Karl Radek.
9 Axel Schildt, „Militärische Ratio und Integration der Gewerkschaften. Zur Querfrontkonzeption
der Reichswehrführung am Ende der Weimarer Republik“, in: Richard Saage (Hrsg.) Solidargemeinschaft und Klassenkampf, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, S. 346–364, hier 352.
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Von Niekisch gibt es – entgegen anderslautender Diffamierungen
– keinen einfachen weltanschaulichen Übergang zum Nationalsozialismus Hitlerscher Prägung. Im Gegenteil: Als Kopf seiner
Widerstandsbewegung und bekannter Ideologe der Annäherung
an die Sowjetunion wurde der streitbare „linke Rechte“ in ein
Konzentrationslager verbracht und erst 1945 befreit.
Innerhalb des nationalsozialistischen Sammelbeckens wiederum war es indes eine – vor 1933 aus der Partei ausgetretene
und ab 1933 verfolgte – Minderheit, welche die „national-sozialistische“ Terminologie ernst nahm. Ihr Wortführer war bald Otto
Strasser, dessen „Schwarze Front“ zeitweise ebenso mit KR-Gruppen um Niekisch und Jünger kooperierte wie auch mit national
aufgeschlossenen Marx-Anhängern. Die Programmerklärung „Die
Sozialisten verlassen die NSDAP“ vom Juli 1930 enthielt einige für
die Rechte jener Zeit bahnbrechende Ansätze, doch fällt auf, dass
weder in dieser Erklärung noch in Strassers Schriften selbst eine
anspruchsvolle und die Zeiten überdauernde Theoriearbeit geleistet
wurde. Nach 1945 verpasste er eine inhaltliche Weiterentwicklung
seiner durch Freund und Feind offengelegten Schwachstellen.
Überdies war das Zeitalter des sogenannten Wirtschaftswunders ohnehin kein Zeitalter für Kapitalismuskritik – geschweige
denn von rechts. Die westdeutsche Nachkriegsrechte – eine ostdeutsche war durch die SED-Diktatur unmöglich – wählte die
Rolle rückwärts und kehrte in den Schoß bürgerlich-liberaler Vorstellungswelten zurück. Das blieb – überwiegend – bis heute so.
Die Verschüttung kapitalismuskritischer Ansätze auf der
politischen Rechten lag ebenso wie der blinde Fleck namens Marx
vor allem daran, dass das gewaltige Ziel der Herstellung einer
Gesellschaft auf der Basis des kategorischen Imperativs Marxens in der Praxis vollkommen scheiterte. In der Einleitung seiner
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie schrieb er, es sei das
Ziel, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches
Wesen ist“10. Doch das Gegenteil war empirisch fassbar: In den
meisten Versuchen, dem Kommunismus näher zu kommen, wurde
die Mehrzahl der Menschen erniedrigt, geknechtet, verlassen und
verächtlich gemacht.
10
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Das führt zu einem heutigen Dilemma: Jeder noch so zaghafte
theoretische Versuch, die Logik des Kapitals, die alle Lebensbereiche durchdringt, grundlegend zu hinterfragen und alternative Wege
in Richtung einer souveränen, demokratischen oder gar postkapitalistischen Gesellschaftsordnung wenigstens zu diskutieren,
kann mit dem Verweis auf das Scheitern der Oktoberrevolution
respektive ihres realexistierenden Sowjetkonstrukts unterminiert
werden. Die westliche kapitalistische Produktionsweise scheint so
nicht mehr infrage gestellt werden zu können, (ob nun prinzipiell
oder im Sinne einer „Einhegung“); man sieht sich sonst implizit
oder explizit in einer geistigen Ahnenreihe mit Menschenschlächtern vom Schlage Stalins oder Pol Pots stehen.
In jüngster Zeit ändert sich die auch in diesem Umstand
begründete traditionelle Marx-Feindschaft, und es ist eine Logik
des Neubeginns in bezug auf Karl Marx auf der politischen „Rechten“ zu beobachten. Sie weist einen Vorteil auf: Während die Linke
über hundert Jahre das Kapital und seinen Autor selektiv studiert
hat, indem sie auf das Werk durch feststehende ideologische Brillen
blickte, kann hier beim Ursprung – den Texten – begonnen werden.
Das unvoreingenommenes Lesen, eine „unterscheidende Lektüre“
(Rolf Peter Sieferle) – sie liegen heute vor allen, die sich nicht nur
auf den Ballast der Vergangenheit kaprizieren. Denn nimmt man
sich das weitreichende Werk Marxens vor, so tritt man in dessen
„Laboratorium ein und folgt ihm beim Denken“.11
Ungeachtet vieler, vom heutigen Kenntnisstand aus als falsch
oder unzureichend anzusehender Teilanalysen und Prognosen,
speziell im Hinblick auf die angekündigte kapitalistische Selbstzerstörung, schuf der vor 150 Jahren erschienene Debütband
des Kapitals einen bleibenden „Mehrwert“ für die damals wie
heute Lebenden. Zu nennen ist etwa die Darstellung, dass ein
wirtschaftliches System grundlegende Beziehungen schafft, denen
einzelne Personen nicht entgehen können. Die Fokussierung der
heutigen, teils marxistisch orientierten „Occupy“-Bewegung auf
Bankiers und Manager ist mit Marxens Kapital beispielsweise
nicht zu machen. Vielmehr weist Marx explizit darauf hin, dass
der Einzelne „Geschöpf“ der realen kapitalistischen Verhältnisse
ist, und dies selbst dann noch, wenn eine Person denkt, sie sei
11 Diego Fusaro, Schon wieder Marx. Die Wiederkehr der Revolution, Frankfurt am Main 2018,
S. 32.
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von diesen unabhängig oder habe sie durchschaut, könne also das
Handeln frei bestimmen. Marx interessiert sich für die Kapitalisten also nur insofern, als sie etwas Bestimmtes darstellen, nämlich die Vergegenständlichung einer Logik, die vom Kapitalismus
indes vorgegeben wird: Das Herrschende im Kapitalismus ist das
Kapital, nicht der Kapitalist und der Großgrundbesitzer als „Personifikation ökonomischer Kategorien“, „Träger von bestimmten
Klassenverhältnissen und Interessen“.12 Was Marx im Kapital als
Endziel vor Augen hat, ist die Überwindung der kapitalistischen
Produktionsweise, nicht die Überwindung eines bestimmten Ausbeutertyps oder die Forcierung einer „gerechten“ Umverteilung
im akzeptierten Rahmen des Bestehenden,13 denn die Produktionsweise des Kapitalismus diene per se dem Kapital, nicht aber den
Menschen. Die Determinante zwischenmenschlicher Beziehungen
ist für Marx folglich die „Herrschaft des Kapitals“, die sich im
Warenfetischismus einerseits und in der Verdinglichung sozialer
Beziehungen zeigt.
Ein weiterer Aspekt ist die Tendenz des Kapitals, aufgrund
seiner Basis – dem von Marx erklärten Wertprinzip – alles zu
„kommodifizieren“, also alles zu einer Ware zu transformieren, und
jedem Ding, jeder Person einen Wert zuzuschreiben; ein Vorgang
der „universellen Prostitution“14, der die zwischenmenschlichen
Beziehungen einschließt und als Kommerzialisierung des gesamten
gesellschaftlichen Lebens, in dem der schon damals konstatierte
„Fetischcharakter der Warenwelt“15 dutzendfach potenziert ist,
wohl heute weit fortgeschrittener ist als noch zu Marxens Zeit. Das
Gleiche gilt sicherlich auch für die von Marx vorweggenommene
Globalisierung des Kapitals samt des Überflüssigwerdens der
Nationen16 sowie für die Herausstellung der kapitalistischen Dyna12 MEW 23, S. 16.
13 Im Kommunistischen Manifest sprechen Marx und Engels beispielsweise hingegen vom
„eiskalten Wasser egoistischer Berechnung“ der Bourgeoisie, folglich auch ihrer Klassenangehörigen. MEW 4, S. 465.
14 MEW 40 (= Ergänzungsband 1), S. 534.
15 MEW 23, S. 87. Der Begriff des „Fetisch“ stammt aus dem Portugiesischen und leitet sich von
„Machwerk“ ab. Eine besondere Bedeutung erhielt er durch portugiesische Missionare in Afrika.
Nach deren Standpunkt war ein Fetischobjekt ein Gegenstand, von dem die Ureinwohner glaubten,
er habe Macht über sie: „Von Marx auf die Ware angewandt, bezeichnet der Fetischcharakter im
Kern nichts anderes als diesen folgenreichen Sachverhalt, daß bloßen Dingen soziale Regulierungsfunktion zukommt, daß die Menschen ihre Gesellschaftlichkeit abtreten an die Waren.“ Wolfgang
Fritz Haug, Vorlesungen zur Einführung ins „Kapital“, Pahl-Rugenstein, Köln 1974, S. 167.
16 „Von ‚Globalisierung’ in unserem heutigen Sinn würde man noch nicht sprechen [...]. Dennoch

144

Benedikt Kaiser

MARX VON ‚RECHTS’? NOTIZEN ZU EINER...

mik – allein, wie flexibel und anpassungsfähig sie indes bis heute
alle Krisen und Widersprüche überdauert oder diese gar als Startrampen für Entwicklungsschübe nutzt, hätte Marx dann doch
überrascht.
Nach dem 150. Jahr des ersten Bandes des Kapital Marx
neu zu entdecken hieße etwa, den Begriff der industriellen
Reservearmee zu adaptieren, die den lohnabhängig Beschäftigten
gegenübersteht, wie Marx im Kapital darlegt: „Die Überarbeit
des beschäftigten Teils der Arbeiterklasse schwellt die Reihen
ihrer Reserve, während umgekehrt der vermehrte Druck, den die
letztere durch ihre Konkurrenz auf die erstere ausübt, diese zur
Überarbeit und Unterwerfung unter die Diktate des Kapitals zwingt.
Die Verdammung eines Teils der Arbeiterklasse zu erzwungnem
Müßiggang durch Überarbeit des andren Teils und umgekehrt, wird
Bereicherungsmittel des einzelnen Kapitalisten und beschleunigt
zugleich die Produktion der industriellen Reservearmee auf einem
dem Fortschritt der gesellschaftlichen Akkumulation entsprechenden Maßstab.“17
Marx sah das Entstehen der Reservearmee Mitte des 19.
Jahrhunderts wesentlich durch das Überflüssigwerden von Arbeitern18 begründet, während just dieser Topos in den Zeiten der
kann man Marx und Engels einen scharfen Blick auf die Prozesse attestieren, die da ins Haus standen. Sie haben frühzeitig die universelle Ausbreitungslogik der kapitalistischen Wirtschaftsformen
erkannt. Mehr noch: Sie haben die Folgen dieser Wirtschaftsformen für die soziale und kulturelle
Kohäsion von Gesellschaften beschrieben. Der industrielle Kapitalismus [...] eine Auflösung aller
hergebrachten gesellschaftlichen Beziehungen. Die Bourgeoisie [...] löse auch diejenigen Bindungen,
die sie selber geschaffen habe. Die Nation werde untergehen in den Nivellierungstendenzen der
weltmarktorientierten Wirtschaft. Religiöse Bindungen, die Familie und kulturelle Traditionen hätten
keinen Bestand mehr.“ Thomas Mergel, „Marx, Engels und die Globalisierung“, in: Zeithistorische
Forschungen/Studies in Contemporary History 2/2009, S. 276–289, hier 277. Mergel verweist aber
auch darauf, dass Marx die Globalisierung insofern begrüßte, als er durch sie den Kapitalismus
seiner Vollendung entgegenrasen sah, wodurch automatisch auch der Sozialismus näher rückte.
Vgl. ebd., S. 288 f.
17 MEW 23, S. 665 f. Dementsprechend kann der Kapitalist die Löhne trotz einiger Gewinnmaximierungen, trotz eigener Kapitalakkumulation, drücken, weil der Arbeiter, der sich und seine
Familie erhalten will, schlichtweg keine freie Wahl hat. Dies „schmiedet den Arbeiter fester an das
Kapital als den Prometheus die Keile des Hephästos an den Felsen“. Ebd., S. 675.
18 Nach Engels (in seiner Schrift Herrn Eugen Dühring’s Umwälzung der Wissenschaft) wird
bei Erreichen eines bestimmten Monopolisierungsgrads des Kapitalismus jedoch auch so mancher
Kapitalist überflüssig: „Der Kapitalist hat keine gesellschaftliche Tätigkeit mehr, außer Revenuen-Einstreichen, Kupon-Abschneiden und Spielen an der Börse, wo die verschiednen Kapitalisten
untereinander sich ihr Kapital abnehmen. Hat die kapitalistische Produktionsweise zuerst Arbeiter
verdrängt, so verdrängt sie jetzt die Kapitalisten und verweist sie, ganz wie die Arbeiter, in die
überflüssige Bevölkerung, wenn auch zunächst noch nicht in die industrielle Reservearmee.“ MEW
20, S. 259 f.

145

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.02/2019, година XV. vol.35

стр. 135-153

Masseneinwanderung gering qualifizierter „Überflüssiger“ nach
Westeuropa eine neue Bedeutung erlangen kann. Zugleich wird dies
im Rahmen der Digitalisierung ganzer Industriezweige und dem
erwartbaren Wegfall zahlreicher Arbeitsplätze akut verschärft.19
Neben diesem Themenkomplex, der eine neue Aktualität erfährt, lässt sich auch die alte Formel Basis/Überbau20 neu
lesen: In Zeiten eines sich ausdifferenzierenden Kapitalismus (als
der Basis der Gesellschaften) ist ein unterschiedlicher (ideologischer) Überbau möglich. Dieser muss der Basis zwar weitgehend entsprechen und darf mit ihr in essentiellen Fragen nicht
über Kreuz liegen, ist aber nicht gänzlich durch ihn determiniert.
Um ein Beispiel anzuführen, hieße das konkret: Der Kapitalismus
kann einen autoritär-partei-„kommunistischen“ Überbau (China) ebenso akzeptieren wie einen sunnitisch-wahabitischen Verblendungszusammenhang (Saudi-Arabien) oder einen patriotischen
Rollback (Ungarn), solange die „Produktionsweise des materiellen
Lebens“21 durch die Basis, die kapitalistischen Strukturen also,
vorgegeben werden kann und den „sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt“22 bedingt.23
Es sind dies freilich nur erste Ansatzpunkte, die das Startsignal für eine weitaus umfangreichere rechte Marx-Lektüre
geben sollen, die durchaus unterschiedlich beginnen kann und
wird. Ideenpolitisch authentisch konservativ und wertvoll für eine
weitere Auseinandersetzung erscheint – um ein weiteres Beispiel
anzuführen – auch die Marxsche Bewahrungsthese aus dem dritten
Band des Kapital, wonach auch „eine ganze Gesellschaft, eine
Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen“ nicht die „Eigentümer der Erde“ sind. Vielmehr sind sie
lediglich „ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni
19 Vgl. einführend das Dossier „Arbeit 4.0“ in: Hintergrund 2/2017, S. 4–31, und Benedikt Kaiser,
„Der Geist der Technik und die Macht der Daten“, in: Sezession 78 (Juni 2017), S. 30–34.
20 „Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der
Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und
welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen.“ MEW 13, S. 8.
21 Ebd.
22 Ebd., S. 9.
23 Michael Heinrich fasst das Prinzip abstrakt zusammen: „[M]it einer bestimmten ‚Basis’ ist
nicht jeder ‚Überbau’ verträglich, der Überbau muss der Basis in gewisser Hinsicht entsprechen,
ist aber nicht vollständig von ihr bestimmt.“ Michael Heinrich, Wie das Marxsche „Kapital“ lesen?
Leseanleitung und Kommentar zum Anfang des „Kapital“, Teil 1, 2. Aufl., Schmetterling, Stuttgart
2009, S. 200.
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patres familias24 den nachfolgenden Generationen verbessert zu
hinterlassen“.25 Das sei mit der kapitalistischen Produktionsweise
nicht zu machen, weil sie „zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter“.26 Die unvorstellbare
Zerstörung gewachsener Strukturen, die zunehmende Luftverschmutzung und der Raubbau an der Natur sind globale virulente
Phänomene; hier kann vor dem Hintergrund des Marxschen Werkes
der Zusammenhang mit der weltweit vorherrschenden Produktionsweise untersucht werden.
Es gibt im unvollendet gebliebenen Werk von Marx also
nicht nur für die traditionell Marx-affine Linke, sondern auch für
unkonventionelle Rechte viel zu entdecken, das darauf wartet, für
das 21. Jahrhundert und seine Herausforderungen nutzbar gemacht
zu werden. Diese Lust an der Entdeckung sollte bedeuten, wie der
Chemnitzer Forscher Lothar Fritze adäquat resümiert, „den rationalen Kern vieler seiner Analysen von ihrer zeitbedingten Schale
zu trennen; sie von geschichtsdeterministischen Verirrungen, propagandistischen Verunreinigungen und utopistischen Illusionen zu
befreien, um sie auf jeweils das Stück von Wahrheit zu reduzieren,
von dem nach wie vor eine intellektuelle Anziehungskraft ausgeht“.27 Es spricht zumindest in Deutschland einiges dafür, dass
die Rechte hier unkomplizierter und zukunftsorientierter als die
Linke vorgehen kann. Diese neue Marx-Lektüre ist nötig, weil eine
jede Gesamtschau des Kapitalismus, zumal eine kritische, fruchtlos
bleiben muss, die die Auseinandersetzung – so kritisch sie sein
möge – mit dem tiefschürfenden Kapitalismus-Analytiker Marx
scheute – was freilich nicht besagen soll (und auch nicht kann), das
integrale Werk Marxens bejahen oder gar in toto in eine konservative politische Theorie Deutschlands einfügen zu wollen. Allein
die Forderung, den mannigfaltigen rechten Denkkosmos durch
Bestandteile der Marxschen Gesellschaftskritik zu bereichern, lässt
freilich Alarmglocken in der konservativen Hemisphäre schrillen.
Bedauerlich dabei ist, dass Konservative in der Bundesrepublik
24 Das sind, römischen Rechtsstandards folgend, „gute Familienväter“, die als Referenz gelten
können.
25 MEW 25, S. 784.
26 MEW 23, S. 530.
27 Lothar Fritze, „Utopisches Denken – Marx und der Marxismus“, in: Uwe Backes/Stéphane
Courtois (Hrsg.) „Ein Gespenst geht um in Europa“. Das Erbe kommunistischer Ideologien, Bohlau
Verlag, Köln/Weimar/Wien 2002, S. 85–145, hier 145.
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heute oftmals keine Konservativen im eigentlichen Sinne mehr
sind.28 Sie blenden die Kehrseiten der kapitalistischen Produktionsweise und Gesellschaft aus und nehmen passiv, qua lauten Schweigens im ökonomischen Beritt, die umfassenden und umwälzenden
Veränderungen in den verschiedensten Segmenten hin, solange die
zu konservierende Besitzordnung, der man sich verschrieben hat,
obwohl der Kapitalismus nur den obersten Schichten exorbitante
Gewinne ermöglicht, nicht aus den Fugen gerät.
„Während sie die permanente Selbstrevolutionierung des
Kapitalismus vollständig billigen“, so Slavoj Žižek treffend über
viele zeitgenössische Konservative, „wollen sie ihn letztlich nur
effizienter gestalten, indem sie ihn mit einigen traditionellen
Institutionen ausstatten (Religion beispielsweise29), um seine zerstörerischen Folgen für das soziale Leben zu begrenzen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stützen“.30 Viele Konservative, so lässt sich zuspitzen, wollen mit Werten und Moralbildern
gegen Entwicklungen angehen, die systemimmanent auftreten und
keineswegs durch voluntaristische Aufrufe (Denkt auch an die
Armen! Schluss mit der Spekulation!) allein beherrschbar sind.
Man könnte, wiederum an Žižek angelegt, formulieren, dass Konservative oftmals keinen Sinn für das „Paradox des Kapitalismus“
zeigen. Dieses Paradox liegt darin, „dass man das schmutzige Bad
der Finanzspekulation nicht ausschütten und das gesunde Kind
der wirklichen Ökonomie behalten kann: Das schmutzige Bad ist
in Wirklichkeit der ‚Stammbaum’ des gesunden Kindes.“31 Der
Umstand, wonach viele Akteure im konservativen, freiheitlichen
Lager von entsprechenden Thesen nichts wissen wollen, liegt auch
darin begründet, dass der neoliberale Siegeszug – mit all seinen Folgen für das politisch-ökonomische Folgerungsvermögen
28 Sofern es unter den Bedingungen der industriellen (und heute partiell post-industriellen,
digitalen) Massengesellschaft überhaupt noch möglich ist, „Konservatismus“ oder „Konservativismus“ im Sinne des historischen Phänomens zu denken. Die Forschungsergebnisse von Panajotis
Kondylis in Konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang (Stuttgart 1986) lassen bereits
erhebliche Zweifel aufkommen.
29 Es ist ein gängiges Motiv konservativer Wirtschaftsauffassung, wonach die Menschen das
ökonomische System relativ frei ausgestalten können, wenn sie nur die „richtigen“ moralischen
und/oder religiösen Auffassungen mitbringen. Dass es ökonomische Gesetze und Strukturen gibt,
die gesellschaftliche Beziehungen determinieren oder zumindest prägen, wird oftmals geleugnet
oder schlicht übersehen.
30 Slavoj Žižek, Ärger im Paradies. Vom Ende der Geschichte zum Ende des Kapitalismus, S.
Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015, S. 33 f.
31 Ebd., S. 53.
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– auch dieses Milieu überrollt hat. Nur so ist es zu erklären, dass
die „als Konservative firmierenden Marktfundamentalisten“32 zu
selten Widerspruch von rechts ernten, obwohl sich ein „historisch
gehaltvoller Konservatismus“ zum „Marktfundamentalismus wie
Wasser zu Feuer verhält“33 – ist es doch letztendlich das hegemonial gewordene neoliberale Denken, das ehedem konservative
Fixpunkte wie Staat und Nation zugunsten neuer Parameter wie
der „marktkonformen Demokratie“ und dem Umbau einer vielgestaltigen Welt zum globalen Market Place durch die von Marx
abschätzig eingestuften „Freihandelsdoktoren“ und „Quacksalber“34 zu überwinden in der Lage ist.35 Diese „beispiellose Homogenisierung“ kommt einer Implementierung „des Kapitalismus als
globalem Weltsystem“ gleich.36 In diesem entstehenden und sich
verfestigenden Rahmen des Bestehenden hat immer derjenige die
reelle Gestaltungsmacht, der über Geld disponiert. Um nun aber
im Kleinen wie im Großen den Primat des Politischen gegenüber
dem Wirtschaftlichen herzustellen – einer gewiss bedeutsamen
Maßnahme, von der die Rechte in all ihren Schattierungen indes
seit Jahrzehnten redet, ohne jene konkretisierenden Maßnahmen zu
erforschen, die dazu erforderlich wären –, benötigen wir zunächst
das Bewusstsein dafür, dass dieser Primat des Politischen ohne
die Überwindung der kapitalistischen Logik nicht zu haben ist.
Dies ist die bisherige – bewusste oder unbewusste – Grundlage
jedweder folgenden Überlegungen. Ihr gegenüber gilt es, folgende
Grundregel ins Gedächtnis zu rufen: „Die Gemeingüter gehören
der Gemeinschaft. Marx erinnert uns an diese Frage [...]“.37
Die gegenwärtig wichtigste Aufgabe für alle in diesem Geiste
ansprechbaren politischen Akteure wird es daher sein, die zu schützende Demokratie aus der Verzahnung mit dem Finanzkapitalismus
und seinen Satrapen in Politik, Gesellschaft und Medien zu lösen.
32 Wolfgang Fritz Haug, Hightech-Kapitalismus in der Großen Krise, Argument Verlag, Hamburg
2012, S. 175.
33 Ebd., FN 175.
34 MEW 12, S. 322.
35 Ebd.
36 Slavoj Žižek, Ein Plädoyer für die Intoleranz, Passagen Verlag, Wien 2009, S. 74.
37 Slavoj Žižek fährt fort: „Der einzige Weg, Treue gegenüber Marx zu bewahren, besteht darin,
sich vom Marxismus zu verabschieden. Was es dagegen braucht, ist eine Wiederholung von Marxens
Gründungsgestus – eine Antwort auf die Frage nach dem Gemeinsamen im Leben der Menschen.“
Slavoj Žižek, „Kommunismus heisst heute: Vergiss die Revolution. Denk an die Gemeingüter“, in:
Neue Zürcher Zeitung, 18. 4. 2018, S. 23.
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Ganz in diesem Sinne muss das Ziel lauten, die Demokratie wieder
als diejenige politische Ordnung herzustellen, die ihre Legitimität,
ihr Machtmonopol, ihre Daseinsberechtigung aus der Souveränität
des Volkes ableitet.
Die Schriften von Karl Marx sind für das Verständnis und
die Akzeptanz dieser gewählten Ausgangsbasis selbstverständlich
kein allumfassender Schlüssel. „Wer darauf bestehen würde“, so
Diego Fusaro treffend, „die heutigen Umwälzungen des Kapitals
(Finanzkrisen, Auseinanderklaffen der ökonomischen Schere, et
cetera) einzig durch die Marx’sche Brille betrachten und interpretieren zu wollen, würde sicher wenig verstehen, da es einfach
unmöglich ist, sich ein Bild von Ereignissen zu machen, die Marx
gezwungenermaßen nicht vorhersehen konnte. Ebenso wahr ist
allerdings“, lenkt Fusaro ein, „dass jeder, der sich weigert, auch
diese Brille aufzusetzen, nichts vom Heute und seinen Veränderungen verstehen wird.“38
Gemäß dieser Maxime wird in Deutschlands Rechten derzeit versucht, Marx als Denker vielschichtig zu durchdringen und
gleichzeitig den Geist radikaler Kritik aufzunehmen. Dass diese
Prämissen eine seit eineinhalb Jahren andauernde Debatte in linken
und rechten Publikationen auslösen konnte, spricht dafür, dass
Marx noch immer polarisiert – und dass sein Werk weiter gegenwärtig bleibt.
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Бенедикт Кајзер
МАРКС „ЗДЕСНА“? БЕЛЕШКЕ ЗА ЈЕДНУ НЕМАЧКУ
ПОВЕСТ РЕЦЕПЦИЈЕ
Резиме
Делo Карла Маркса доживљава, посебно у Немачкој,
респектабилан повратак. Читалачки кругови, универзитетски
семинари, панели и конференције, али такође и чланци у дневној
штампи или позивања реал-политичара: на различите начине
се дискутује о томе шта Марксова политичка, економска и
филозофска теорија и мисао имају да кажу за кризи склоно
младо 21. столеће. Овај простор критике и анализе био је до
сада прасвојствена професија академске и политичке левице.
То се променило. Политичка десница је ту да открије Маркса.
При томе је она била, посебно у Немачкој, традиционално
антимарксистичка – и она је то и данас. Ипак, постоји
критика капитализма такође и на „десној“ страни, и поједини
мислиоци су се позивали чак и на Маркса – и све их је више. Има
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ли будућност ова нова повест рецепције Маркса? И најпре:
какву је прошлост имала ова повест рецепције? Постоји
ли уопште некакав „Маркс здесна“? Ова питања ће бити
истражена у следећем кратком прегледу.
Кључне речи: нова десница, ново читање Маркса,
антикапитализам, критика капитализма,
немачка историја идеја.39

* Овај рад је примљен 14. јуна 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јула 2019. године.
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ФИЛОЗОФСКО И ПОЛИТИЧКО
ПРОМИШЉАЊЕ ДЕСНОГ И ЛЕВОГ
Сажетак
Десно и лево су метафоре оријентације. Дакле, имају
пренесено значење у говору и мишљењу. Одлике из физичког
света преносе се у „метафизички“ а тиме се отвара
истраживање шта све то може да значи за човека који
покушава да се оријентише у сфери невидљивог, духовног
света. Филозофско промишљање у том контексту означава
потрагу за самим собом односно смислом сопственог бивања
као и света који је оквир само-проналажења. Истраживање
подразумева више равни разумевања оријентације: онтотеолошку раван; аксиолошко-нормативну, раван у којој се
метафизика и политичка рефлексија претвара у светоназор;
идеолошко и пост-идеолошко пресликавање модерног и „постмодерног“ светоназора, до преклапања ултра-модерног и
владајућег – системског означавања. И наравно како се
то одражава на мишљење aлтернативе и регулативну
алтернативу идеологији – идеофарију (усмеравање идејама
а не придржавање идејама као система прописаног знања).
Кључне речи: метафизика, значење, идеофарија, ‘десно’,
‘лево’.
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1. ЕТИМОЛОГИЈА ФИЛОЗОФСКОГ И
ПОЛИТИЧКОГ ЗНАЧЕЊА
Десно је било оно на шта се човек ослања као „на руку“
или страну тела којим ради или ратује. Оно је у вредносном
смислу постало фигура домаћина који ствара однос вредновања
и придржавања вредности. А то значи и васпитања (наравно
оног домаћег, из куће понетог у свет) и уздизања изнад
датости у стварање односно створитељство живота достојно
(слободног) човека. Човек и његова околина добијају значење
из органског јединства из оног што је било оног што јесте и
оног што ће бити.
Из тога произилази и основни етнос завета. А етнос
подразумева морал преношења завета с колена на колено.
Истовремено се открива и слобода у њеном позитивном и
негативном смислу. Они који су од људи спремни да чувају
завет сматрају се због тога поузданим и достојним слободе јер
она бива оплођена новим наследством. Из физичког искуства
човековог поузданост се, као што смо наговестили, приписује
раду са десном руком а и људска снага се уопште ослања на
десну човекову страну.
У преносу значења поузданост и снага постају фактор
оријентације и избора али и општег вредновања људи. Тако
ће се увек говорити о „златној десници руци“ а у религијској
традицији нпр. хришћанства на десној страни од Исуса Христа
на распећу стоји разбојник који се каје и враћа у заветну
заједницу.
На левој страни је разбојник који се не каје, не познаје
Бога и не враћа му се. Онај с десне стране достиже есхатолошки
смисао свог бивања. Његов живот је спасен од пропадања иако
умире на крсту. Разбојник са леве стране, међутим, пропада
јер није спасио душу своју као смисао свог бивања. Његова
смрт је коначна и вечна у исто време.
Поред тога је десна страна наведена и у самој суштини
сведочења хришћанске вере јер се каже за васкрслог Христа
да се „вазнео на небеса и сео с десне стране Бога Оца“. Десна
страна је она верности а тиме и части и уважавања. Лева страна
је она отпадништва, без части и достојанства.
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Како се поставила метафоричка или метафизичка основа
означавања левог и десног у етосу и религијском контексту
тако је ушла и у аксиолошко-нормативну обичајност заједнице
хришћанске а тиме и европске традиције. Она је постала
окосница и самог садржаја друштвеног понашања у смислу
маниризма или општих токова у уметности и рецептивној
култури матричног (десног) и декадентног (левог).
Но Револуција 1789 године у знаку идеја либерализма ће
унети потпуно нову динамику у оријентацији. Не сасвим нову,
јер ће се они који су сели на леву страну конвента определити
за радикализацију а они са десне стране за својеврсну
конзервацију Револуције. Тада почиње и видљивија замена
места десних и левих означитеља у (само)оријентацији али
зато што се настоји створити „нова традиција“.1
Али о томе нешто касније. Само ћу рећи да је данас,
после много година дошло до стапања револуционарне леве
и десне стране. Утицај либерализма је парадигматичан управо
у структуралном смислу јер повезује филозофски смисао
либерално буржоаске револуције са новим политичким
значењима. Херменеутичка анализа дискурса либерализма
указују да повесно структуирани либерализам а затим и
Модерна, на онтолошком плану успостављају празнину на
местима осмишљавања стварности и вредности лишавајући
их супстанцијалног садржаја. Појмови Бога, доброг али и
слободе губе границе смисла и добијају “отворену структуру”.
Кретање означено историјским процесом задобија
генерални смисао као напредовање захваљујући “упражњавању”
(функционализацији логичко-онтолошке празнине) и увек
накнадним попуњавањем долазећих вредности, нова матрица
(дискурс либерализма) дистрибуира свој накнадни смисао
ранијим формама - “љуштурама” преосталим од испражњених
појмова. Празнина и отвореност били би бесмислени као
раз-ограничење појмова и вредности да нема инхерентних
механизама затварања. Повест либерализма показала је да
је реч о закону увећања и ширења моћи који осведочењем
“попуњава” законе слободе и придаје (накнадни) смисао појму
1 Проблем „окончања“ револуције постао је како теоријски, тако и историјски проблем. О
томе више у: Пјер Манон, Интелектуална историја либерализма, Стубови културе, Београд,
2001.
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човека као човека. Принцип увећања моћи укључује ширење
поља његовог осведочења као предуслова за његову примену
и ширење моћи ad infinitum. Томе одговара универзализација
појмовног садржаја “цивилизације” као опште-важећег за
идеју човека као, такође, опште-носеће вредности.
На практичном плану томе служи “наука” економије
која тражи путеве за максимализацију профита, односно
бесконачног “економског раста”. Појам новог светског поретка
или светског либералног система представља се у допадљивом
светлу, управо када се тумачи кроз појмове цивилизованости,
реда, владавине закона (а не тек неког ауторитета). Оно ново у
њему као отвореност за производњу смисла представља се као
нешто позитивно – и то само по себи. Свет као да се у њему
уједињује, човек и природа су један свет, простор у коме се
људска природа отвара бесконачности могућих релација. Та
допадљивост постаје опсена када се разоткрију механизми
силе којим се намећу универзалне вредности и дела која остају
за њима. Када закони општег поретка морају да важе за цео
свет, са или без сагласности људи који у њему живе. Тако
нови светски поредак као остварење либерализма мора да
буде општи поредак снагом повесног карактера либерализма
израженог у не-повесној повесности, аналогно Кантовој
не-друштвеној друштвености, рационализма у науци, политици
или економији. Та снага је показана ефикасним уништавањем
свега што се логиком новог као новог, проглашава за “старо”.
Тако рецимо, од цивилизација домородаца до “других”
цивилизација данас. Зато је важно запитати се за безбедност
народа света као за њихов даљи (филозофски) смисао бивања
и борбе за опстанак па било то и «остајање у историји».
Данас, тврдња о пост-историјским и историјским
народима и наметање глобалних “правила игре”, теоријски
и практично промовишу либерални систем као остваривање
универзалне цивилизације. Тиме се покушава да прикрије
угрожавање не-западних народа као ширење цивилизације
Запада у имиџу универзалне цивилизације. Из тога следи да би
онај народ или чак појединац који би се томе супротстављао био
проглашен противником цивилизације уопште. Зато аргумент
о “најмање лошем” поретку припада искуственом кругу
посебне цивилизацијске парадигме. Пристати на укључење
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у цивилизацијску парадигму значи пристати на оформљене
стандарде поређења али и на мерила које вреднују искуство. У
конкретном случају на вредности које пост-историјски карактер
Запада сматра у себи оствареним. Пост-историјске вредности
постају примамљиве вредности које треба да привуку остале да
се добровољно приклоне “универзалној цивилизацији”. Имиџ
самог аргумента о најмање лошој идеологији има призвук
толеранције у себи, међутим, иза утилитаристичке форме
битнија његова конотација јесте суштинско испражњавање
“доброг” и чак било које суштине вредности. Поента је у
функционализацији те празнине која остаје “слободна” за
испуњавање новим садржајима имиџологије либерализма.
Идеја хегелијанске Фукујамине тезе јесте историја као
смена друштава која носе унутрашње противречности у односу
на основни закон вишег смисла (који одређује процес) а то је
само-реализација људске слободе2.
“Времена” у историји или доба-епохе јесу сегменти,
елементи укупне историје, релативни по значају у односу на њу
баш као и разумевање појединих догађаја унутар неке епохе.
Идеологије се пак, испостављају као концепције за практично
мењање стварности с обзиром на препознате интересе делова
друштва које овладавају одређеном епохом. Сходно томе, идеја
је да се људска природа мења производећи се у основном
механизму детерминисаним законима слободе. Крај историје
представља легитимни завршетак тог основног процеса.
Хегелу је то доказала још битка код Јене 1806. године
која је по њему довела на светло дана овоземаљску реализацију
универзалних вредности у успостављању уставне државе
(Пруске) у којој класа државних служби - бирократије и њених
универзалних институција манифестује поредак на основама
слободе3.
Универзална историја је нашла своје место у теорији
модернизације, која у процесима глобализације види основу
светске реализације модерног друштва.
2
О овоме као о крају историје односно реализацији либералног система као светскоцивилизацијске стварности налик марксистичком комунизму говори у: Френсис Фукујама,
Крај историје и последњи човек, ЦИД, Подгорица, 1997.
3
О овоме у: Јоаким Ритер, Хегел и Француска револуција, Веселин Маслеша - Свјетлост,
Сарајево 1989.
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Насупрот широко прихваћеном мишљењу, које потиче
из доминирајућих идеолошких основа либерализма да епоха
модерне и процес модернизације омогућује појаву стандарда
који представљају цивилизацијске вредности уопште, и које
омогућавају појаву вредности либерализма као припадних
Модерни, ми овде утврђујемо да заправо повесни карактер
самог либерализма “производи“ појаву Модерне а не обрнуто.
“Природност” односно неисторичност либерализма
потиче, привидно парадоксално, из завршавања историје а
не из њене ирелевантности за заснивање самог либерализма.
Напротив, либерализам баш због повесног карактера
фундирања и ауто-артикулације може бити тек сагледан у
историјској равни “завршетка историје” зашта је усмеравајућа
историја неопходан оквир оправдавања.
Један од симптома успостављања универзалног
либералног поретка као “новог природног стања” јесте
и утапање традиционалних идеолошких разлика у тзв.
политички центар који је карактеристичан за цео културнополитички простор који зовемо Запад. Те тенденције су уназад
двадесет година примећиване као одумирање идеологија или
обједињавање идеологија.
Мислим да није нимало случајно што се процес фактичке
стратификације либерализујућег Запада дешава на крилима
нео-либералног глобализма унутар кога, као ирелевантне,
нестају супстанцијалне основе политичког разликовања
“левице” и “деснице”. То може само да значи да је поредак
као такав ојачао у односу на политички живот у њему као
сферу интерпретације и деловања према том истом поретку.
Наравно да се тада губи једноставност у перцепцији
левог и десног. Ствари постају сложеније.
Јер, оно што привидно поприма облике класичног
наслеђа позитивистички „затрпава“ смисао предаје и бриге и
постаје фактор отуђења и отпадања од њеног живог трансфера
у метафору дискурса и метафизику мишљења која остаје у
вези са физичким светом живота.
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Метафизика постаје много више одређење политике
као борбе за превласт означавања. Зато се треба подсетити
битне везе филозофског и политичког значења десног и
левог. Платоново сећање је услов сазнања истине. Рефлексија
изворности код Хајдегера је услов алтернативе забораву
односно заробљености у поретку анихилације свих вредности
па и разликовања десног и левог.
2. РЕФЛЕКСИЈА ИЗВОРНЕ (КО)РЕЛАЦИЈЕ
ДЕСНОГ И ЛЕВОГ
Десна опредељења, она која се тичу промишљања односно
усмеравања мишљења и деловања, везана су у сагледавање
вертикалне структуре људског бивања или онога што се може
назвати у филозофији онто-теолошком структуром бића.
Та структура има смисао развоја односно има темпорални
карактер. Она је сва у преносу (трансферу) у контексту живота,
традиције и културе као оквира препознавања (сопственог)
људског света и оно се манифестује у односу према оном
вишем као према оном будућем.
У тој структури зато појам завета (предања) добија
смисао. На тај начин гледано уколико „оно више“ има однос
повратне спреге с „оним нижим“ оно има и смисао трансфера
у оба смера. Што и јесте смисао нпр. хришћанског значења
просвећивања. На општијем плану мноштво које добија
смисао једног а у контексту трансфера на начин просвећивања
од једног народа чини нацију као биће вишег реда од оног
претходног.
Приликом тзв. хоризонтализације мноштво постаје део
заједничког светоназора па и схватања сопственог политичког
бића. То даље значи да се елементи светоназора повратно
виде као нове вредности друштвеног живота, односно, као
регулативне идеје политичког деловања.
У том контексту треба разумети и значење традиције
јер она се у десном политичком мишљењу схвата као развој
народног бића аналоган развоју појединачне личности. То је
дубоко у контексту схватања личносног принципа хришћанства
који се не односи само на јединку већ и на формирање заједнице
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као саборног јединственог бића. Традиција виђена као развој
може бити еволутивна а може бити и скоковита у смислу
преображаја. Али се узима у обзир и све оно што је чини
обрасцем произашлим из предањског (трансферног) искуства
заједнице кроз време. То је у основи идеја (неко би рекао као
метафизички основ) неписаног уговора који спомиње Едмунд
Берг између прошлих, садашњих и будућих поколења једног
народа насупрот самој идеји револуције4.
Уколико тај развој видимо у перспективи Хегелове
филозофије видећемо утицај идеологије либерализма на
промену тока традиције односно на њено тумачење из
перспективе револуционарног Ума. На то се наслања Марксова
а затим и марксистичка перспектива револуционарног субјекта
- авангардне класе која доноси апсолутну ситуацију у виду
„краја историје“.
Револуција није само политички чин она деформише и
све оне елементе које смо навели да чине „пред-структуру“
формирања политичког бића једног народа. Она заправо, као
што и сама реч говори, покушава да обрне стање ствари и у
толико мења и статус традиције5. Зато с леве стране политичког
мишљења нужно све бива обрнуто од десног. Људско биће
(човек) не припада бићу уопште, оно је пре не-биће а поготово
није ни у каквом „сродству“ са Богом. Оно је „родно биће“
које није створено као такво (па ни од Бога) већ се непрекидно
ствара. То стварање наравно је једна врста само-стварања и
одлика марксистичког материјализма. Оно је такође биће
апсолутне слободе односно биће које производи сопствену
природу и у том процесу се од сопствене родности удаљава
или пак приближава уколико се људско биће изједначава са
својим родним бићем у стању друштвених односа какво је
„виђено“ у комунизму. Човек се сагледава стога, у реалном
свету посредством заштите његове негативне слободе и то
нужно у облицима друштвеног живота који га препуштају
неком изразу „нових традиција“ или пак, све интензивнијим
порицањем било какве традиције.
4
Е. Берк, Размишљања о револуцији у Француској, «Филип Вишњић», Београд, 2001.
5
О овоме шире у: Љубомир Тадић, Традиција и револуција, Српска књижевна задруга,
Београд, 1972.
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Дакле, држати се традиције није никакав гарант десног
филозофског или политичког става јер је перспектива деснолево увелико поремећена производњом друштвене стварности.
То не значи да је и у таквим условима немогуће артикулисати
шта је десно а шта је лево, али се та релација мора сместити
у динамички контекст промена. Јер, остаће меродавно да
је тај однос корелативан, „био и остао“ и у најсложенијим
околностима. Та тополошка корелативност видели смо на
почетку, потиче од потребе за (с)налажењем човека у свету.
Управљачки гледано људска оријентација у видљивом као и у
невидљивом свету базира се на равнотежи десног и левог али
не уопштеној или било каквој. Десно је оно што води, а лево
је ту да корекцијом одржава исправност кретања.
Тако и свака алтернатива данашњем, све мање људском
свету, свету који је углавном производ људских моћи, може
бити једино она која се (уколико се) руководи афирмацијом
тако уређеног баланса десног и левог. И зато политички
програми који узимају у обзир ову рефлексију (као и политичке
странке) морају бити схваћени као дубоко алтернативни. Као
алтернатива тоталитарном, глобалном, светском систему
либерализма.
Литература
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PHILOSOPHICAL AND POLITICAL DELIBERATION
OF THE RIGHT AND THE LEFT
Resume
Right and left are metaphors for orientation. Hence, they
have transferred meaning in speech and thinking. Physical world
features are transferred into “metaphysical” leading to research
what all this can mean for man trying to orientate himself in sphere
of invisible, spiritual world. Philosophical thinking in this context
means the search for oneself or for the meaning of one’s own life,
as well as the world that is the framework of self-finding. The
research includes more levels of understanding of orientation:
onto-theological plane, axiologically-normative, in which the metaphysics and political reflection turn into a worldview, ideological
and post-ideological mapping of a modern and “post-modern”
worldview, to the overlap of ultra-modern and ruling- systems
labeling. And how this reflects on thinking of the alternative and
the regulatory alternative to ideology - ideofaria (guiding by ideas
rather than adhering ideas as a system of prescribed knowledge).
Keywords: metaphysics, meaning, ideofaria, ‘right’, ‘left’.6
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ВРЕДНОСНИ СИСТЕМ САВРЕМЕНЕ
ЛЕВИЦЕ: ПОГЛЕД НА ЕУ*7
Сажетак
У раду се елаборира вредносни систем савремене левице,
са значајним освртом на десницу, као на њен антипод. Аутор
је посебан акценат ставио на поједине земље ЕУ познате
по левичарској традицији, попут Шпаније, Италије и
Грчке. Упоредном методом су анализиране специфичности
савремених левичарских покрета, група и организација
у различитим државама, како би се установиле њихове
сличности и разлике. У погледу аксиолошког система левица
је остала константна, подржавајући једнакост, социјалну
правду и бригу о угроженима. Промене циљних група, метода
деловања и специфичан начин интернационалног повезивања
су само неке од новина које су својствене савременој левици.
Глобализација, миграције и јачање екстремне деснице су
предиспонирајући фактори који у великој мери генеришу
модерну левичарску идеологију и њен вредносни систем.
Кључне речи: левица, екстремне левица, вредносни систем,
идеологија, десница, екстремна десница, ЕУ,
глобализација.
*
Рад је настао у оквиру научно-истраживачког пројекта "Демократски и национални
капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција”
(евиденциони број 179009), финансираном од стране Министарства просвете и науке
Републике Србије.
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1. УВОД
Многи истраживачи у друштвеним наукама, па и сами
политичари, све више полемишу на тему оправданости
поделе политичког спектра на левицу и десницу. Да ли је
смислено уопште класификовати савремени идеолошки
систем на традиционалну левицу и десницу, када савремене
партије функционишу по идеолошкој матрици “catch all”?
Ово контроверзно питање је одавно постављао Норберто
Бобио (Norberto Bobbio), те је након елаборирања (на неких
стотинак страна)1 дошао до закључка да је подела на левицу и
десницу и даље употребљива – али само у земљама либералне
демократије. Његово мишљење кореспондира са ставом
Клауса Фон Бајмеа (Klaus von Beyme) који је такође сматрао
да у “консолидираним демокрацијама опрека десно-лијево
још увек има велико значење”.2 Насупрот њима, издваја се
посебна плејада истраживача и практичара који обезвређују
ову идеолошку дихотомију. Један од таквих је Фердинандо
Адоранто (Ferdinando Adoranto) који је поделу “левицадесница” свео на однос “прогресивних и регресивних снага”3,
сасвим погрешно приписујући искључиво левици карактер
прогресивне опције, док је десницу свео на идеологију која
припада “заосталој” прошлости. Његовом мишљењу се
придружује и Чарлс Блатберг (Charles Blattberg) који је поделу
на леви и десни идеолошки спектар сматрао сувишном након
пада Берлинског зида.4
Упркос овим полемикама о сврсисходности постојања
идеолошке поделе на левицу и десницу, вредносни системи
ових идеологија и даље опстају. Оно што треба имати на уму
јесте чињеница да је друштвo варијабилног и динамичног
карактера, па самим тим и његови феномени. То значи
да левицу (подједнако као и десницу) треба сагледавати у
временском и просторном контексту. Осим тога, постоје
1
Видети више о томе у: Норберто Бобио, Десница и левица, Народна књига, Београд,
1997, стр. 65.
2
Beyme Klaus Fon, Transformacija političkih stranaka, Fakultet političkih znanosti, Zagreb,
2002, str. 57.
3 Adoranto Ferdinand, “Si fa presto a dire sinistra”, La Republica, 07. јул 1993, у: Норберто
Бобио, Десница и левица, Народна књига, Београд, 1997.
4
Blattberg Charles, Patriotic Elaborations: Essays in Practical Philosophy, Mc Gill Quenss
University Press, Montreal and Kingston, 2009.
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разне врсте левице које варирају од умерених до екстремних
опција. Често се дешава да се екстремна левица много више
поклапа се екстремном десницом, него ли са својом умереном
варијантом.5 Иако су неке универзалне вресности левице и
даље њено главно обележје (попут једнакости и правде), њене
циљне групе и методи борбе су променљивог карактера и одраз
су савременог света у коме живимо.
Непосредно после завршетка Хладног рата чинило се да
је левица кренула у сутон и препустила своју позицију десници.
Међутим, неолиберални капитализам као главни стожер
глобализације је пробудио “левичарске духове прошлости” који
су почели да се буне против све веће неједнакости у друштву.
На “буђење” левице је утицала и експанзија десничарског
екстремизма, против кога се левица традиционално бори.
Да је левица поново актуелна на међународној политичкој
сцени видимо и по многобројним грађанским покретима који
су претежно левичарског карактера, попут “Индигнадос”,
“Окупирајмо Вол Стрит” или тренутно актуелних “Жутих
прслука” у Француској.
2. ПОЈАМ И НАСТАНАК ЛЕВИЦЕ
Француска буржоаска револуција је колевка у којој су
се истовремено родиле левица и десница. Од тог тренутка
па све до данас, свет се дели на левичаре и десничаре, а ове
две идеолошке опције се непрестано сукобљавају, смењују
и допуњују на политичкој сцени. Посебан проблем у
истраживању идеологије представљају они феномени који су
конгломерат левичарских и десничарских вредносних система.
Такве друштвене појаве могу створити конфузију не само за
теоретичаре, већ и за оне који се баве практичном политиком.
Због тога и није чудо што је Меклилан с правом тврдио како је
идеологија један од најконтроверзнијих друштвених феномена,
због њене “неухватљивости”.6

5 Ово се посебно односи на насиље као основни метод борбе, који је поодједнако заступљен
и код екстремних левичара и код екстремних десничара. Још једна вредносна тачка у којој
се ове две идеолошке опције додирују је – глобализација као заједнички непријатељ.
6
Mc Lellan David, Ideology, Open University Press, Buckingham, 1996.
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Као и сви друштвени феномени, левица је еволуирала
кроз време и простор. Тако је на самом почетку свога постојања
у 18. веку најпре штитила интересе буржоазије, да би у 19.
веку била оријентисана ка заштити интереса експлоатисане
радничке класе, док је 20. и 21. век левицу усмерио ка неким
новим циљним групама попут транзиционих губитника,
незадовољних студената, угрожених мањина (религијских,
националних, сексуалних…), угрожених животињских врста
итд.7 У просторном контексту левица се такође разликује,
посебно када је реч о начину освајања власти. Док се власт у
земљама бившег СССР-а освајала револуцијом, на територији
Далеког истока власт је била резултат ослободилачких ратова.
Левица је званично настала у јеку Француске револуције
током 19. века, али то не значи да се њен вредноснио систем
тек тада створио. Претече левичарских идеја се могу наћи
још у делима Платона (тзв. “Платонов комунизам”)8 и Томаса
Мора (Thomas More).9 Па ипак, круцијалне личности у развоју
левичарске идеологије свакако су били Маркс и Енгелс, док је
најзначајнији тектонски покрет у генези левичарске идеологије
свакако била Октобарска револуција 1917. године у Русији.
Под “левичарски кишобран” могу стати различите
идеолошке струје почевши од комунизма, реалсоцијализма,
анархизма, анархокосиндикализма, анархофеминизма,
социјалдемократије итд. Такође треба напоменути да левица
не инволвира само умерене опције, већ се њено деловање
може свести и на употребу насиља, што резултира стварањем
левичарског екстремизма и тероризма. Једна од најчешћих
грешака и заблуда у промишљању о левици је то да јој се
приписује карактер искључиво прогресивне идеолошке опције.
Левица јесте иновативна, она углавном преферира будућност
(за разлику од деснице која је претежно загледана у прошлост)
и залаже се за разне врсте друштвених и политичких новума.
Да ли је баш све што је ново, увек позитивно и прогресивно?
Левица јесте донела социјалну правду, залагала се за једнакост,
срушила многе неправедне класне поретке, помагала
7
Ђорић Марија, Екстремна левица: идеолошки аспекти левичарског екстремизма,
Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 29.
8
Платон, Држава, Дерета, Београд, 2005.
9
Мор Томас, Утопија, Индустрија књига, Београд, 2017.
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угроженима, али на идеологији левице су поникли и неки од
најстрашнијих тоталитаристичких система – (нпр. СССР за
време Стаљина, владавина “Црвених Кмера” и Пол Пота10 у
Камбоџи). Због тога је у проучавању идеологије (укључујући
и левичарску) потребан критички начин промишљања.
Да би се разумела једна идеолошка опција потребно је
проучити њен вредносни систем. Неоспорно је да су вредности
једне идеологије подложне друштвеној динамици и променама,
али исто тако постоји неколико фундаменталних вредности на
којима се базира левичарска идеологија.
Једна од кључних идеја на којима се изградила левица
је свакако – једнакост. Она се може схватити на више начина:
као формална једнакост, једнакост резултата, једнакост
шанси итд.11 Али нису сви левичари подједнако перципирали
концепт једнакости: док социјалдемократија сем једнакости
пред законом подразумева економску, културну и социјалну
једнакост (укључујући и једнакост шанси), “тврди” комунисти
су се залагали за тзв. једнакост резултата, коју можемо сматрати
“уравниловком”.
Управо због оваквог егалитарног става, левица је
одвајкада штитила интересе слабијих и угрожених, како би
се остварила шира друштвена правда, што је такође једна од
њених основних вредности. Савремена левица је данас у доба
неолибералног капитализма посебно осетљива због тога што
“богати постају још богатији, а сиромашни још сиромашнији”,
чиме се крњи идеја социјалне правде. Због тога се левица
залаже за прогресивно опорезивање, ширење социјалне
помоћи, редистрибутивну политику и сл.
Левицу је поред једнакости и правде одувек пратила и
револуционарна мисао у њеном вредносном систему. Могло би
се рећи да је револуционарност differentia specifica пре свега,
марксистичке идеологије. Познато је да су изворни марксисти
тежили не само политичкој, већ и широј и свеобухватној –
социјалној револуцији.12
10 Више о Потовој диктатури видети у: Matthew S Weltig, Pol Pot’s Cambodia, Lerner Publishing Group, Minneapolis, 2012.
11 Према: Хејвуд Ендру, Политика, Клио, Београд, 2004, стр. 763.
12 Више о томе видети у: Маркс Карл, Најамни рад и капитал, Ослобођење, Београд, 1947.
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Однос према религији је једно од контроверзних
питања у идеологији левице. Пре би се могло рећи да је
религија иманентна десничарском вредносном систему,
док је код изворних левичара била предмет разних критика.
Маркс је тврдио да су револуција и атеизам компатибилни
феномени, док је пак Фојербах сматрао да човек ствара Бога,
а не Бог човека.13 Заправо, левица је критиковала религијски
догматизам, сматрајући да религија може постати предмет
манипулације или што би Маркс рекао “опијум за масу”.
Међутим, интересантно је приметити сијасет левичарских
идеја у многим религијским учењима, посебно када је реч
о социјалној правди и заштити сиромашних и угрожених,
што потврђује већ постављену хипотезу у овом раду да не
постоје идеолошки чисте појаве, већ да долази до њихоивог
амалгамирања.
Иако је колективна својина у савременој левици већ
превазиђена ствар, дух колективизма14 је нешто што и даље
тиња у вредносном систему левице. Ова идеја имплицира
осећај за заједништво, разумевање концепта општег добра и
противтежа је егоистичном индивидуализму који је подупрт
процесом глобализације.
Све унапред наведене вредности чине основу аксиолошког
система левице. Оне су универзалне од њеног настанка, па све
до модерног доба у коме се левица среће са многобројним
изазовима. Управо ти изазови у виду неолибералног
капитализма, процеса глобализације, нарастајуће снаге
екстремне деснице, савремених масовних миграција, све веће
социјалне и економске неједнакости, представљају окидач за
нарастајућу снагу левице која се сада окреће новим циљним
гупама у којима има места и за иновативне идеје у идеолошком
спектру.

13 Више о томе видети у: Фојербах Лудвиг, Предавања о суштини религије: са додацима
и примедбама, БИГЗ, Београд, 1974.
14 Колективизам је по први пут употребљен 1869. године као термин на Базелском конгресу
Прве интернационале. Он је тада представљао ознаку за левичаре социјалистичке опције,
који су се противили немачкој форми државног социјализма.
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3. КЛАСИФИКАЦИЈА ЛЕВИЦЕ
Да би се разумео вредносни систем савремене левице,
најпре морамо класификовати левичарску идеологију.
Користићемо неколико карактеристичних критеријума
класификације, међу којима ће се издвојити време настанка,
спремност на употребу насиља, однос према државним
институцијама и програмско циљна оријентација.15
1. Што се тиче времена настанка, левицу можемо поделити
на “стару” и “нову”. “Стара” левица би подразумевала вредности
за које се залагала буржоазија током Француске револуције
(када се и етаблирао идеолошки појам левице). У то време је
“трећи сталеж” тражио сем економских и политичка права, а
главни опонент је била монархија и аристократија, једном речју
– застарео феудални друштвени поредак. Већ са Октобарском
револуцијом 1917. године почиње фаза тзв. “нове левице” која ће
бити обојена “црвеном бојом”, тј. комунистичким вредносним
системом. Класна борба “нове левице” је тада подразумевала
сукоб између “експлоататора” и “експлоатисаних”, у оквиру
чега је по правилу, левица подржавала права сиромашних
и обесправљених. “Нова левица” ће имати и свој подфазе,
које се везују за хладноратовске поделе и појаву антиратних и
“хипи” покрета 60-их година 20. века. Најновија форма “нове
левице” настаје по завршетку Хладног рата и она траје до
данас. Карактерише је антиглобализам, интересовање за неке
нове угрожене групе попут ЛГБТ полулације, затвореника,
миграната и животиња.
2. Спремност на употребу насиља је критеријум према
којем левицу делимо на умерену и насилну, тј. екстремну.
Умерена (ненасилна) левица је оријентисана на мирно
решавање сукоба, употребу парламентарних средстава борбе
и поштовање правила савремене демократије. Као таква често
не успева да реализује своје друштвенополитичке циљеве, па
се нереко дешава да из умерених опција левица “склизне” у
виолентност. Тада се њене форме најексплицитније манифестују
кроз левичарски екстремизам и тероризам. Своју кулминацију
виолентна левица је доживела током 70-их и 80-их година 20.
15 Према: Ђорић Марија, Екстремна левица: идеолошки аспекти левичарског екстремизма,
Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 35-39.
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века када су терористичке групе попут “РАФ-а” у Немачкој, “17.
новембра” у Грчкој, “Црвених бригада” у Италији итд. шириле
страх и трепет. Данас се насилна левица више промовише
у форми левичарског екстремизма и то кроз анархистичке
покрете и екстремизма у име заштите животињских права.16
3. У зависности од односа према државним институцијама,
левицу можемо делити на праламентарну и ванпарламентарну
(ону која припада цивилном сектору). Прва врста левице
се претежно промовише путем политичких партија, које
се парламентарним средствима боре за реализацију својих
интереса и права. Много већи политички и безбедносни изазов
може представљати тзв. ванпарламентарна левица, која неретко
користи разне методе грађанске непослушности, директне
акције и сл.
4. Последњи, али свакако најбитнији критеријум
класификације је на основу релевантних програма и циљева
левичарских организација, група и покрета.17 По том
критеријуму разликујемо: утопистичку, револуционарну,
заштитно-вигилантистичку и реформистичку левицу.18 Пример
утопистичке левице је она коју су форсирали комунисти о
бескласном друштву и уравниловки по којој “свако треба
да даје на основу својих могућности, а узима према својим
потребама”. Типичан представник револуционарног облика
левице је Че Гевара који је са својим пријатељем и саборцем
Фиделом Кастром покренуо значајне револуционарне промене
у Латинској Америци. Када је реч о заштитно-вигилантистичкој
левици она се данас најбоље рефлектује кроз призму еко
покрета који се баве заштитом животне средине и животињским
правима. И на крају, реформистичка левица је она која се може
наћи у форми Бернштајновог ревизионизма који је критиковао
Марксов материјализам. Ова левица сматра да треба “отупети”
револуционарну оштрицу и наставити борбу парламентарним
средствима.
16 Постоји акроним за ову врсту екетремизма – ARE (Animal Rights Extremism).
17 Програмско-циљна оријентација је веома битна да би се одредила идеолошка основа
једна групе, у оквиру чега се посебна пажња ставља на историјски циљ коме стреми дата
група, покрет или организација.
18 Више о томе видети у: Ђорић Марија, Екстремна левица: идеолошки аспекти левичарског
екстремизма, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 37.
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4. САВРЕМЕНА ЛЕВИЦA: ВРЕДНОСНИ СИСТЕМ,
МЕТОДЕ ДЕЛОВАЊА И АКТЕРИ
Савремену левицу није баш једноставно проучавати, из
простог разлога што је постала веома дисперзивна, те обухвата
разне врсте друштвених партија, покрета, организација
и група. Након што се решила вишедеценијског баласта
комунизма, левица и даље настаје да егзистира, попримајући
специфичности простора на којима делује.
По правилу, она се некако најбоље препознаје у корелацији
са десницом. Заправо, савремена левица је између осталог и
једна врста идеолошког одговора на интензивирање деснице,
посебно оне која иде ка екстремизму. Па ипак, многи говоре о тзв.
“нестајању европске левице”, која све више грца пред налетом
десничарских популистичких партија. Социјалдемократија
се налази пред озбиљном кризом (изузетак је можда Велика
Британија), јер је готово немогуће направити реплику Кејнзове
државе благостања.19 Главни генератори савремене левице су:
глобализација и јачање екстремне деснице, што ћемо детаљно
елаборирати у наставку рада.
Познато је да левица највише замера глобализацији то
што она погодује богаћењу мултинационалних корпорација
и малог броја појединаца, који свој добит остварују “на
грбачи” сиромашне већине. Чини се да се марксистичка прича
о “експлоататорима” и “експлоатисаним” класама понавља,
додуше сада већ у нешто другачијем и иновативнијем руху.
Ако се узме у обзир чињеница да 1% од најбогатијих људи
у свету поседује чак 45% укупног светског богатства20, онда
не чуди јачање савремене левице која је увек била за што
равномернију поделу добара. Додатно забрињава статистика
по којој 10 најбогатијијх људи у свету поседује више
материјалних средстава од неких најразвијенијих земаља21
попут Шведске, Швајцарске, Белгије итд.22 У таквом склопу
друштвеноекономских односа је сасвим разумљиво јачање
левице.
19 За сада је Малта једина држава ЕУ у којој левица неоспорно доминира и побеђује на
изборима.
20 https://inequality.org/facts/global-inequality/, 18.05.2019.
21 Као мерило се узима БДП тих земаља.
22 https://inequality.org/facts/global-inequality/, 18.05.2019.
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Миграције, а са њима и интензивирање деснице (па
самим тим и десничарског екстремизма) су додатно генерисале
савремену левицу. Рат у Сирији и у Ираку је довео до
пренаглашеног принудног померања становништва, које с
правом можемо назвати “новом сеобом народа”. Са мигрантима
је дошао и исламистички фундиран екстремизам и тероризам
(базиран на идеологији “Исламске државе”), који је одмах
произвео јачање екстремне деснице. У констелацији таквих
политичких односа, своје место је нашла и левица играјући
на два колосека: као умерена и као екстремна опција.
Када је реч о умереној левици она је данас близу
формирања власти у Шпанији. Социјалисти на челу са Педром
Санчезом су освојили већину на последњим изборима, али је
у парламент после скоро 50 година ушла и ултрадесничарска
партија “Вокс”. Очигледно је да левица и десница стално
одмеравају своје снаге на ваги, која час иде на леву, час на
десну страну. “ПОДЕМОС” као популистички левичарски
покрет је такође и даље присутан у овој земљи, упркос
доминацији Социјалистичке партије. Општи утисак је да се у
јужним деловима Европе тас на ваги све више помера у лево.23
То заправо кореспондира са чињеницом да као што постоји
“дух времена”, постоји и “дух простора”. Левица је одвајкада
имала плодно тле у Шпанији, али је такође “пустила корене”
и у другим европским земљама.
У Грчкој је позната традиција левичарског покрета
који се јављао у различитим формама, укључујући не само
данашњу умерену “Сиризу”, већ и опције које су годинама
представљале проблем за безбедносни систем Грчке, попут
терористичке организације “17. новембар”. Данас је у Грчкој
и даље актуелан анархистички покрет, а старе левичарке
екстремистичке организације су добиле неко ново рухо у виду
“Револуционарне борбе”. Ова екстремистичка организација се
бори против свих симбола капитализма и неоимперијализма,
користећи виолентне методе и средства. Неке од њихових
планираних мета биле су мултинационалне корпорације
и банке, попут “Ситибанк” (Citybank) у Атини. Поред
23 Јачање левице у јужним деловима Европе се може објаснити чињеницом да је управо
овај део “Старог континента” највише био погођен економском кризом и падом животног
стандарда грађана.
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“Револуционарне борбе” на територији грчке делује и “Завера
ватрених ћелија”, која је постала веома активна 2010. године,
а позната је по слању писама-бомби виоким функционерима
широм Грчке и Европе. Након краткотрајног затишја, поново
се активирала 2014. године користећи разне форме директне
акције. Интересантно је да је са јачањем левице у Грчкој дошло
и до јачање ултра деснице (слично као у Шпанији), о чему
сведочи све већа популарност “Златне зоре”.
Према последњем извештају Еуропола за 2018. годину,
екстремна левица је смањила број својих напада у односу на
претходне две године. Њено упориште се тренутно налази у
Грчкој, Италији и Шпанији, које су иначе и познате по традицији
анархистичког покрета. Modus operandi савремене екстремне
левице се углавном своди на употребу импровизованих
експлозивних направа (IEDs) из “домаће радиности”. Посебна
опасност код савремене екстремне левице је њено повезивање
на међународном нивоу24, кроз стварање међународне мреже
под називом Federazione Anarchica Informale / Fronte Rivoluzionario Internazionale. Деловање грчке и италијанске екстремне
левице није само концентрисано на ове две земље, већ су
анархисти који припадају поменутој интернационали током
2017. године организовали низ напада широм Француске и
Немачке.25
Италијанска екстремна левица, осим неолибералног
капитализма, као своје главне непријатеље препознаје и
екстремне десничаре. То се најсликовитије може видети по
подметању експлозија тамо где делују неофашисти. Тако је 1.
јануара екстремна левица преузела одговорност за експлозију
испред књижаре која је позната по дистрибуирању материјала
фашистичке групе Casa Pound у Фиренци.26 Подметање пожара
је специфичност италијанске екстремне левице, чије су мете
симболи неолибералног капитализма, попут мултинационалних
корпорација и одређених међународних институција. Италија
је у том идеолошком контексту веома интересантна, јер у њој
24 Посебно су јаке везе између италијанске и грчке екстремне левице.
25 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018, 11.05.2019.
26 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018, 11.05.2019.
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долази до јачања популистичких27 странака левице и деснице,
које су чак успеле да оформе заједничку владу.28 Изгледа да
понекад политика спаја неспојиво.
Интересантно је да је нова левица променила, тј.
проширила своје интересне групе за чија се права бори - то нису
само обесправљени радници, сељаштво и сиромашни слојеви
друштва. Радничка класа није више једина у фокусу левице,
што је и логично, ако се узме у обзир да је само у Француској
од 1999. до 2017. број радника смањен са 4,2 милиона на 3,2
милиона.29 И у Шведској је слична ситуација јер је од 2000.
до 2016. број радника са 750.000 опао на 500.000.30 Сматра се
да тренутно у Европи радници чине тек између 10% и 20% од
укупне радне снаге.
Упркос томе, левичарке идеје могу постати примамљиве
и за десничаре, посебно када је реч о “Жутим прслуцима”,
који су удружили левицу и десницу у борби против друштвене
неправде. Имајући у виду да “Жути прслуци” већ 27. викенд
за редом протестују, почевши од новембра 2018. године,
евидентно је да је незадовољство међу грађанима Француске
велико. Без обзира што на први поглед делују некозистентно,
протестанти ипак имају неке захтеве који се фокусирају на
превелику неједнакост. Један од таквих захтева јесте да се
подигне минималац (на 1.300 евра), али да се исто тако ограниче
максимална примања (до 15.000 евра). “Жути прслуци”
су типичан левичарски одговор на кризу неолибералног
капитализма који све више поприма свој бестијални облик,
проглашавајући новац и материјални интерес за “главну
религију”. Протести су започели као бунт против повећања
такси на гориво, да би се у крајњем залагали за “пореску,
социјалну и еколошку правду”. Посебно је интересантно
инсистирање на еколошкој правди, јер је оно новијег датума.
Савремена левица је поље свог деловања проширила
ка националним, сексуалним мањинама, мигрантима,
27 Више о популизму видети у: Траиловић Драган, “Популизам као фактор слабљења
демократских капацитета политичких институција Србије”, Политичка ревија, бр. 2, 2012,
стр. 65-82.
28 У Европском парламенту је слична ситуација - италијанска странка “5 звезда” је у истој
посланичкој групи са поборницима “Брегзита”.
29 https://talas.rs/2019/04/10/nestajanje-evropske-levice/, 10.05.2019.
30 https://talas.rs/2019/04/10/nestajanje-evropske-levice/, 10.05.2019.
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затвореницима…док су посебно интересантна категорија
животиње и заштита животне средине. Покрети за заштиту
животиња и животне средине су постојали и у 19. веку али
су своја прва политичка обележја добили тек 60-их година
20. века.31 Веома је важно направити дистинкцију између
добробити животиња (animal welfare) и животињских права
(animal rights).
Док је прва идеја позитивног значења и имплицира
потребу човека да брине о животињама и пружи им све оно
што им је потребно, друга идеја отвара простор за деловање
екстремистичких група. Идеја животињских права иде ка
томе да изједначи животиње и људе, полазећи од етичког
принципа да и животиње као и људи осећају бол и патњу, те
да имају вољу – из чега произилази закључак да нису објекти,
већ субјекти права. Овакво мишљење је присутно код оних
активиста који су против тзв. антропоцентричног става, према
коме је све подређено добробити човека. Они се залажу за
биоцентричан став, који би подразумевао да човек више не
користи животиње за своју добробит и да их пусти да живе
како оне хоће. На први поглед ова идеја делује етички, али
проблем настаје када поборници животињских прва почну да
користе насиље као главни modus operandi. Управо због тога
су неке групе и покрети које се боре за заштиту животиња
кроз насилно деловање, у многим земљама сврстани у редове
екстремиста, па чак и терориста.32 Идеја о заштити животиња
је толико узнапредовала, да у неким државама чак постоје и
адвокати за животињска права.
У теоријском смислу речи велики утицај у овој области
су извршили радови Питера Сингера (Peter Singer) и Тома
Регана (Tom Regan). Они су успели да питање животињских
права по први пут поставе као – политичко питање. Сингер је
заступао став да човек мора бринути о правима животиња, док
је Реган отишао корак даље, сматрајући да животиње и људи
31 У Великој Британији су још у 17. веку настали први покрети за заштиту животиња, док
је први закон против окрутног поступања према животињама је донет у Масачусетсу 1641.
под називом The Body of Liberties. Према: Милан Пауновић, Права животиња: савремени
међународни стандарди, Правни факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2004.
32 У САД је, према класификацији ФБИ, група Animal Liberation Front (ALF) сврстана у
ред “домаћег” тероризма.
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морају имати иста права.33 Неке од савремених најпознатијих
екстремистичких група које се баве заштитим животиња кроз
насилне методе деловања су Animal Liberation Front (ALF),
Stop Huntington Animal Cruelity (SHAC), Animal Rights Militia
(ARM).
Да ли екстремисти који делују у име заштите животињских
права34 треба да буду сврстани у левицу, тј. њене екстремне
варијанте? То је једно од горућих питања у савременим
научним дебатама. Посебна критика долази са становишта
оних теоретичара који левицу виде замрзнуту у времену и
простору, која се бори против капитализма и империјализма,
штитећи интересе пролетеријата и сељаштва. Време Маркса
и Енгелса је прошло, али то не значи да је левица изумрла и
да не постоје нови правци њеног деловања. Чињеница је да
се левица променила, пратећи савремене друштвене токове,
исто тако као што је и чињеница да је проширила поље свога
деловања и увела неке нове интересне групе. Идеологија је
такође друштвени феномен, те је као таква подложна динамици
и променама. Тако је и савремена левица подељена на неколико
подврста, што је становиште које заступа иновативнија група
теоретичара. Према савременим истраживачима левица
укључује идеје које се залажу за:
•

“Бескласно друштво у коме влада анархизам;

•

Антиимиграционе мере (противе се репатријацији
избеглица и азиланата);

•

Спречавање загађивања животне средине;

•

Добробит животиња и животињска права која
укључују забрану злостављања животиња;

•

Борбу против екстремно десничарских група и
партија које заступају фашизам и расизам.”35

33 Dјoric Marija, “Animal Rights Extremism in the US and UK”, Humanities and Social Sciences
Review, br. 3, 2014, стр. 253-261.
34 Акроним на енглеском језику гласи ARM (Animal Rights Extremism).
35 Tom van Ham, Manon Hardeman, Juno van Esseveldt, Anouk Lenders en Anton van Wijk, A
View on Left Wing extremism: An exploratory study into left-wing extremist groups in the Netherlands, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), 2018, str. 3, https://www.wodc.nl/binaries/2867_Summary_tcm28-323558.pdf,
26.12.2018.
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Сличног мишљења су и они истраживачи (Alex Nowrasteh,
Тhe Cato Institute’s Center for Global Liberty and Prosperity)
који су класификовали савремени левичарски екстремизам
издвајајући поред виолентних комуниста, социјалиста, ЛГБТ
екстремиста36 и екстремисте у име заштите животињских
права.37
Из свега приложеног је потпуно јасно да се у корпус
савремене левице могу сврстати и оне групе, организације
и покрети који се сматрају “анималистима” јер се баве
заштитом животиња. Уосталом, заштита угрожених и слабијих
је типична левичарска идеја, те сврставање “анималиста” у
корпус савремене левице и те како има смисла.38
5. ЗАКЉУЧАК
Савремена левица је пред многобројним изазовима.
Изгледа да и даље лута пред налетом мигрантске кризе,
неофашистичких идеологија и неолиберализма. Да би се
разумела савремена левица, мора се најпре познавати њена
прошлост, а потом време и простор у коме она егзистира.
Упркос временским и просторним специфичностима,
левица је и даље остала верна неким својим фундаменталним
вредностима попут једнакости, правде, заштите слабијих и
угрожених. Она је и даље посебно осетљива на социјалне
неједнакости, а приметно је и ново поље деловања које улази
у нову сферу – заштиту животињских права.
Проблем у њеном профилисању често представљају
методи деловања који су различитог карактера. Они се крећу
од умерених који инволвирају парламентарна и демократска
правила борбе, па све до оних који се залажу за непосредну
употребу насиља. На тај начин се прави јасна дистинкција
између ненасилне и насилне левице. Ма колико био позитиван
циљ политичке борбе, он ће се лако дискредитовати употребом
36 Ово је редак случај да је неко у левичарске терористе сврстао ЛГБТ припаднике, пошто
су они углавном жртве напада (претежно десничарских) екстремиста.
37 https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/08/21/which-ideology-has-inspired-the-mostmurders-in-terrorist-attacks-on-u-s-soil/#5f5cd9131e74, 05.05.2019.
38 Уосталом овакви покрети се баве заштитом животиња и животне средине и због тога
што су оне жртве неолибералног капитализма и мултинационалних корпорација, којима је
главни циљ – профит.
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насиља, чиме ова врста левице лако може склизнути у
левичарски екстремизам (а у тежим случајевима и у левичарски
тероризам).
Чак и данас, када су јасни вредносни системи савремених
идеологија, левица која егзистира унутар ЕУ се још увек
најјасније одређује у компарацији са њеним вечитим антиподом
– десницом. У неким случајевима, макар на кратко, ове две
идеолошке опције могу сарађивати (као на примеру “Жутих
прслука”), док суштински и даље представљају антагонистичке
системе вредности, према којима се свет политике дели на
“лево” и “десно”. Перспектива левице у ЕУ ће у будућности
зависити од способности политичких лидера да успешно
одговоре на новонастале друштвенополитичке кризе које све
више потресају “Стари континент”. То ће и одлучити да ли ће
тас на ваги више отићи лево или десно.
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Marija Doric
SYSTEM OF VALUE OF MODERN LEFT: A VIEW TO EU
Resume
The subject of research in the paper is a system of value of
the modern left. At the very beginning of the research, the author
made a parallel between the left and the right, since it is a mutually
connected ideological pair. The research focused on several EU
countries that are famous for the tradition of left wing ideology Spain, Italy, Greece.
The introductory part of the article shows the differences
and similarity between the left and the right. After that, the author
points to some of the fundamental values of
 leftist ideology: justice,
equality and concern for vulnerable groups. The classification of
the left is based on significant criteria: time of origin, relations
with institutions, use of violence and program and aims.
The central part of the researche explains value system of the
modern left that is generated by significant factors. Globalization,
migration and the strengthening of the extreme right are just some
of the factors that generate a modern left. In some cases, it happens that the left and the right meamalgamate, especially when it
comes to anti-globalization ideas. While the right-wing criticize
denationalisation and desuverenization promoted by globalization,
leftists are opposed to the fact that globalization affects rich people
by exploiting the poor.
Special attention is paid to new movements and groups such
as Animal Rights Extremism, which are ranked in the extreme left
(most of them in Western Europe). The second line of the extreme
left is based on the idea of anarchism

that is widespread in Greece,
Spain, Italy and the southern parts of Europe.
In conclusion, it is emphasized that the left has remained
constant when it comes to its universal values, supporting equality,
social justice and concern for the vulnerable. Changes in target
groups, methods of operation and a specific way of international
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connection are just some of the novelties that are characteristic
of the modern left.
Keywords: left-wing, left-wing extremism, system of value, ideology,
right-wing, right-wing extremism, EU, globalization.39

* Овај рад је примљен 18. јуна 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јула 2019. године.
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ПРЕХОДЪТ КЪМ КАПИТАЛИЗЪМ КАТО
ОЛИГАРХИЧЕН ПРЕВРАТ
Abstract
In this article - dedicated to the 200th anniversary of Karl
Marx, I will justify the thesis that the transition from socialism to
capitalism in the countries of Eastern Europe is not a denial, but
a confirmation of the actual Marxist conception of the revolution:
as a result of the action of objective historical laws. The transition
can be seen as an “oligarchic” coup, carried out with the efforts
of the elite of the richest and strongest Western countries, in order
to remove their main rival and restoration of capitalism in these
countries. In them, this social system has returned to its most
primitive version of “peripheral” capitalism, which is typical of
the Third World conquered countries.
Keywords: Marx, transition, Eastern Europe, revolution.
1. ПРОВАЛЪТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
ЕКСПЕРИМЕНТ
В тази статия, посветена на 200-годишнината на
Карл Маркс, ще покажа, че преходът от социализъм към
капитализъм в страните от Източна Европа представлява не
опровержение, а потвърждение на действителното марксистко
учение за революцията като плод на действието на обективни
185
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исторически закономерности. Той може да се разглежда като
„олигархичен“ преврат, осъществен с усилията на елита на
най-богатите и силни западни страни с цел отстраняването
на техния основен съперник и реставрацията на капитализма
в тези страни. В тях този обществен строй се завърна в найпримитивния му вид на „периферен“ капитализъм (в смисъла
на теорията на И. Уолърстейн), характерен на завоюваните
страни от „Третия свят“.
Ще започна с думи от знаковата книга на Тери Игълтън
„Защо Маркс беше прав“: “Комунистическият манифест”,
който е публикуван преди 170 години е описан като
„несъмнено единственият най-влиятелен текст, написан през
19ти век.“ (П. Осбърн) Много малко мислители, за разлика
от държавници, учени, военни, религиозни фигури и други
подобни хода са повлияли на действителната история толкова
решително, колкото Маркс. Не съществуват картезиански
правителства, платонистки партизански бойци или Хегелски
синдикати. Дори и най-неумолимите критици на Маркс не
отричат, че е променил нашето разбиране за човешка история.
Споменатият антисоциалистически мислител Лудвиг фон
Мизес счита, че социализмът „е най-мощното реформистко
движение, което някога историята е познавала, и е първото
идеологическо течение, което не е ограничено до част от
човечество, но е подкрепено от хора от всички раси, народи,
религии и цивилизации.“1 200 годишнината от рождението на
Карл Маркс се отбеляза през 2018 г. в целия свят – на научни
конференции, дискусии, излизат специализирани броеве на
научни списания. Китайците подариха в родния му град Трир
огромен паметник, на чието откриване дойдоха Жан Клод
Юнкер и водещи германски политици.
Тази основателно висока оценка ни изправя пред въпроса
– като оставим настрани значението на тези идеи за осмисляне
борбата за социална справедливост, в какво можем да видим
заблудите и грешките на марксизма и не е ли провалът на
социалистическия експеримент в Източна Европа най-силното
доказателство за тях?
1 Eagleton, T., 2011, Why Marx was Right, 2011, New Haven& London: Yale University Press,
pp. x-xi.
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В тази статия ще се опитам да аргументирам отрицателния
отговор на този въпрос. Той може да бъде интерпретиран
като потвърждение на класическия марксизъм. Липсата на
исторически условия за отхвърляне на капитализма в мащабите
поне на най-развитите страни, доведе до по-сетнешната
загуба на икономическото съревнование с тях. Съгласен
съм, че „Маркс…също би отхвърлил и „революцията“ през
1917-та година в Русия като социалистическа по характер,
защото тя е далеч от представите му за революция, дошла в
резултат на „пръсването на черупката“, т.е., на изчерпването
на възможностите на капиталистическите производствени
отношения да стимулират развитието на производителните
сили“2. И макар, че Попър определя Маркс като „лъже-пророк“
„на историческите насоки на историята“, чиито „пророчества
не се сбъдват“3, може да се твърди че несъобразяването с
неговите представи за исторически обусловената смяна
на капиталистическото общество е главната причина за
катастрофата на експеримента, започнал в Съветска Русия.
Ленин също е наясно с това, че в Русия революцията
не е исторически назряла, но той ревизира марксизма
с обосноваването на тезата, че трябва да се използва
ситуацията, за да се разруши най-слабото звено на световната
капиталистическа система и първо трябва да се решат
политически задачи по завземане на властта.4 Осъществяването
на социализма в една страна, която не е била най-развитата в
световната икономическа система имаше своя отпечатък върху
следващото развитие.
Водачът на руската революция определено разбира, че
реставрацията на капитализма е напълно възможна при тези
обстоятелства и многократно предупреждава за това. „Преходът
от капитализма към комунизма е цяла историческа епоха –
пише той в „Пролетарската революция и ренегатът Кауцки
– Докато тя не е завършила, у експлоататорите неизбежно
остава надежда за реставрация, а тази надежда се превръща в
2 Лозев, К., 2018, За Маркс и марксизма през погледа на Карл Попър, NotaBene – електронно
списание за философски и политически науки, бр. 40.
3
Попър, К., 1995, Отвореното общество и неговите врагове. Апогеят на пророчеството,
Том II, прев. К. Лозев, Фондация „Отворено общество-София“ и „Златорог“, с. 95.
4
Ленин, В.И., О закономерностях возникновения и развития социализма и комунизма,
М., Госполитиздат, 1960 , с. 143-144.
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опити за реставрация“.5 Всичко това определено свидетелства
за съзнание за проблематичния характер на реализираната от
него ревизия на марксизма и за възможността изграждането
на социализма да бъде прекъснато чрез политически действия.
Това се проектира и върху страните от Източна Европа,
които се оказаха освободени от Червената армия в годините
на Втората Световна война и в резултат на подялбата на света
между суперсилите в Ялта попаднаха в съветската сфера
на влияние. Изграждането на социализма се реализираше
предимно с политически средства, без да са назрели
необходимите икономически и социални условия за това. От
страните в Източна Европа само Чехословакия имаше добра
промишлена база и развитие, но разорени от войната. Повече
от останалите страни бяха бедни, с разпокъсано земеделие
и дребно производство, с безработица и огромни социални
противоречия. Затова и социализмът в тях имаше специфично
лице като решаваше и задачи на ранния капитализъм като
индустриализацията, преходът от селата към градовете.
Приобщаването им към изграждането на социализма им даде
огромен шанс за бързо „догонващо развитие“ като това намери
израз в скок в показателите за икономическо и „човешко“
развитие. Естествено е, че след политическата промяна от
1989 г. те бързо се върнаха към своите стари позиции.
В провала на социалистическия експеримент от ХХ
век се потвърдиха почти всички значими предсказания на
Карл Маркс. Вече отбелязахме необходимостта от назряване
на икономическите и социални условия за отхвърляне на
капиталистическата организация. Заедно с това можем
да смятаме и за трагично потвърдено предимството на
материалните условия и необходимостта от високо развитие
на производителните сили.
След Втората Световна война социалистическият лагер бе
поставен в условията на икономическа изолация и ожесточена
надпревара във въоръжаването. Инициативата за нея бе подета
от САЩ и техните съюзници, които имаха интерес да разрушат
СССР и системата на социализма, която със своите социални
придобивки подкопаваше всевластието на капитала на Запад.
5
Ленин, В.И., Пролетарская революция и ренегат Каутский – В: Ленин, В.И., Полное
собрание сочинении Том 37, с.264/uaio.ru/vil/vilall.htm
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Конфликтните точки по целия свят в сблъсъка между двата
лагера непрекъснато се умножаваха – Куба, Северна Корея,
Виентнам, страните от Африка, тръгнали по самостоятелен път
на развитие. В света действаше един безотказен механизъм за
разрешаване на регионалните конфликти – намесата на САЩ
водеше до намеса на СССР и автоматически неумолимата
логика на баланса на силите елиминираше ескалацията на
конфликта. Отхвърлянето на колониалния гнет удари Запада
по неговите икономически интереси, но същевременно
подкрепата за антиколониалните и просоциалистически
движения, реализирана от СССР, България и останалите
страни от Варшавския договор ги изтощаваше икономически.
„Идеологическата диверсия“ на Запада изостри отношенията
на управляващите партии с интелигенцията и доведе до
политически сътресения.
Надпреварата във въоръжаването прерасна и в надпревара
за овладяване на космическото пространство. Тя изискваше
инвестиции във висша наука. Дори България стана космическа
страна и изпрати космонавти.
Икономиката на социалистическите страни не беше
подготвена за подобен тип изпитание и това я доведе до
кризисни явления и разпад. Те бяха приспособени да работят
в система, в която на всяка страна бе отделено да развива
преимуществено определен отрасъл. Заслуга на тогавашното
ръководство на България бе, че освен за селското стопанство,
където страната ни имаше водещи позиции в производството
на редица основни плодове и зеленчуци, се пребори и за
значима роля в производството на компютри и развитие на
електрониката. Това се отнася и за производството на ядрена
енергия – една наистина високо-технологична индустрия.
2. ЗАВЛАДЯВАНЕ ЧРЕЗ СИЛА ИЛИ „КУПУВАНЕ“ НА
ЕЛИТА
Има едно голямо несъответствие в днешните митове
за социализма и „борбата за демокрация“. То се прокрадва
с оплакването на жертвите на „комунизма“ и перченето на
остатъците от някогашните дисиденти с техните заслуги
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против режима. Ако режимите в Източния „блок“ бяха толкова
страшни, защо паднаха толкова бързо? Някъде това стана
практически без обществени протести и никакви стълкновения
– например Чехословакия и 10 ноември в България. Другаде
се наложи смяната по пътя на политическите конфликти като
в Полша.
Западът реализира два основни сценария в ликвидирането
на своя основен съперник. Първият бе румънският и той
беше необходим, за да се използва за сплашване на всички
останали политически фактори в страните от Източна Европа.
Обявеният за „диктатор“ Николае Чаушеску бе свален с
преврат с жестокости в латиноамерикански стил като хиляди
хора платиха с живота си амбициите за установяване на „нов
световен ред“. Той изключваше възможността за съпротива
чрез намаляване на „капана на дълговете“ с помощта на
икономически ограничения. Румъния се опита да се освободи
от скроения от чуждите банкови консорциуми капан, но те
платиха екзекуцията на нейния самостоятелен лидер. Разиграха
се за първи път и други модели като убиване от снайперисти на
невинни хора, за да се хвърли вината върху режима. Декември
1989 г. в Румъния бе повторен през 2014 г. в Киев.
Вторият сценарий бе плод на опита от завладяването на
индианските земи – чрез купуване на вождовете. В „Манифеста
на комунистическата партия“ е записано, че капитализмът
навсякъде създава „свят по свой образ и подобие“ като
заставя държавите да приемат капиталистическия начин
на производство, защото в противен случай са обречени
на загиване, а елитите им да „станат буржоа“.6 Навсякъде
в завоюваните страни той се опира на обвързан с него
компрадорски слой, който получава правото да упражнява
властта и да участва в разпределението на ресурсите от името
на елита на най-богатите и силни страни. В страните от Източна
Европа се оформиха няколко категории хора, които станаха
основа на новия елит. На първо място, това бяха наследниците
на партийната номенклатура и служителите на репресивния
апарат, които бяха използвали зачатъците на разпад на
системата, за да натрупат лични богатства и се нуждаеха
6
Маркс, К., Фр. Енгелс, 2013, Манифест на комунистическата партия, прев. Д. Денков,
Projectoria, с. 17.
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от свобода за тяхното ползване. Към тях се присъединиха и
представители на отхвърлените от предишната държава класи,
включително и елементи на криминалния контингент. Създаде
се хранителна среда за поддържането на специфичен слой
хора, „олигарси“, които се ползват от своите близки връзки
с властта, за да трупа богатства и съответно да си плащат за
подкрепата.
Това обаче нямаше как да се окаже достатъчно без
включване на огромни ресурси за приобщаване на цели
слоеве от интелигенцията, държавните служители, ангажиране
на младежта с един свят от фалшиви ценности. Основно
средство се оказаха финансираните отвън неправителствени
организации, които щедро преразпределяха средства за
медийна и политическа пропаганда, за изграждането на нов
символен свят, съответен на желания „образ“ на промените.
Сред търсените цели бе и отслабването на властта и разпада
на основните държавни функции. Известно е, че силната
държава няма как да допусне нейното разграбване. Създаде
се „митът“ за държавата като „лош стопанин“, който трябваше
идеологически да оправдае целия процес.
Допълнителна благоприятна предпоставка за
завладяването бе обстоятелството, че икономическият срив на
Източна Европа прогони голяма част от нейното най-активно
население на Запад в търсенето на по-добър живот. Така към
икономическата криза и политическата безпътица се прибави
и демографска катастрофа.
В тази статия използвахме едно разбиране за марксисткото
учение за революцията, за да обясним преходът от социализъм
към капитализъм в страните от Източна Европа. Но освен
обяснение, марксизмът винаги е давал и средства за критическо
осмисляне и промяна на несправедливото общество. В неговата
оптика можем да отчетем, че и днес в света се води класова
борба като протестите на експлоатираните все повече се
засилват, независимо от промяната на формите на упражняване
на икономическа и политическа власт. Тази борба се проектира и
в конфронтацията на Запада с националните държави в бедните
региони, които се разглеждат само като пазари и източник на
натурални ресурси. Международното право бе потъпкано в
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геополитическата конфронтация и интервенциите на Запада
за завоюване на страни със залежи на енергия. Днес не само
Европа, целият свят се тресе от социални протести, изграждат
се глобални движения за социална съпротива, обхванати от
вярата, че е възможен и по-справедлив свят. По думите на
И. Уолърстейн антиглобалисткият Световен социален форум
„заявява, че друг свят е възможен – трябва да се каже, че целта
е социализъм“.7 Във всичко това отново виждаме непреходната
сила на Марксовите идеи.
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Слободан Рељић

ЗАШТО ЈЕ ЗАПАД ОДЛУЧИО ДА УБИЈЕ
САМОУПРАВЉАЊЕ
Сажетак
У социјалистичкој Југославији је као привредни систем
испробано самоуправљање, један од ретких практичних
примена економске демократије, идеала слободног друштва.
Тај систем је у својој здравој фази, до седамдесетих година,
давао и изузетне економске резултате. Кад се Југославија
1974. разломила на републичке ентитете, самоуправљање је
гушено и злоупотребљавано као основ за подизање значаја
националних олигархија. Земља је неодговорно задуживана и
морао се позвати ММФ у помоћ. Био је то почетак убрзаног
и темељног разарања опасног „југословенског примера“.
Кључне речи: економска демократија, етатизам, рад,
слободан, капитализам, хришћанство,
породична задруга

1.
Од када се Југославија усмеравала правцем којим је могла
ићи само „од лошег ка горем“? Мајкл Паренти, политиколог,
за ту тачку узима почетак миленијума. „Извештај Економист
интелиџенс јунита из августа 1999. закључује да огромна
разарања НАТО бомбардoвања инфраструктуре Југославије
воде драматичном економском паду у периоду који следи. ГДП
је пао за 40 процената у првој години после бомбардовања и
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остаће на том нивоу који далеко испод стања у претходним
деценијама. Југославија ће, ускоро, предвиђа се у Извештају,
убрзо постати најсиромашнија земља у Европи. Мисија је
окончана“, пише Паренти у књизи „Убити нацију – напад на
Југославију“1. Мисија Запада!
Петнаест година касније Ноам Чомски ће објашњавати
последице те идеје из доба Хладног рата - да се простор
бивше Југославије економски затре. Тражећи разлоге за
НАТО-бомбардовање СРЈ он цитира високог чиновника Стејт
департмента Строба Талбота из предговора за књигу његовог
потчињеног Џона Нориса: „ако стварно желите да разумете
како се мислило у врху Клинтонове администрације, то је
књига коју морате прочитати. (Реч је о књизи Collision Course:
NATO, Russia, and Kosovo). Он каже да прави разлог за рат
нема никакве везе са Косовским Албанцима. То је било зато
што Србија није прихватала захтеване друштвене и економске
реформе, што значи да је то било последње место Европе
које се није подвргло неолибералном програму под вођством
САД. Због тога је морала бити елиминисана. То је објашњење
с највишег места“.2 Грех Југославије је пао на највећи народ,
државу наследницу Србију и главни град Београд.
То још директније показује истраживања Мајкла
Чосудовског, канадског професора из Монтреала и оснивача
Центра за истраживање глобализације Global Research, који
је нашао да је „одлуку да се уништи Југославија званично
Вашингтон донео још 1974. године у време Ричарда Никсона,
а крвави део посла обавиле су западне обавештајне агенције
на челу са ЦИА“.3 Чосудовски тврди да је „неколико година
касније, 1981, Реганова администрација разрадила документ
у ком стоји да Југославија треба да се демонтира, и то из
економских разлога:
Тадашњи моћници Светске банке и Међународног
монетарног фонда су проценили да им не треба успешна
социјалистичка земља као пример да тржишна привреда
успева и у социјализму. Зато је у вашој земљи економска
1 Michael Parenti, To kill a nation – The attack on Yugoslavia, London, New York: Verso, 2000.
2
Noam Chomsky, Yugoslaviа: Peace, War, and Dissolution, Okland: PM Press, 2018, p.67.
3 http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:787583-PROF-MAJKL-COSUDOVSKI-Jugoslaviju-je-Vasington-razorio-1974
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криза направљена 1981, док је 1989. и 1990. доживела
експанзију. Национализми су дошли у исто време, и ту су
западне обавештајне агенције имале пресудну улогу, па су
вешто искористиле нерашчишћене рачуне из Првог и Другог
светског рата између два највећа народа у СФРЈ“.4
2.
Једнa од најутицајнијих (нео)либералних личности
Милтон Фридман, „кључна фигура чикашке школе у економији,
чији су представници добили осам Нобелових награда, много
више од било које друге школе“5, дошао је у Југославију 1962.
да се упозна са социјалистичким самоуоправљањем. Он је са
супругом Розом, такође познатим и утицајним економистом,
остао неколико недеља, а радна и студијска посета је обновљена
деценију касније – у пролеће 1973. Сусрео се с нечим што је
било на сасвим другој обали од оне коју је он сматрао најбољом.
Исте те године (1962) објављена je и култна Фридманова
књига Капитализам и слобода коју су либерали држали као
теоретски оквир из кога би требало да следи практично
деловање. Одмах на почетку тог списа, којем научна расправа
није главна мотивација, Фридман је изнео своју филозофију
односа економске и политичке слободе. Наравно, нема ту
ништа ни од Хегелове идеје о раду, а камоли од Марксовог
ослобођења од отуђења. Економска слобода је интерпретирана
као „јачање акцента на приватно тржиште“ и „слободна размена
приватног предузетништва“6. У Фридмановом фокусу је класа
предузетника а економска слобода служи да би се „спречила
физичка присила једног појединца над другим и испунили
добровољни уговори“7. Економска демократија ту није ни у
примисли, а камоли циљ. Грађанима се у економској сфери и
не обећавају никакве слободе.
Хуманистичка, слободарска и прогресивистичка страна
раног капитализма ту није никаква инспирација. Ни у фусноти
нема идеја о раду као слободном и креативном чињењу Човека,
4
5
6
7

Ibid.
Милтон Фридман, Капитализам и слобода, Београд : Служени гласник, 2012, стр. 215.
Ибид., стр. 24.
Ибид., стр. 25.
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а које сежу до Вилхема фон Хумболта (1767-1835), пруског
министра просвете, који је „инсипирисао Џона Стјуарта Мила
(1806-1873) и био оснивач класичне либералне традиције у
XVIII веку. Као и Адам Смит (1723-1790) и други, фон Хумболт
је осећао да је потреба за креативним радом и радом под
његовом контролом у коренима људске природе. То би морало
постојати у основи сваког пристојног друштва“.8
3.
У здравом капитализму и либералној деморатији у
успону акценат је на развоју и ослобођењу Човека. Теоријска
основа за тај начин разумевања економије и рада долази из
потребе да се разреши „супротност између терета и уживања
у раду“ који је Георг Вилхем Хегел (1770-1831) показао „у
појму дијалектика отуђења и еманципације и тиме створио
аналитички темељ за схватање отуђења, повезаног са
израбљивањем или експлоатацијом. Хегел полази од тезе да
се човек може остварити само путем рада, али да израбљивање
спречава то остварење. Међутим, отуђење у раднику (код
Хегела : слуга) нужно рађа жељу за превладавањем зависности
и израбљивања“. 9
У идеолошком смислу право Човека на (само)управљање
радом је марксистичка смерница за социјалистичко друштво,
пошто Карл Маркс (1818-1883) „своју аргументацију са
идеолошке преноси на материјалистичку раван... По његовом
мишљењу, прво је потребан технички развој, заснован на тежњи
за профитом, да ослободи рад од његових традиционалних
ограничења и доведе до развоја његових производних снага које
онда долазе у супротност са производним односима. Излазак
из те супротности налази се у превладавању либералнокапиталистичког својинског поретка и реализацији слободног
социјалистичког друштва“.10

8 Noam Chomsky, interviewed by David Barsamian, Secrets, Lies and Dmocracy, Tucson, USA:
Odonian Press, 1994, p. 17.
9
Андреа Комлоши, Рад – глобалноисторијска преспектива од XIII до XXI века, Београд:
Албатрос Плус, 2018, стр. 18.
10 Ибид., стр. 19.
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„Превладавање либерално-капиталистичког својинског
поретка“ било је главна црта која је разликовала покушаје да се
капитализам хуманизује. Либерални класици од Адама Смита и
Џона Стјуарта Мила су били за успостављање хуманијег односа
према раду, али нису прихватали промену својинског односа.
Резултати тог односа су, иначе, озбиљно бринули носиоце
либералне власти, као на пример, америчког председника
Томаса Џеферсона (1743-1826) који је упозоравао на опасност
из „банкарских институција и монадичних инкорпорација“ у
којима је концентрисана моћ директно супротна демократији
која је „укорењена у слободи, солидарности, избору посла и
могућности учешћа у јавном поретку“.
Век и по касније Џон Дјуи (1859-1952), кључни амерички
мислилац двадесетог века, доказивао је да се џеферсоновско
мрачно пророчанство остварује, јер су „институције приватне
моћи постале апсолутистичке институције, неодговорне и у
основи тоталитарне у својој унутрашњој структури“.11 Милтон
Фридман је међу онима које те хуманистичке заврзламе више
нису занимале.
4.
Слобода је у Фридмановим пројекцијама само човеков
архетип на који се утиче да би се успоставио ефикасан и
стабилан систем неслободе. Како је писао Орвел: Слобода
је ропство. Милтон Фридман држи до слободне економија
која „људима даје оно што желе, а не оно што одређена група
мисли да би требало да желе“. Овим лепим речима морало
би се додати да у капиталистичком друштву нема економски
равноправних појединаца. Напротив, њихова подвојеност
је толика да је илузија и говорити о слободном одлучивању
огромне већине која је слободна само да на тржишту рада нуди
своју радну снагу. И слободно виче у Хајд-парку, нерадним
даном.
Сам процес демократизације западног друштва на крају
се своди на бирократизовани и јасно усмеравани систем
представничке демократије у коме се доносе закони који
11 Noam Chomsky, interviewed by David Barsamian, Secrets, Lies and Dmocracy, Tucson, USA:
Odonian Press, 1994.

197

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.02/2019, година XV. vol.35

стр. 193-212

штите власништво и право на богаћење једне класе а слобода
појединца тоне у манипулисање и употребу. Зато делује
цинично Фридманово објашњење како свако у том друштву
може да напредује ка свом циљу а да је за то „неопходно само
убедити неколико богатих људи да дају средства за било коју
идеју“.12 Само то?
Било коју идеју?! Неколико богатих људи?! То је могло
бити уверљиво само у време хладног рата неком лично
погођеном и острашћеном антикомунисти. И могло се
уверљиво користити у антикомунистичкој пропаганди. Тако
и Фридман налази пример економске слободе, кад је откривено
да је неки озбиљан сценариста у Холивуду, упркос томе што је
прокажен и екскомунициран из друштва и са посла, ангажован
да пише под псеудонимом. „Комерцијални нагласак, чињеница
да људи који воде предузећа имају подстицај да зараде што
више новца, штитила је слободу појединца са ‘црне листе’,
дајући им другачији облик запослења и подстичући људе да
их запошљавају“.13 Да су комунисти с Истока били способни
да се баве овако ефикасно осмишљеном пропагандом и они
су све своје „прогоне“ могли да означе „другачијим обликом
запослења“.
Иначе, и Фридманови приговори самоуправљању су
били крајње површни и односили су се на – власништво.
Самоуправљачи нису били прави власници предузећа и то
је, по Фридману, главни проблем при мотивацији за рад и у
инвестирању за развој. Друштвено власништво подразумева
да кад радник напушта фабрику све остаје фирми, а он нема –
деонице. Оваква врста приговра је одбрана либералног система
и у основи нема ништа са суштином.
Милтон Фридман је, иначе, иза себе оставио и творевину
познату под именом „чикашки момци“ што означава економистеоперативце који беспризорно и бескрупулозно исцрпљују
неку земљи, неки народ за рачун америчког корпоративног
капитала. Лично је Фридман са Арнолодом Харбергером на
Чикашком универзитету спремао оперативце за демонтажу
левих система, а њихови специјалци су се истакли помажући
12
13
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генералу Пиночеу 1973. године после насилног свргавања
демократске левичарске владе Салвадора Аљендеа у Чилеу.
Методи су једноставни: широка дерегулација (избацивање
државе из фронта бриге за предузећа), тотална приватизација
и наглашена брига о „страним инвеститорима“.
Кад се вратио у Чикаго после другог боравка у Београду
(1973.) Фридмана је могао да то искуство примени у процени
куда би кренуо Аљендеов Чиле, ако би га се пустило да се
слободно развија. Јер Салвадор Аљенде је припадао оним
Јужноамериканцима који су сматрали да имају право да не буду
део „америчког националног интереса“ него да стварају државу
која би остваривала народни, чилеански национани интерсе.
Онако како су то већ започели Фидел Кастро и Ернесто Че
Гевара кубанском револуцијом (1953-1959).
Подсетићемо да је Југославија кубанским
револуционарима била и подршка и узор. Кад је као водећи
дипломата кубанске владе Ернесто Че Гевара 1959. године
посетио Југославију поред интересовања за фабрике оружја,
он је указао „на брзи развој југословенске привреде и подвукао
специфичности форми које је Југославија нашла за свој
друштвени развој, који их је заинтересовао“, а - „највећи
утисак на њих оставио је систем радничког самоуправљања“.14
5.
Самоуправљање, иначе, није никакав пелцер који је
међу Јужне Словене донесен са неке друге планете. Однос
према својини и раду, који се појављује у „југословенском
експерименту“ у складу је са културним кодом јужнословенских
народа. Вековима су те заједнице живеле у породичним
задругама у којима је својина била недељива. На то је указао
Валтазар Богишић у Зборнику садашњих правних обичаја
код Јужних Словена (1874) кад је доказивао да „су малогдје
писани закони (па по томе и отпрва судских послова) налазе у
тако огромној опрјеци с одношајима и потребама позитивног
живота (особито гледе сељака) као што то бива у нас“. Разлог
томе је што је „у нас већи дио ти законодавних производа
14 Милица Пејчиновић, Че Гевара у Југославији 1959. Прилог познавању успостављања
југословенско-куанских односа, Војноисторијски гласник 2/2017, стр. 246.
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основан... искључиво обзиром на потребе земаља посве
различних од наших, у мало не у свим важнијим одношајима
друштвено-правног живота. Са друге пак стране, у састављању
закона не обазираху се састављачи на особити течај и правац
историчког развитка и на друге важне елементе, који дадоше
облик самосвој и земљама Јужних Словена и њима самијем“.15
Закони који су наметани јужнословенским народима
односили су се на инокосну породицу (отац, мајка и деца)
која је преовладавала у европским друштвима из којих су ти
прописи преузимани, па је Богишић упозоравао да „будући да
се може слободно казати да ни десети дио нашег народа,(не)
живи по писаним државом издаваним законима у већини
приватних одношаја, него по своме самородном праву“ ваљало
би обратити пажњу на – задругу. Однос 90:10 Богишић је
установио вишегодишњим прикупљањем емпиријске грађе.
И његов Зборник је извештај о томе.
И Србија на Истоку (1872) најважније дело Светозара
Марковића се детаљно бави породичном задругом – као начином
организовања живота и привреде међу српским живљем. Он
подсећа да је задруга тако постављена да производи све што
јој је потребно, а то је уводи у сукоб са савременом поделом
рада. „По своме строју, породична задруга не би била кадра
да произведе све намирнице у развијеном људском друштву,
и то је узрок што она пропада са развитком цивилизације.“
Али то што пропада односи се оно без чега се друштво
тешко може сматрати хуманистичким, те „сви највећи мислиоци
о друштву сматрају као економски идеал такво друштво где би
сваки члан радио различне послове наизменице, који одговарају
његовим природним сколоностима и способностима, а не да би
био прикован за један посао као савремени европски радник;
осим тога: да сваки члан друштва узајамном обавезом свију
чланова добија намирнице, и да не мора прометати куповином
и продајом из деведесет девете руке оно што може добити из
прве. Једном речи: сувремени економски идеал веома је близак
у начелу оном економском строју који постоји у задрузи“.16
Светозар Марковић је закључивао да „управо оно што неки
15 Валтазар Богишић, Зборник садашњих правних обичаја код Јужних Словена, Загреб:
Југославенска академија знаности и умјетности, 1874, стр. 9.
16 Светозар Марковић, Српске обмане, Србија на истоку, Београд: БИГЗ, 1973, стр. 58-59.
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економисти зову ‘капитал’ у савременом газдинству, (у задрузи)
спадају у заједничку својину“.
Светозар Марковић указује и на друштвене последице
гурања рада у услове апсолутне хегемоније приватне својине,
где је материјална добит једини циљ. „У српском патријахалном
друштву не беше никад проституције, ни пауперизма, у којима
труле хиљадама људи на Западу; у српском народу весеље се
никада не претвара у пијанство, од чега болује раднички свет
на Западу, а љубав се никад не претвара у разврат. Породична
веза и општинска узајамност (курзив С.Р.) оградила је сваку
личност од крајњих друштвених болести, којима подлеже
раднички свет на Западу. Ова узајамност у целој општини
огледа се у свакидашњем животу, као и у пољским радовима“.17
Тек је капитализам који је неумитно стизао донео српском
народу и ове „вредности“ и разарајући пордичну задругу
укидао и њене вредности. Јер, „само разнородно занимање у
сеоској задрузи чини те је радник у њој ведрији, разборитији
и енергичнији но онај радник који је прикован све за један
посао. Ништа тако не убија вољу за рад и предузимачки дух,
не затупљује ум човеков, као непрекидни рад једног истог
посла“, писао је самосвесни Светозар Марковић тако да је
та мисао и данас, после век и по, актуелна и хуманистички и
научно утемељена. „Један од најважнијих захтева саврмене
друштвене науке: да се сваки радник занима разноликим
послом – постигнут је у сељачкој задрузи. Зато пољски радник
и код највећег терета не може никад да се претвори у тупи,
неосетљиви алат или саставни део машине, као што се веома
често дешава са радником на Западу.“
Светозар Марковић је био човек који се држао реалности
те је опомињао „да је и тај раднички свет (на Западу) некад
живео у таквом истом патријахалном друштву, па је то
друштво пропало. Очигледно код свију његових врлина, оно
мора имати неку клицу у себи која га руши“.18 Закључак који
раздваја научне пројекције од „царства нужности“ којем се
живот подвргава. Социјалиста који се за време боравка на
студијама у Петрограду упознао с Чернишевским, а онда и са
17
18

Ибид., стр. 63.
Ибид., стр. 65.

201

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.02/2019, година XV. vol.35

стр. 193-212

социјалистичким идејама Запада, које су после револуционарне
1848. године биле у успону у капиталистичком друштву,
налазио је у „духу“ задружног привређивања вредност која
није за одбацивање.
6.
Утицај руске идеје и Чернишевског на српске социјалисте
био је интензиван и трајао је. Николај Чернишевски (18281889) је настојао да сагледа и кључно економско питање
предреволуционарне Русије: може ли земља да прескочи
капиталистички период развитка? Може, закључивао је
мислилац који, иначе, није био противник индустријског
развоја. Како? Он је “супростављао национално богатство
народном благостању. У капиталистичким земљама
национално богатство расте, али се народно благостање
смањује. Чернишевски је бранио сељачку ‘обчину’... као и
Херцен, или касније Михајловски, изједначавао је интересе
народа с интересима људске личности уопште”.19
После ће и Николај Берђајев (1874-1948) тврдити да
антихришћанство иде законито уз “буржоаску политичку
економију која је измислила економског човека и вечне
економске законе”, иако критичар Октобарске револуције
држаће да је “сам економски човек пролазна појава” и да је
“могућа сасвим другачија мотивација за рад која у већој мери
одговара људском достојанству”.20
“Западњачка схватања о својини су била туђа руском
народу... Руским сељацима је увек био близак наивни аграрни
социјализам”.21 Западно разумевање својине утемељено на
римском праву никад није суштински прожело руску културу.
“Сељаци су сматрали да је земља Божја, у људском смислу ничија.” Последица тога је - обчина, што је колективно газдовање
земљом, а “сељаци су сањали о ‘црном комаду (земље)’, а то
ће рећи подели земље сељацима”. Тек ће револуција имати
то на уму, али ће их ипак задржати у колхозима, одвојене од
19 Николај Берђајев, Извори и смисао руског комунизма, Београд: Књижевне новине, 1989,
стр. 40.
20 Ибид., стр. 153.
21 Ибид., стр. 8.
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потпуног испуњења сна, што у југословенској револуцији није
био случај. Те варијације нису поништавале парадокс на који
је Берђајев указивао у односу комунизма и капитализма према
својој културној и духовној основи – хришћанству.
“Дух комунизма, религија и филозофија комунизма су
нешто антихришћанско и антихуманистичко”, писао је Николај
Берђајев са искуством комунизма и антикомунизма, “међутим,
у социјално-економском систему комунизма постоји већи удео
истине која је у потпуној сагласности са хришћанством, у
сваком случају тога је више него у капиталистичком систему
који је најдубље антихришћански систем”(курзив С.Р.),
констатује се у делу Извор и смисао руског комунизма.
“Јер”, наставиће Николај Берђајев, “управо
капиталистички систем најпре гуши личност и дехуманизује
људски живот, он човека претвара у ствари и робу, па не приличи
заштитницима тог система да раскринкавају комунисте због
односа према личности и дехуманизацији људског живота.
Управо је индустријско-капиталистичка епоха потчинила
човека власти економике и новца и не приличи њеним
адептима да уче комунисте јеванђељској истини да човек не
живи само од хлеба. За мене је проблем хлеба материјални
проблем, али је питање хлеба за моје ближње, за све људе је
духовно, религијско питање”.22 Самоуправљање је у таквом
контексту најава могућности промене, али која је последње
што би капиталистичком систему било потребно.
7.
Шта је било важно у одбијању једне мале земље да спроведе
економске реформе у складу с Вашингтонским консензусом?
Једна је ствар недисциплина, а друга – тип економског система
који је постојао у Србији пре транзиције. Реч је о једном од
ретких покушаја да се успостави демократија у економској
сфери. То се у СФРЈ звало – радничко самоуправљање.
Кад се Југославија распадала као последњи бранилац
самоуправљања појавио се угледни економиста Бранко
Хорват. Његова књига „АБЦ југословенског социјализма“
22

Ибид., стр. 152.
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преведена је и на кинески, иако се у том времену није
појавила у Кини. Он је за самоуправљање написао да „значи
самостално доношење свих основних привредних одлука.
То је оних девет одлука : одлука о производњи; купопродаји
и финанцијама; трансакцијама с иноземством; формирању
цијене; инвестицијама; запошљавању; именовању пословодних
органа; расподјели дохотка и интерној организацији.
Постоји једно наслијеђено вјеровање да су одлуке
најефикасније ако се могу доносити ауторитарно - онај који има
овлаштења одлучује, а остали беспоговорно извршавају . На
том се ауторитарном начелу заснива класично капиталистичко
и етатистико подузеће Ако се због неких идеалистичких
разлога жели увести демократичност у одлучивање, онда
то према литератури с подручја организације и пословања
значи компромис; што је више демократичности то је мање
ефикасности и обрнуто. Тек од недавно почело се увиђати да
је ауторитарна ефикасност ниска: људи извршавају наређења,
али (ако су њихови демократски осјећаји повријеђени)
с ниском ефикасношћу и тихом саботажом. Стога се
социјалистичко начело организације неће заснивати на некој
трампи између партиципације у одлучивању и ефикасности,
него на максимирању демократичности уз максимирање
ефикасности“.23
Ефикасности у капиталистичком начину привређивања
никад доста, али супротно западњачким антикомунистичким
интерпретација радничко самоуправљање је остваривало
„екстремно брз раст и раст животног стандарда. Између 1954. и
1964. БДП је растао готово 9 одсто годишње, што је Југославију
стављало у ред врло брзо растућих економија у свету“.24
„Током педесетих, индустријска производња се увећавала
13,4 одсто годишње и бруто домаћи производ 8,8 одсто. Раст
је био мањи шездесетих и седамдесетих: у индустријској
производњи 8,8 и 7,5 одсто респективно, и БДП 7 одсто и 6
одсто, али у сваком случају је био вредан поштовања“.
23 БранкХорват о, АБЦ југословенског социјализма, Загреб: Глобус, 1989, стр. 20-21.
24 Charles E.Lindblom, The Market Sistem- What It Is, How It Works, and What To Make of It,
Yale University Press, 2011.
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Управо је то обеснажило разне приговоре - да о тој својини
нема ко да брине. „Неки су указивали да ће самоуправљање
довести до тога да цео приход предузећа заврши претварајући
се у лични приход радника и да се не врши довољно улагање у
предузеће, али јавиле су се високе стопа улагања: 1976. године
33 одсто БДП је било уложено. (Једина земља која се могла
упоредити с Јапаном од 30 одсто; Канада је имала 23 одсто и
САД 16 одсто).“25
Бранко Хорват који је и сам био прво учесник
револуције а онда активан учесник у послератном подизању
земље морао је, тих година распада, да подсети „да није
баш све у Југославији било лоше. Напротив, непосредно
након револуције успостављен ауторитарни систем имао
је велики мобилизацијски потенцијал. Он се темељио на
стварним заслугама за ослобођење земље и федеративно
рјешење националног питања, на обрани од стаљинистичког
империјализма и на увођењу радничког самоуправљања. Шести
конгрес КПЈ/СКЈ и партијски програм из 1958. усмјерили су
развој исправно. За тај исправан смјер карактеристично је
одумирање репресивних функција државе, трансформација
једнопартијског система у политички систем без партија и
развој интегралног друштвеног самоуправљања . Експлозија
креативности која је у раздобљу од 1952 до 1964. изазвала
такав привредни и знанствени развој који никад није био
забиљежен у Европи - само је емпиријска потврда исправности
оријентације. С удаљавањем од револуције та је оријентација
полако напуштана, а од године 1972. па даље изведен је
радикални заокрет унатраг“.26 Самоуправљање је почело да
копни.
8.
Следила је преломна 1974. кад се, на таласу
дебирократизације, приступило разградњи централног
државног механизма. Нафтна кризи 1980-их и све захтевније
потребе националних бирократија, да повећањем надница и
25 Лебовиц, Поуке југословенског самоуправљања, 2014. http://www.princip.info/2014/05/03/
pouke-jugoslovenskog-samoupravljanja/
26 Бранко Хорват, АБЦ југословенског социјализма, Загреб: Глобус, 1989, стр. 77.
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плаћањем радничке сагласности подижу паралелне републичке
државности, већ 1981. су СФРЈ довеле на руб банкрота са
дугом од око 20 милијарди долара. Била је нужна „помоћ
пријатеља“ и ту се појављује Међународни монетарни фонд.
У периоду 1979-1988 Југославија је потписала шест
аранжмана са ММФ, што је водило мерама штедње, смањењу
плата, паду производње и животног стандарда. „Програми
стабилизације“ су повећавали компетитивност предузећа,
али су плате изгубиле трећину вредности. Већ видљиве
националне пукотине су се убрзано шириле, па су сви процеси
и националистички, и децентралистички, и демократизацијски
водили земљу у дезинтеграцију.
Децентрализованост федералне државе омогућавала је
задуживања на разним нивоима, а дуг је падао на њена плећа.
Између 1984. и 1989. Југославија је, због високих каматних
стопа које су тада важиле, морала да плати 14 милијарди долара
на дуг. То је било 40 одсто зараде од извоза. Последица је
разарање привредног система – раст инфлације, пад прихода.
Западне финансијске институције су биле спремне да рањену
Југославију приме на „лечење“.
И крајем осамдесетих Југославија је морала да се
подвргне „условима ММФ- да би обновила зајмове“. Као и
свугде, ММФ је тражио смањење друштвених трошкова, али
„постојале су неке специфичне мере које су узимале у обзир
конкретну ситуацију земље: услови ММФ су укључивали и
трансформацију банака и самоуправних предузећа са јасним
статусом власништва, то јест у капиталистичке корпорације“.27
То је водило систематичној разградњи система. Крајем
деведестих, стање постало безнадежно. „ММФ је као услов за
нова задуживања тражио укидање самоуправних предузећа.
Настала је општа економска криза која произвела друштвену
кризу, јачала је тежња богатих република (Словеније и Хрватске,
конкретно) да се напусти југословенска федерација – и избио
је рат. Ово је довело не само до укидања самоуправљања већ
и земље“ .28
27 Лебовиц,Поуке југословенског самоуправљања, 2014. http://www.princip.info/2014/05/03/
pouke-jugoslovenskog-samoupravljanja/
28 Ибид.
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И тако је „југословеснеки експеримент“ окончан, али
идеја, велика историјска Идеја - да они који раде овладају
производњом и да се испражњеној грађанској демократији
дода и суштинска економска демократија - остаје. Бранко
Хорват је крајем осамдесетих изнео занимљиву разлику између
социјалистичке и капиталистичке привреде. Демократија и
слобода нису нужно потребни за капиталистички начин
привређивања. Напротив. „Капиталистичка привреда може
поднијети и политичку диктатуру. Мусолини, Хитлер
и латинско-амерички диктатори то су сасвим успјешно
демонстрирали. У том су систему политичка и привредна сфера
довољно одвојене да могу донекле и аутономно функционирати
То уопће није могуће у социјализму“.29
Управо због тога, по Хорватовом разумевања социјализма,
„источно-европске диктатуре нису никад доспјеле до
социјализма“. Јер, „основна институција социјализма јест
самоуправљање. Радничко самоуправљање значи економску
демокрацију.30
Уколико социјализам није сведен на прост етатизам,
љуштуру старих идеја, „сасвим је немогућа коегзистенција
на дуги рок између економске демокрације у подузећу и
политичке аутокрације у друштву, између равноправности у
привредном одлучивању и неравноправности у политичком
одлучивању. Будући да се политика заснива на сили, она има
могућност да се наметне привреди. А чим таква могућност
постоји, она се одмах искориштава. Морални апели у вези с
тим гротескно су наивни“.31
9.
Бранко Хорват је, у ствари, описивао стање СФРЈ пред
распад, кад се већ „догодило да је због надмоћности политике
развој самоуправљања био заустављен, а сама институција је
дискредитирана. Опће разочарање водило је у инволутивну
приватизацију, деградацију морала и коначно у друштвену
29
30
31

Бранко Хорват, АБЦ југословенског социјализма, Загреб: Глобус, 1989, стр. 76.
Ибид.
Ибид.
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кризу“.32 Неповратну кризу. И поништавање сопственог знања
а и здравог разума. Привесак у разорним пројектима Светске
банке и Међународног монетарног фонда.
Кад су Хорвата у разореној земљи позвали „да као један
од водећих хрватских економиста присуствује предавањима
стручњака из Свјетске банке о примјени тржишних реформи у
постсоцијалистичким еуропским транзицијским земљама“ он
је то одбио: „својим бритким језиком отписао организаторима
тог семинара да домаћи економисти познају економску
ситуацију транзицијских земаља боље од стручњака из
Свјетске банке, те да није добро примјењивати предложени
‘глобални модел тржишних реформи пресликан из Чилеа
(курзив С.Р.) и још неких земаља Латинске Америке’ без
уважавања економских, институционалних, политичких и
осталих оквира у свакој еуропској постсоцијалистичкој земљи
посебно“.33 Његови ученици из Југословенског института за
економска истраживања из Београда и истоветни мислиоци из
Хрватске – нису одбијали такве позиве. Таман посла. Сви су
били и почаствовани. И плаћени.
Ти људи су постали либералске креатуре, боље рећи
карикатуре. И највећи противници тако капиталне вредности
као што је економска демократија. Беда тог економског
заокрета равна је беди коју је њихова, из Вашингтона и Брисела,
теледиригована транзиција донела народима који су иза себе
имали самоуправљање.
Показало се да транзиција сем бацања „социјалистичког
самоуправљања“ у блато позног капитализма, нема никаву идеју
о економској будућности „глобалног села“. Џозеф Стиглиц је
неолиберализам у транзицији описао као „бућкуриш идеја,
базиран на претпоставци фундаменталиста да тржиште, као
саморегулирајући систем, ефикасно расподељује ресурсе и
одлично служи интересима друштва“. А „управо тај тржишни
фундаментализам лежи у основи ‘Вашингтонског консензуса’
и његове орјентације на приватизацију, либерализацију и
32 Ибид.
33 Ивица Грчар, Сјећање на Бранка Хорвата, барјактара слободне економске мисли,
2016. http://www.autograf.hr/sjecanje-na-branka-horvata-barjaktara-slobodne-ekonomske-misli/#more-38110
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независност централних банака које концентришу своју пажњу
искључиво на инфлацији.“
И резултат антикомунистичке помаме је ту: „Четврт века
земље у развоју су се међусобно такмичиле а неуспеси су
очигледни: земље које су подржавале политике неолиберализма
изгубиле су трку не само у економском развоју.“ Још
нешто о суштини читаве „спонтаности“ аниткомунистичке
хистерије по Стиглицовом увиду: „Неолиберални тржишни
фундаментализам је увек био политичка доктрина која је
била у служби одређених интереса. Он никад није потврђен
у економској теорији. Сад је јасно да га није потврдила ни
историјска пракса. Извлачење поуке из тога може да буде
просветљење међу згуснутим облацима који су се надвили
над глобалном економијом.“34
Хрватски новинар који је интервјуисао проф. Хорвата
годину пред смрт преноси да је он и тада веровао у своју визију
из младости: ”Изворна дефиниција социјализма је демократско
друштво социјалне правде. Не заборавите, демократско
друштво социјалне правде је друштвени модел 21. стољећа”.35
А и записао је у време распадања земље самоуправљања:
„Лењин је своједобно говорио да је социјализам совјетска
власт (тј. једнопартијски систем) плус електрификација. Ми
данас знамо да је та формула дубоко погрешна те да не води
у социјализам, него у етатизам. То су закључили такођер
Лењинови земљаци и насљедници, па сад ужурбано траже
излаз из безизлазне ситуације. Југославенско искуство показује
да је основа социјализма самоуправљање на радном мјесту
и радикална, тј. социјалистичка демокрација у политичком
животу. Вријеме је да то искуство интелигентно искористимо“.36
Није било снаге која би тада деловала интелигентно.
Читав Исток је окупиран и претворен у задње двориште
Западне Европе. То падање толико народа и држава називано
је транзицијом. Економија се свела на распродају онога што
су оставили родитељи, презрени самоуправљачи. Ни пријем
34 Јован Душанић, Бећарска економија, Београд: Београдска пословна школа, 2008, стр. 34.
35 Ивица Грчар, Сјећање на Бранка Хорвата, барјактара слободне економске мисли,
2016. http://www.autograf.hr/sjecanje-na-branka-horvata-barjaktara-slobodne-ekonomske-misli/#more-38110
36 Бранко Хорват, АБЦ југословенског социјализма, Загреб: Глобус, 1989, стр. 78.
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земаља „бећарске економије“ у Европску унију ништа није
променио. Аргументима Бранка Хорвата дајем оволики
простор због ретке способности да се не подлеже таласима
које покреће „пљачкашка цивилизација“. И не пристаје на
самопоништавање – и свог знања и својих личности - за џепарац.
Шта год сада да дође с Истока који преузима лидерство над
светском економијом - економска демократија ће бити идеал
који ће привлачити најхрабрије и најхуманије. „Југословенски
експеримент“ ће им увек бити незаобилазно искуство.
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Slobodan Reljic
WHY THE WEST DECIDED TO ELIMINATE SELFGOVERNING
Resume
In socialist Yugoslavia, self-managed market socialism had
practical applications, as one of rare practical examples of economic democracy, as the ideal of a free society. This system, in its
healthy phase by the 1970s, provided exceptional economic results.
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When Yugoslavia split into republic entities in 1974, self-governing
model was crushed and misused as a basis for raising significance
of national oligarchies. Country was irresponsibly pushed into
debt, therefor the IMF had to been called for help. That was the
beginning of an accelerated and fundamental destruction of a
dangerous “Yugoslav case”.
Keywords: economic democracy, etatism, labor, free, capitalism,
Christianity, family cooperative.37
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ДЕЦЕНТРИРАЊЕ СХВАТАЊА ЛЕВИЦЕ
И ПОГЛЕД НА ЛЕВИЦУ У СРБИЈИ KРОЗ
ЛАТИНОАМЕРИЧKУ ПРИЗМУ
Сажетак
Аутор је пажњу усмерио на специфичне аспекте
неочекивано великог успеха левичарских политичких снага у
Латинској Америци на крају 20. и током прве две деценије
21. века, као и на оригиналне увиде две ангажоване научне
критике фокусиране на промишљање стања Латинске
Америке и њеног места у глобализованом свету, који би могли
да буду искоришћени у склопу преко потребног одговора на
дубоку и дуготрајну кризу левице у Србији. Латиноамеричка
искуства, као и начини како су промишљана, посебно су
значајна за земље Балкана, који је лиминални простор
и у физичком смислу. У том конетскту, дат је преглед
релевантних полазишта и приступа политичкој борби лидера
и покрета парадигматичних за успех „ружичасте плиме“,
која је левицу довела на власт у 14 латиноамеричких држава,
укључујући највеће и економски најснажније земље региона.
У раду су истакнути изабрани инструктивни резултати
деколонијалне и субалтернистичке критике, којима до сада
није поклањана значајнија пажња у Србији и другим земљама
региона преокупираног „европеизацијом“ и чланством у
Европској унији, као очекиваној панацеи за бројне развојне
и друштвене проблеме. Наведени су неки од разлога зашто
су латиноамеричке лекције корисне за левицу у Србији, али и
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зашто данас није реално очекивати да би оне овде могли да
буду уважене. Аутор закључује да латиноамеричка искуства
и критички увиди субалтернистичке и деколонијалне школе
мишљења указују да би левица у Србији требала да се ослободи
робовања како елитистичком, ненародном саморазумевању
тако и заподноцентричним, само привидно универзалним
схватањима и прескрипцијама. То укључује и потребу да,
уважавајући успешне ибероамеричке методе политичке
борбе, доследно и без комплекса инкорпорира различите,
партикуларне и истински инклузивне стратегије ослоњене
на народ и субалтерне слојеве, као и контекстуално освешћене
модалитете деловања, развијене на основу локалних
искустава и специфичног места сваке нације-дражaве у
савременим, све софистициранијим и нетранспарентнијим,
глобалним механизмима неоколонијалног потчињавања и
десубјективизације.
Kључне речи: левица, Латинска Америка, „ружичаста
плима“, Србија, криза левице, субалтерне
студије, деколонијалност, западноцентризам,
модерност, нација-држава, народ, популизам,
Глобални југ
1. ПОТРАГА ЗА ИЗГУБЉЕНОМ ЛЕВИЦОМ
Током претходне три, јако суморне деценије у историји
левице, Латинска Америка је представљала светлу тачку.
Често се губи из вида да није реч само о праксама, оличеним
у завидним изборним резултатима који сугеришу да се, када
размишљамо о савременој кризи левице, може говорити о
латиномаричком изузетку, па и изузетности. У самом региону,
као и у научним круговима на Западу, који су промишљали
његове бројне проблеме, развиле су се две оригиналне, у великој
мери аутохтоне и нескривено активистичке, снажно друштвено
ангажоване, мада сродне школе мишљења. Једна, радикалнија,
јесте деколонијална, док је друга субалтернистичка, иза које
је стајала Латиноамеричка група за студије субалтерности,
основана 1992. године и инспирисана оригиналним,
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јужноазијским колективом теоретичара. Он је први кренуо
да спаја Грамшијеву (Antonio Gramsci) ревизију марксизма,
снажну критику западноцентричности и антрополошке
увиде који су истицали важност контекста и нису бежали од
културалног релативизма. Оба критичка приступа су дала
значајан теоријски допринос. Али они нису омогућили само
боље разумевање стања Латинске Америке, обликованог
деструктивним учинцима ранијих колонијалних и новијих
глобалних силница у специфичном регионалном контексту.
Он није класично (пост)колонијални и у њему су, са малим
бројем изузетака, настала екстремно неједнака, класно и расно
дубоко подељена друштва обележена високим стопама насиља.
Промишљања представника две школе, укључујући анализе и
закључке истакнуте у овом раду, имају глобалну релевантност,
мада су, пошто у неким важним апсектима значајно одступају
и од (нео)либералне и од (нео)марксиcтичке ортодоксије, била
изложена жестоким оспоравањима.
Оно што за актере на (само)маргинализованој левој
половини политичког спектра у Србији може бити корисно
јесте чињеница да су субалтернистичка и деколонијална
критика промишљале узроке проблема и могуће одговоре у
једном лиминалном региону у коме су успешни левичарски
политичари редовно кршили неписана правила успостављена
као део наслеђа постисторијске утопије, и даље живе,
много више паралишуће него покретачке визије наводно
универзалног друштвеног и политичког развоја. Иако
је западноцентрична визија краја историје и идеологије
дискредитована током претходне две деценије, неке од њених
заводљивих фикција наставиле су да обликују политичку
имагинацију и усмеравају деловање актера широм света,
првенствено на левици. У таквом контексту, ставивши
мањинске политике идентитета у центар своје борбе, левица се
нашла на већ заузетом политичком терену на коме се обезбеђује
легитимитет неолибералног поретка и прикривају механизми
на које се ослања. Нови, „постисторијски“ идеолошки
табуи, установљени у постхладноратовској ери растуће
антидруштвености, изражени су и у снажној стигматизацији
сета питања уз које се може прикачити атрибут национално,
као и у негативном, па и дисквалификаторском односу према
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народу. Ван Латинске Америке, народ на левици често бива
схваћен као не само непросвећена већ и непоправљива маса,
„корпа бедника“ неспособна да достигне ниво друштвене
свести који подразумевају (анти)политички императиви
политичке коректности и селективног, тактичког оснаживања
политички бенигних мањина. Оваква схватања су још више
везала руке ослабљеној левици и практично предала не толико
важан политички простор колико милионе маргинализованих
гласача десници и трећепуташком центру, који је и сам био
принуђен да се стално помера у десно.
Циљ овог рада није да левичарским актерима у
Србији понуди неке специфичне прескрпције базиране на
латиноамеричком искуству и аутохтоним анализама места
овог региона у глобализованом свету. Намера није ни да буде
пружен систематски преглед релевантних ибероамеричких
научних увида и пракси, већ да се што јасније укаже на
потребу да искуства и теорије са овог дела Глобалног југа
буде уткане у деловање левице у Србији и промишљања њене
дубоке кризе. Лекције Латинске Америке, региона који има
јединствено, апартно (пост)колонијално искуство, посебно су
релевантне у српском друштву. Оно је, с једне стране, такође
оптерећено снажним неоколонијалним мешањем док га, с
друге, карактерише дубоко укорењена елитистичка дистанца
многих припадника „проевропске“ политичке класе према не
само субалтерним слојевима већ и народу. У Србији се може
говорити о „алергији на народ“, израженој и у схватању, које је
широко прихваћено међу либералном политичком класом, да је
„свака употреба овог појма ’кобна’ због његове злоупотребе у
недавној прошлости“, али везаној и за незападне, „оријенталне“
утицаје, које широки народни слојеви, за разлику од елита,
не сматрају назадним. Аверзија према народу је присутна у
бројним странкама, организацијама и другим политичким и
друштвеним снагама које се у Србији издају за левичарске.
Поред локалних чиниоца, све су израженији светски
трендови који упућују на релевантност латиноамеричких
искустава. У околностима када је коначно могуће говорити
о деглобализацији као не само идеји већ о активном,
живом процесу, постаје све јасније да нисмо, нити да ћемо
у догледној будућности бити сведоци раније најављиваног
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краја, одумирања или смрти нације-државе. Државе (и нације)
су поново све важније, чак и када је реч о функционисању
глобалне неолибералне инфраструктуре. То истиче потребу да
левица фокус преусмери са глобалних проблема и локалних
маргина на ниво државе. Успешни латиноамерички левичарски
лидери су током претходне две деценије спроводили
инклузивне популистичке политике, фокусиране на најшире
масе обесправљених и били су спремни да зарад остварења
егземпларно левих циљева „регрутују“ не само национално
већ и националистичко, што је истакнуто у следећем делу
рада. У њему је нагласак стаљен на оне аспекте политичке
борбе који су у Србији редовно уоквиравани као јако спорни,
нелевичарски, а неретко и као табу за праве левичаре.
У трећем и четвртом делу рада скицирани су неки од
релевантних субалтернистичких односно деколонијалних
увида. Назначена су темељна полазишта две критике и указано
је на неке од њихових често истицаних слабости. Имајући у
виду ограничени оквир овог рада, дата је аргументација која
иде у прилог деколонијалном и децентрираном, контекстуално
освешћеном приступу политици. Истакнуто је да овакав приступ
не би требало да буде инструменталан већ темељни у свету
апартних нација-држава, колонијалношћу и неоколонијализмом
прожетој глобалној архитектури у којој је држава остала носећа
политичка норма, једина којој није упутно чак ни промишљати
алтернативу. Фокусирани на питања моћи, „ко је има а ко је нема,
ко је добија а ко је губи“, и субалтернистички и деколонијални
аутори су се сочавали са сетом истих проблема. Они указују на
лукавства евроцентричности и невоље са модерношћу, тачније
западноцентричном колонијалном модерношћу – невоље
које су левичарски активисти и научници у Србији углавном
покушавали да игноришу, што их је редовно наводило на
аутооријенталистичке закључке и различите облике, мање
или више експлицитне, патологизације српског друштва или
његове развојне динамике.
У петом делу рада директније је указано на, с једне стране,
релевантност концепата субалтерности и колонијалности за
политичко деловање и анализу друштвеног развоја у Србији,
а, с друге, на величину и природу препрека да они буду
уважени у академским и активистичким круговима, које у
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Србији, као и у Латинској Америци, није лако разграничити
и раздвајати. Истакнуте су и важне разлике између активизма
у Србији и земљама Јужне Америке, укључујући питање ко
треба да буду кључни субјекти левичарске борбе у повезаним
политичким, активистичким и академским сферама. У
последњем, шестом делу рада, уместо закључка, донекле у
складу са нескривено активистичким односом субалтерних и
деколонијалних критичара према научном раду, дат је критички
преглед слабости левице у Србији – пропуштен кроз призму
латиноамеричких искустава, пракси и схватања левице.
2. ЛАТИНОАМЕРИЧKИ ИЗУЗЕТАK
„Ружичаста плима“, како је назван снажни регионални
заокрет у лево, почела је победом Уга Чавеса (Hugo Chavez)
на изборима у Венецуели 1998. године, да би овај изборни
талас свој врхунац достигао 2009. године, избором Маурисиа
Фунеса за председника Ел Салвадора. Назван је ружичастим
а не црвеним зато што углваном није реч о радикалној левици
већ о успесима плеторе лидера који су заузели различите
позиције лево од центра, од реформистичких (Бразил) до
антинеолибералних и антиимперијалистичких (Венецуела).
Водећи амерички апологета неолиберализма је, на пример,
само три владе (у Венецуели, Боливији и Еквадору) назвао
лошом, „погрешном левицом“, а све остале добром, „испрваном
левицом“ – односно „десном левицом“, користећи игру речи
коју омогућавају два смисла речи right на енглеском језику, како
би истакао да она спроводи „умерене социјалне реформе унутар
широко капиталистичког оквира“.1 „Ружичаста осека“ полако
креће 2011. године, и временом је, у немалој мери захваљујући
умешаности левичарских лидера у корупционашке скандале,
попримила размере десничарске реакције.2 Ипак, левица је
остала важна, дубоко укорењена друштвена и политичка
снага у целом региону, а 2018. године у Мексику је избран
левичарски председник.
1
Patrick Iber, The Two Lefts of Jorge Castaneda, internet https://www.dissentmagazine.org/
article/the-two-lefts-of-jorge-castaneda, 15/10/2018.
2
Omar Encarnacion, The Rise and Fall of the Latin American Left, Internet, https://www.
thenation.com/article/the-ebb-and-flow-of-latin-americas-pink-tide/, 15/10/2018.
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Неочекивани успех левице у Јужној и Централној
Америци представљао је озбиљан „изазов неолиберализму
и америчкој хегемонији“, али, на разочарање левичара
широм света код којих је пробудио огромна очекивања,
„није генерисао алтернативу неолиберализму“ и „оставио
је нетакнутим основне структуре капитализма“.3 Оно што је
у контексту овог рада посебно важно истаћи јесте приступ
ружичастих лидера политичкој борби, платформа са које су,
као и начин како су, остварили изборне успехе без преседана
у постхладноратовском свету. Захаваљујући њима је дошло
до значајног смањивања сиромаштва и повећања друштвене
мобилности у земљама региона. Нажалост, изузев ликовања
и охрабрења које су изазвали неочекивани успеси, у Србији
није озбиљније анализирана тактика, ставови и поруке, нити
је значајнија пажња посвећена кључним лекцијама региона,
који је – иако третиран као двориште САД у коме је хегемонија
Вашингтона по завршетку Хладног рата деловала најмање
рањиво – полазећи од битно различитих премиса, постао
„епицентар левичарске политике на Глобалном југу“.4 Две
трећине становника Латинске Америке – преко 400 милиона
људи – живело је 2010. године у државама којима је владала
левица.5
Распад Совјетског савеза, који је представљао кулминацију
„кризе марксизма као идеолошке референце и социјализма
као развојног модела“, суочио је левичаре широм света са
питањем „Шта је левица?... у смислу и програмског садржаја
и идентитета актера“. За разлику од левице у Европи, која је
енергију преусмерила на питања човекове околине, мањинских
идентитета и културалну сферу, у Латинској Америци
централни програмски циљ је остало „смањивање социјалних
и економских неједнакости“. У друштвено-економској сфери
то првенствено значи „борба против неједнакости укорењених
у тржишној утакмици и концентрисаном власништву над
имовином“ и „повећавање прилика за сиромашне“, а у
3 Kyla Sankey, What Happened to the Pink Tide?, Internet, https://www.jacobinmag.com/2016/07/
pink-tide-latin-america-chavez-morales-capitalism-socialism/, 15/10/2018.
4
Omar Encarnacion, The Rise and Fall of the Latin American Left, оп. цит.
5 Steven Levitsky, Kenneth Roberts, „Introduction: Latin America’s ’Left Turn’: A Framework
for Analysis“, in: The Resurgence of the Latin American Left (editors: Steven Levitsky, Kenneth
Roberts), Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2011, p. 10.
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политичкој „повећавање партиципације непривилегованих
група и нагризање хијерхијских облика доминације који
маргинализују народни сектор“.6 Ово је сасвим у суротности са
приступом у Србији, који одражава доминантни тренд у остатку
Европе и САД, где левица није марила за редистрибуцију и
економску неједнакост и на различите начине је стремила да
огранични политичку улогу депривилегованих маса, „народног
сектора“, који је редовно уоквираван као непоправљиво
назадан и нетолерантан. При томе, латиноамерички левичари
су могли да се ослоне не само на богату марксистичку
традицију борбе, која је имала много више аутохтон, локално
укорењен развој него у Европи, где је била изложена снажном
утицају Совјетског савеза, већ и на теологију ослобођења, како
католичку тако и јеванђелистичку, која је била усресређена
на класне неједнакости и њихове последице. Ипак, важна за
разумевање размере и снаге „ружичасте плиме“ јесте чињеница
да су левичарски активисти пажњу усмерили и на друге изворе
маргинализације и неједнакости, првенствено расне, али и
етничке и родне.7
Битна одлика овог таласа, она где он још радикалније
одступа од трендова у Европи, јесте популизам, који се
овде углавном схвата као десничарска алатка, иако је реч о
прагматичном, идеолошки неутралном приступу политичкој
борби, који се ослања на мобилизацију маса. У контексту
Латинске Америке овај важан политички феномен, али,
истовремено, клизав концепт који је остао повод жестоких
спорења, дефинисан је и као „мобилизација са врха ка дну
гласачког тела коју спроводе персоналистички лидери како
би се супротставили елитном политичком и економском
естаблиштменту за рачун ...’народа’“.8 Углавном је везиван
за левицу, мада је имао важне десничарске, чак неолибералне
и трећепуташке верзије, које су уместо редистрибуције
богатства народу обећавале „економску стабилност и/
или физичку безбедност“, као и оне које је јако тешко
сместити на „конвенционалном лево-десном спектру“, као
што је владавина Хуана Перона (Juan Peron) у Аргентини,
6
7
8
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па се може говорити и о неидеолошком популизму.9 Ипак,
значајне успехе у склопу „ружичасте плиме“ су остварили и
лидери који нису били популисти, дакле они који нису, као
Уго харизматични Чавес или Рафаел Kореа (Rafael Corea) у
Еквадору, користили популистичку политичку мобилизацију,
оличену у „заобилажењу страначких посредника и директном
обраћању гласачком телу“.10 На пример, иако је користио
елементе стратегија које се редовно везују за популизам, један
број аутора истиче да Ево Моралес није популиста већ да
свој успех дугује чињеници да се наметнетуо унутар једног
широког, али аутономnог друштвеног покрета у Боливији,
чијим циљевима је остао веран.11 Иако је и даље жива, изузетно
плодоносна и оснажујућа, ова лева популистичка традиција
се на Западу редовно губи из вида кад се, нарочито од избора
Доналда Трампа (Donald Trump) у САД, алармистички говори
о повратку популизма, уз истицање његових коруптивних
екцеса, некомпетентности популистичких вођа и везивање
за ултрадесницу, што је у многим либералним круговима
попримило одлике моралне панике. Мада, иако је популизам пре
само двадесетак година посматран као „реликт прошлости“, чак
46 популистичких лидера је дошло на власт у 33 демократске
земље у периоду од 1990. до 2018. године.12
Чавес је освојио власт на платформи која спаја
национализам, популизам, антиглобализам и редистрибуцију
у корист сиромашних слојева. Kључне личности у његовом
„Боливарском покрету“ били су официри из сиромашних
породица. Јавни образовни систем је био у лошем стању и војне
школе су постале једини начин да сиромашна омладина добије
квалитетно образовање. Kасније, захваљући положају у армији,
млади официри су „били у прилици да упознају декадентне
елите“ и суоче се са контрастом између раскосних живота
елита и беде из које су потекли, „што их је учинило остељивим
на проблеме неједнакости и злоупотребе власти“.13 Пошто
9
Исто.
10 Исто, стр. 9.
11 Исто.
12 Yascha Mounk, Jordan Kyle, What Populists Do to Democracies, Internet, https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/12/hard-data-populism-bolsonaro-trump/578878/, 15/01/2019.
13 Margarita Lopez Maya, „Venezuela: Hugo Chavez and the Populist Left“, оп. цит., стр. 214215.
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је сам преузео власт, у немалој мери захваљући приходима
од нафте, Чавес је развио систем који „делује много ближе
традционалном клијентилизму, него новој, обећаној верзији
социјализма“.14 Охрабрен високим ценама нафте и изложен
разорним ударима америчког неоколонијализма, Чавес је
брзо одустао од „скицирања алтернативе неолиберализму“,15
„друштвене економије“ коју је покушао да развије, и владао
је као економски популиста. Тај неуспешни и неодговорни
економски популизам – мада све Чавесове одлуке треба
посматрати у контексту притисака из САД, не треба бркати
са политичким популизмом,16 који је имао важну улогу и у
његовој кључној победи 1998. године. Тада је Чавес користио
„радикалан и поларизујући антинеолиберални дискурс“, а
помињао је и „пржење глава“ припадника корумпиране елите.17
Чак и обећани „социјализам 21. века”, слоган који је имао
важно место у Чавесовој председничкој кампањи 2006. године,
треба посматрати првенствено као политички а не економски.
Чавес је одбијао да га прецизније дефинише, тврдећи да
“један нови социјализам јесте нешто што треба да буде
конструисано на дневној бази“, и он, у суштини, представља
„’празан означитељ’, типичан за популистички дискуср“.18
Та „празнина“ је оно што „може да уједини и мобилише“, јер
омогућава свакоме да у њу учита оно што жели.19 „Чавизмо“ је
описиван и као „најекстремнији случај левичарског популизма
унутар политичког обрата у Латинској Америци у 21. веку“.20
За разлику од већине латиноамеричких левичара, који су
на власт дошли на „социјално либералној“ платформи, Чавес
оличава нову „антилибералну левицу“, где је антилиберализам
најизраженији када је реч о економској политици, коју је
спроводио његов високо персонализовани режим, али је
14 Kurt Weyland, „The Left: Destroyer or Savior of the Market Model“, in: The Resurgence of
the Latin American Left (editors: Steven Levitsky, Kenneth Roberts), Johns Hopkins University
Press, Baltimore, 2011, p. 76.
15 Исто, стр. 79.
16 Margarita Lopez Maya, „Venezuela: Hugo Chavez and the Populist Left“, in: The Resurgence
of the Latin American Left (editors: Steven Levitsky, Kenneth Roberts), Johns Hopkins University
Press, Baltimore, 2011, p. 236.
17 Исто, стр. 219.
18 Исто, стр. 226.
19 Исто.
20 Исто.
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приметан и у мери у којој је, нарочито после избора 2006.
године, систематски „подривао институције које везујемо
за либералну демократију“.21 Ту је приметна контрадикција
између нелибералне владавине и предизборних обећања, која
су брзо бледела, на пример да је за левицу , „продубљивање
демократије примарни циљ“.22 Треба имати у виду да је
левица добила прилику да уопште дође на власт првенствено
захваљујући демократизацији и значајном расту политичких
слобода у региону од краја Хладног рата. Али, важно је истаћи
да, не само у Венецуели, изневерена предизборна обећања треба
посматрати, донекле као и у Ципрасовој Грчкој, у контексту
интереса и одлучности западних сила, огромних напора које
су улагале како би спречили да буде успостављен преседан у
форми економски успешне и политички стабилне државе која
се отворено супротставља Вашингтонском консензусу.
У Боливији, „Покрет за социјализам“ (Movimiento al
Socialismo – MAS), поред Моралесове харизме и дубоких
друштвених корена, свој огроман успех и брз раст у великој
мери дугује окретању „инклузивном етничком обраћању и
националистчкој, антинеолибералној и антиестаблиштмент
реторици“.23 Наиме, на изборима 1997. године, последњим
пре појаве МАС, најуспешнија левичарска странка је освојила
мање од 3 % гласова, док је МАС, када је дебитовао 2002.
године, освојио чак 20,9 % гласова.24 Треба истаћи да је реч је
национализму који је инклузиван, боливијски, и није етнички
и расно заснован. Иако су аутохтоне заједнице, припадници
„расе боје бакра“, биле највише маргинализоване, значајан
број маргинализованих грађана себе види као припаднике
„мешане расе“, што је отежало етнонационалистичко деловање
и олакшало изградњу једног инклузивног национализма
са елементима „етничког популизма“, усмереног на све
21 Robert Kaufman, „The Political left, the Export Boom and the Populist Temptation“, in: The
Resurgence of the Latin American Left (editors: Steven Levitsky, Kenneth Roberts), Johns Hopkins
University Press, Baltimore, 2011, p. 94.
22 Benjamin Goldfrank, „The Left and Parcipatory Democracy: Brazil, Uruguay, and Venezuela“,
in: The Resurgence of the Latin American Left (editors: Steven Levitsky, Kenneth Roberts), Johns
Hopkins University Press, Baltimore, 2011, p. 162.
23 Raul Madrid, „Bolivia: Origins and Politics of Movimiento al Socialismo“, in: The Resurgence
of the Latin American Left (editors: Steven Levitsky, Kenneth Roberts), Johns Hopkins University
Press, Baltimore, 2011, p. 246.
24 Исто, стр. 241.
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маргинализоване заједнице.25 Овако широка платформа је
Моралесу омогућила да „традиционалне партије и елите“
уоквири као „издајничке“, оне које су, како је говорио,
„опљачкале наша богатства“ и „прождирале Боливију“.26
У конетскту Србије посебно је важно истаћи да се
Моралес снажно ослањао на трансформативну визију „две
Боливије“, постулирану супротно од елитистичког дискусрса
„две Србије“. Наиме, нарочито после рушења режима
Слободана Милошевића 2000. године, овај дискуср је у
Србији коршћен да, у суштини, фаслификује субалтерност,
маргинализацију и „другост“, и то на начин који имплицитно
не само дискредитује демократски изражену вољу већине,
онда када она није у складу са визијом отуђене, „проевропске“
елите, већ да ту већину, „народ“, представи не толико
кривом колико „назадном“ и „заосталом“, чак и онда када
гласа вођена неслободним медијима. Контраст између две
концептуализације унутрашње „другости“, као синонима за
подређеност и маргиналност, преопознатљив је у Моралесовим
речима: „Ми знамо да постоје две Боливије. Једна је Боливија
шарлатана, који увек обећавају и потписују споразуме који
се никада не остварују; и друга Боливија је она која је увек
преварена, покорена, понижена и експлоатисана“.27 Kао и у
случају других лидера који су учинили да Латинска Америка
пређе на леву страну, Моралесов ослонац је народ, маса
понижених, маргинализованих и истински субалтерних, које је
успео да привуче без да отуђи друге важне сегменте боливијског
друштва, вешто комбинујући етничке, националистичке и
популистичке поруке.28
3. СУБАЛТЕРНИСТИЧKИ ПОГЛЕД KА ДНУ
Једана од преокупација латиноамеричких критичких
школа било је промишљање алтернатива евроцентризму
и колонијализму у њиховим различитим, мање или више
транспарентним инкарнацијама. Треба истаћи да се
25 Raul Madrid, The rise of ethnic politics in Latin America, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 118-119.
26 Исто, стр. 65.
27 Исто.
28 Исто, стр. 5.
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њихова критика евроцентричности битно разликује од
постмодернистичке, која је остала западни гест, ограничена,
интерна критика. Она, у суштини, уместо децентрирања, обавља
пуку реафирмацију доминације Запада, премештајући је на
једну нову епистемичку раван тако што врши „редискрипцију
пројекта модерности као грозда културалних случајности,
уместо прогресивног откривања серије универзалних
истина“.29 Обе латиноамеричке критичке школе су покушавале
да „развију бифокалну перспективу која омогућава да с једне
стране колонијализма буде посматран као фундаментални
процес обликовања модерног света, без редуковања историје
на колонијализам као свеобухватни процес, и, с друге, да
оспоре модерност и њене евроцентричне облике знања, без
да историју посматрају са привилегованог епистемолошког
становишта“.30 Главни изазов, препознат још у оквиру
оригиналне Јужноазијске групе за студије субалтерности,
садржан је у парадоксу да модерана европска мисао има
контрадикторну улогу у покушајима да буду промишљани
проблеми постколонијалног света и колонијалности којом је
обележен – истовремено је „неопходна и недовољна“.31
Епситемички и практичан проблем, везан за природу и
полуге ослобођене модерности, па и саме глобализације као
„кулминације процеса који је почео конституисањем Америке
и колонијалног/модерног евроцентричног капитализма као
нове глобалне силе“,32 латиноамерички субалтернисти су
анализирали из перспективе „дна“, као локације, која може
бити и друштвена и географска односно просторна. На пример,
може се, без непримереног растезања концепта, говорити
о субалтерним регионима, чија су искуства и реалности
затомљенe, као и o „субалтерним стратегијама“, у оба смисла
речи, како стратегија локализације које примењују субалтерни
тако и политичких и академских „стратегија“ које су
29 Ian Almond, The New Orientalists: Postmodern Representations of Islam from Foucault to
Baudrillard, I.B. Tauris, London, 2007, pp. 3-4.
30 Fernando Coronil, „Latin American Postcolonial Studies and Global Decolonization”, in:
The Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies (editor: Neil Lazarus), Cambridge
University Press, Cambridge, 2004, p. 225.
31 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference,
Princeton University Press, Princeton, 2000, p. 8.
32 Anibal Quijano, „Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America“, Nepantla, Duke
University Press, Durham, Vol.1, Issue 3, 2000.

225

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.02/2019, година XV. vol.35

стр. 213-260

субалтерне, маргинализоване или омаловажене, често баш зато
што инсистирају на важности локалног и партикуларног.33 Без
обзира да ли је реч о друштвеном или међународном контексту,
може се рећи да је субалтерност изражена у чињеници да је
реч о „локацији“ са које долазе искуства и знања, „гласови“,
који су маргинализовани, односно који се „не чују“, не постоје
у доминатном политичком дискурсу. Штавише, цео не-Запад,
Остали, често је на Западу био посматран не као станиште
људи већ „стрпљивих, живих организама, којима треба казати,
не које треба слушати“.34
Субалтерне студије су инкорпориране у домен
постколонијалне критике, са којом деле фокус на „широки
спектар пракси друштвене и културалне доминације које не
могу бити редуковане на категорију ’класе’“, као и „критичку
примену марксизма“.35 Субалтерна критика, као и раније
главни ток постколонијалне критике, и у Латинској Америци
је оптуживана за претерани фокус на репрезентације, па и за
пад у дискурс и деконструкцију, као и то да је пречесто олако
одустајала од бављења кључним, материјалним координатама
потчињавања. Полазну тачку субалтернистима је обезбедио
Грамши, који је одступио од појмова пролетеријата и радничке
класе. Његов огроман ауторитет и популарност у академским
круговима на глобалним периферијама, нарочито у Индији
и Латинској Америци где су неограмшијевци заузели важне
позиције у академским круговима, неодвојиви су од чињенице
да долази са периферије Европе, „која јако подсећа на
постколонијални свет“, из италијанског региона у коме су
„сељаци остали највећа друштвена класа“. То је Грамшија и
наводило да „формулише идеју субалтерних као културалнополитичку категорију“.36 Касније, и индијски и латиноамерички
субалтернисти су сматрали да је субалтерност релативна,
односно да ће свака особа у себи имати „и доминатне и
субалтерне елементе“.37
33 Arturo Escobar, „Culture sits in places: reflections on globalism and subaltern strategies of
localization“, Political Geography, Elsevier, Vol. 20, Issue 2, 2001, p. 161.
34 Walter Mignolo, „The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference“, South Atlantic
Quarterly, Duke University Press, Durham, Vol. 101, Issue 1, 2002, p. 63.
35 Fernando Coronil, „Latin American Postcolonial Studies and Global Decolonization”, оп.
цит., стр. 224-225.
36 John Beverley, Subalternity and Representation, оп. цит., стр. 2.
37 Fernando Gomez, John Beverley, „About the Subaltern and Other Things. A Conversation with
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Није увек лако раздвојити субалтернистички од
доминатног постколонијалног приступа. Субалтернистичка
критика покушава да одговори на „постмодерни изазов“
идући танком линијом – „не тако што чини ’доказе’ немогуће
сумњивим“ већ проналазећи трагове и покушавајући „да
заузме њихово место и представља их“.38 За латиноамеричке
субалтернисте нема дилеме да сиромашни слојеви, они на
које нико не обраћа пажњу, могу да говоре у своје име, да
нико не треба да говори за њих или уместо њих, али да су
ангажовани интелектуалци важни учесници у дијалогу преко
којих сведочанства субалтерних постају доступна.39 Унутар
разуђених покушаја да промишљају маргиналне друштвене
позиције у свету у коме „културалне границе постају порозније“,
развијено је и рубно схватање које каже да антиколонијални
дискурс „покушава да демонтира колонијализам користећи
колонијалне категорије“ док постколонијална мисао жели
да „деколонизује деколонизацију“, истичући да истински
радикална политика треба да се ослања на „интелектуални
рад који деконструише“ расположиве категорије како би тако
обогатио и проширио политичку сферу.40 Овакви ставови су
допринели распаду групе и дали основа за закључак да, „ако
су субалтерне студије постколонијалне, њихово ’пост’ је пост
постмодернизма и постструктурализма“.41
За субалтернисте, предуслов праведне редистрибуције
друштвеног богатства представља препознавање механизама
подређивања и уважавање субалтерних. Аспект који може
бити значајан за левицу у Србији јесте њихов фокус на
маргинализоване, „субалтерне секторе“ друштва, како њихову
културу и поглед на свет тако и посматрање историје из
субалтерне перспективе.42 То укључује и писање „историје
John Beverley“, Dispositio, University of Michigan, Ann Arbor, Vol. 25, Issue 52, 2005, p. 365.
38 Fernando Coronil, „Latin American Postcolonial Studies and Global Decolonization”, оп.
цит., стр. 233.
39 Fernando Gomez, John Beverley, „About the Subaltern and Other Things.“, оп. цит., стр.
352-353.
40 Fernando Coronil, „Latin American Postcolonial Studies and Global Decolonization”, оп.
цит., стр. 235.
41 Исто, стр. 234.
42 Свесни да „студирање субалтерних“ подразумева „хегемону конструкцију знања“, која
по себи доприноси одржавању потчињавајућег односа моћи, у покушају да разреше овај
(неразрешиви) парадокс субалтернисти су истицали своју „релативну субалтерност“ унутар
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с дна“ и „преиспитивање централних историографских
категорија“, као што су народ и држава.43 Поред тога, за
разлику од левичарских актера у Србији, који, по правилу,
када кажу „свет“ мисле искључиво на Запад, латиноамерички
субалтернисти су истакли универзалну релевантност свих
глобализованих периферија, па и оних најзабаченијих и
најмаргиналнијих, „које делују да су самостворени урбани
центри и заостале периферије“.44 Џон Беверли (John Beverley),
један од двоје оснивача латиноамеричког колектива, истиче
да подјармљивање субалтерних никада нема само економску
природу – „оно има везе са културалним хијерахијама, које
јесу повезане за економским, али се не могу свести на њих“.
Као и његови јужноазијски претходници, Беверли сугерише
да широм света постоје „различите историјске телеологије“,
као и да је, што је овде кључно, потенцијал за политичку
борбу у корист субалтерних могуће тражити ван „наратива
капитала“.45 Указујући да је политика радничке класе такође
политика идентитета, као и да капитал покорава све идентитете
својој вољи, Беверли подсећа на становиште – важан Лењинов
теоријски допринос марксизму, везан за, како га је назвао,
„империјализам“ – да се „главна контрадикција у капитализму“
преместила са односа капитал-рад на „контрадикцију између
доминирајућих и доминираних нација“. Беверли изражава
жаљење што савремени марксизам није апсорбовао чињеницу
да је „’национални идентитет’, или још боље борба за
афирмацију националног идентитета, постала оперативна као
облик револуционарне борбе“, већ је одступио од Грамшија
и приклонио се схватању, које је износио и Славој Жижек,
да су „питања национализма и етничког идентитета лоша
и рекационарна... у сваком случају лака за асимиловати у
капитализам“. Беверли се подсмева Жижековој тврдњи да
национализам води „идеалној форми мултинационалног
академске заједнице, размишљали о промени имана имена у „анти-субалтерне студије“ и
користили ружне речи у радовима. Fernando Gomez, John Beverley, „About the Subaltern and
Other Things“, оп. цит., стр. 360.
43 Fernando Coronil, „Latin American Postcolonial Studies and Global Decolonization”, оп.
цит., стр. 232.
44 Исто, стр. 239.
45 Обазривост с којом Беверли износи овај став треба посматрати у контексту чињенице
да су најжешћи напади на субалтернисте долазили од марксиста, и то баш због ове сконости
да о доминацији и отпору размишљају мимо категорије капитала.
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капитализма“ и тврди да снаге капитала са радошћу дочекују
овакве левичарске ставове – „Kапитализам каже ’oh yeah,
диверзитет је супер, дајте нам још различитости’“.46
Народ представља један од кључних појмова
субалтернистичке критике, која је значајну пажњу посветила
мери у којој „стратешки есенцијализам“ у име нације или
народа може допринети ослобађању подређених и уважавању
њихових субалтерних знања и историја. Ранађит Гуха (Ranajit
Guha), историчар, рођен на територији данашњег Бангладеша,
и утемељитељ субалтерних студија у Јужној Азији, у свом
опусу је речи народ и субалтерни, односно субалтерне класе,
неретко користио као синониме. Потпуно игноришући групе
које заузимају различите позиције друштвене лиминалности,
Гуха у једној белешки експлицитно наводи да је реч о
„социјалним групама и елементима“ чији се број добија као
„демографска разлика између укупне популације Индије и
оних које смо описали као елиту“.47 Гуха је, као и касније
његови латиноамерички следбеници, ту под снажним утицајем
„дискурса народног фронта“, иницираног 1935. године на
седмом, последњем конгресу Kоминтерне. Његови закључци
су, такође, одлучујуће утицали и на формулисање назива
Народноослободилачка борба односно покрет током Другог
светског рата у Југославији. Беверли истиче визију народа,
схваћеног било као социјална било као национална категорије,
што имплицира и „’братску’ повезаност“ и постојање
непријатеља у Шмитовом (Carl Schmitt) смислу, на чему се
темеље и стратешки есенцијализам и популизам коришћени у
бројним успешним левичарским борбама против компрадорске
буржоазије, носиоца хегемоније елитних снага у Латинској
Америци, које су „искључивале субалтерне по себи“.48
Субалтерна критика је, мада индиректно, истакла
важност простора, специфичног контекста који има своју
инетелектлектуалну и друштвену историју. Њу, по правилу,
није могуће складно уклопити у западноцентричну, привидно
универзалну Историју са великим И – која је „Осталима“ на
46 Fernando Gomez, John Beverley, „About the Subaltern and Other Things.“, оп. цит., стр.
363-364.
47 Према: John Beverley, Subalternity and Representation, оп. цит., стр. 87.
48 Исто, стр. 91-95.
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Глобалном југу наду углавном нудила кроз две заводњиве
телеологије, (нео)либералну и марксистичку. Обе „Осталима“
обећавају излазак из оскудно намешетене, сиротињске
„чекаонице“ модерности, у коју их, по тумачењу индијских
субалтерниста, нису „затворила“ њихова наводна културална
ограничења и патологије већ, првенствено, наметнута,
али неуниверзална и непримерена, западноцентрична
схватања модерности, историје и развоја.49 Ипак, као
највећу опасност везану за истицање субалтерности уместо
културалне различитости у незападним контекстима,
латиноамерички критичари виде чињеницу да у савременом,
„све глобализованијем свету, доминација САД и Европе бива
остварена кроз затварање радикалних разлика између Запада и
његових других, уместо њихове афирамције“.50 Такво, тактичко
брисање важности контекста се у великој мери ослања на
снажно промовисано и финансијски охрабривано негирање
релеватности културалних разлика, праћено истовременим
истицањем различитости везаних за личне идентитете. То
олакшава империјалистичко „растварање ’Запада’ у тржишту
и његову кристализацију у мање видљивим транснационалним
чворовима концентрисане финансијске и политичке моћи“
– што чини да западноцентризам постаје непрепознатљив и
оставља утисак „глобалцентризма“.51
Нажалост, чак и огромна штета коју свуда наноси тактичко
игнорисање и брисање релевантних културалних разлика, у
Србији остаје у другом плану. Она је у дубокој сенци чињенице
да народ, односно субалтерни – које елита пречесто види као
„плиткоумне“, “крезубе“, „неписмене“, „нецивилизоване“,
„некултурне“ и томе слично – овде редовно бива уоквирен као
препрека, нешто што не заслужује афирмацију и уважавање.
Уосталом, у Србији класна субалтерност и културна
различитост, схваћена првенствено бинарно и хијерахијски,
као истовремено неевропска и некултура, наводно ендемска
инфериорност и заосталост неевропских, „оријенталних“ маса,
углавном бивају посматрани као део истог пакета, тачније
својеврсног (анти)демократског баласта, где се „исправно“
49 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe, оп. цит., стр. 6.
50 Fernando Coronil, „Latin American Postcolonial Studies and Global Decolonization”, оп.
цит., стр. 239.
51 Исто, стр. 240..

230

Зоран Ћирјаковић

ДЕЦЕНТРИРАЊЕ СХВАТАЊА ЛЕВИЦЕ И ПОГЛЕД...

фунционисање демократије редовно не везује само за
поштовање норми и процедура већ и за препознатљив спектар
„европских“ исхода. У том конексту, и актери на левици класну
субалтерност и (српску) културалну различитост пречесто
доживљавају као један проблем са два лица и прижељкују
да некако нестане са политичког хоризонта. Уместо да буду
носећи субјекте левичарске политике, који „заслужује“
ослобађење и чији проблеми би требало да буду у њеном фокусу
– субалтерни овде редовно бивају схвађени као, у суштини
– „зло“, реликт ружне прошлости и једна од ретроградних
снага. Нажалост, као и у остатку Европе, и у Србији се
током претходне деценије укоренила више „левичарска“
него левичарска политика. Склона аутооријенталистичким
и елитистичким странпутицама, левица се овде нашла на
једном пре антиполитичком него неполитичком простору. Она
„у суштини функционише унутар логике комодификације и
конзумерског избора – то јест у домену грађанског друштва“,
на терену на коме нема много шансе и који дели с „нечим што
наликује тези Франциса Фукујаме о крају историје“.52
4. ДЕKОЛОНИЈАЛНИ ПОГЛЕД НА СВЕТ
У темељу деколонијалне критике је захтев за епситемичким
одвезивањем. Насупрот западног „начина сазнавања света“,
успостављеног као наводно једина епистема „способна да
генерише право знање“, ови критичари истичу да су „сви други
начини сазнавања света протерани у сферу доксе, као да су део
прошлост модерне науке, а чак су сматрани ’епистемолошком
препреком’ достизању извесности знања“.53 Деколонијална
критика се зато залаже са епистемички плурализам и у први
план ставља незападне „принципе знања и разумевања“.54 Она
је радикалнија од субалтерне, коју је сматрала недопустиво
блиском евроцентричним постструкталистичким и
постмоденим ауторима. И деколонијална школа је крајње
селективно отворена према марксизму, због схватања да је
52 John Beverley, Subalternity and Representation, оп. цит., стр. 87.
53 Santiago Castro-Gomez, „The Missing Chapter in Empire“, Cultural Studies, Routledge,
London, Vol. 21, Issue 2-3, 2007, p. 428.
54 Walter Mignolo, „Delinking: The rhetoric of modernity, the logic of coloniality and the grammar
of de-coloniality“, Cultural Studies, Routledge, Vol. 21, Issue 2-3, 2007, pp. 451-453.
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марксизам понудио, иако критички, само “један секуларни
наратив модерности“, као и да „није успео да побегне од
евроцентризма“,55 али донекле и због Марксовог односа према
Латинској Америци као континенту кога, по њему, није било
могуће смислено укључути „у глобални револуционарни
процес“.56 Деколонијални критичари признају да је Едвард
Саид (Edward Said), родоначелник постколонијалних
студија, отклонио једну од Марксових „слепих мрља“
везаних за колонијализам и тако посредно указао на проблем
колонијалности, али да то није довољно. Они истичу да је
Маркс, под утицајем Хегеловог (Georg Wilhelm Friedrich
Hegel) схватања о „народима без историје“, сасвим игнорисао
„латиноамеричко питање“, уосталом као и касније Саид и
његови бројни следбеници.57
Док постколонијални и субалтерни критичари
плурализују идеју модерности и говоре о вишеструким,
алтернативним модерностима,58 а (нео)марксисти размишљају
о сингуларној глобалној модерности, деколонијални критичари
о модерности ван Запада не говоре као о стању већ о „хегемоној
перспективи“ и доводе у питање могућност, „шта год термин
модерност означавао данас“ на глобалном нивоу, да то нешто
може да постоји без колонијалности, односно без специфичног,
колонизујућег модела глобалне моћи.59 Они невољно, „ако
је већ нопходно сачувати назив“, говоре да би то морала да
буде нека друга и другачија модерност, која би функционисала
изван колонијалне матрице моћи, по једном сасвим другачијем
сценарију,60 и помињу да смо данас сведоци пуке „постмодерне
реорганизације колонијалности“.61 Може се рећи да је
деклонијална критика остала фокусирана на схватање да
55 Luciana Ballestrin, „Coloniality and Democracy“, Revista Estudos Políticos, Universidade
Federal Fluminense, Vol. 5, Issue 1, 2015, p. 210.
56 Santiago Castro-Gomez, „(Post)Coloniality for Dummies: Latin American Perspectives on
Modernity, Coloniality, and the Geopolitics of Knowledge“, in: Coloniality at Large: Latin America
and the Postcolonial Debate (editors: Mabel Morana, Enrique Dussel, Carlos Jauregui), Durham:
Duke University Press, 2008, pp. 260-261.
57 Исто, стр. 262.
58 Dilip Parameshwar Gaonkar, „On Alternative Modernities“, Public Culture, Duke University
Press, Durham, Vol. 11, Issue 1, 1999.
59 Anibal Quijano, „Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America“, оп. цит., стр. 545.
60 Исто, стр. 546.
61 Santiago Castro-Gomez, „The Missing Chapter in Empire“, оп. цит., стр. 429.
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„модел моћи који је данас глобално хегемон претпоставља
елемент колонијалности“62 и различите импликације оваквог,
нетранспарентно колонијалног, глобалног стања у Латинској
Америци.
Оно што, по схватању деколонијалних критичара,
уједињује незападни свет, тачније свет чија историја није
пратила ток западне историје иако је повремено на насилан
начин бивала укључена у њега, јесте вестернизација,
чињеница да је „цела планета, без изузетка и током претходних
500 година, на неки начин морала да одговори на западну
експанзију“.63 Временом је колонијализам, који је, ипак, био
просторно ограничен, заменила необуздана, „ослобођена
колонијалност“ као пуко наличје, тешко видљива, мрачна
страна западне модерности. Они истичу да савремени
светски систем прожет колонијалношћу није изграђен ни
у складу са неким заједничким имагинаријумом нити на
„конфликтном имагинаријуму“, који је настајао као продукт
сусрета различитости у колонијалном и империјалном
конетксту.64 Зато за ову групу теоретичара деколонијалност
не подразумева само епистемичку девестренизацију, коју
истичу као кључни политички концепт.65 За њих деколонијална
знање и размишљања представљају предуслов деколонијалног
деловања, које мора бити у складу са специфичним
околностима, али, истовремено, и глобално вођено једним
правим, „неопходним универзализмом, произашлим из
борби против светске капиталистичке доминације“.66 Овде
треба истаћи и да деколонијална школа мишљења има
корене у теорији зависности, која је, такође, најснажније
упориште имала у Латинској Америци, а била је утицајна
током педесетих и шездесетих година двадесетог века. Њена
62 Anibal Quijano, „Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America“, оп. цит., стр. 533.
63 Walter Mignolo, „Coloniality at Large: The Western Hemisphere and the Colonial Horizon of
Modernity“, in: Teaching and studying the Americas: cultural influences from colonialism to the
present (editors: Anthony Pinn, Caroline Levander, Michael Emerson), Palgrave Macmillan, New
York, 2010, p. 71.
64 Исто, стр. 51.
65 Walter Mignolo, Delinking, Decoloniality & Dewesternization: Interview with Walter Mignolo
(Part II), Internet, http://criticallegalthinking.com/2012/05/02/delinking-decoloniality-dewesternization-interview-with-walter-mignolo-part-ii/, 1/10/2019.
66 Fernando Coronil, „Latin American Postcolonial Studies and Global Decolonization”, оп.
цит., стр. 225.
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главна теза, да су „развој и неразвијеност међусобно зависни
исходи капиталистичке акумулације на глобалном нивоу“,
прва је систематски подрила темељни „западноцентрични
историцистички наратив о ‘традиционалним’, ‘транзиционим’
и ‘модерним’“ друштвима, снажно уздрмала, нажалост и даље
хегемону, евроцентричну транзициону парадигму и истакла
потребу да се односи између западних метропола и појединих
земаља Трећег света посматрају „уз помоћ категорија које су
адекватне за специфичну ситуацију зависности“.67
Савремену колонијалност треба посматрати као наставак
колонијализма, односно, гледано из латиноамеричког угла,
колонијализама, који имају важну епистемичку димензију.
Она је изражена и у „највећем могућем стпену репресије
колонијализованих облика производње знања, модела
производње значења, њиховог симболичког универзума,
модела експресије, објектификације и субкјективитета“, али
и у чињеници да су „колонијализовани били натерани да
науче доминатну културу на начин који ће бити користан за
репредуковање доминације“.68 Та доминација, што је и у Србији
кључно, нема само материјалне димензије већ је везана за
субјективитет и субјектацију. Зато колонијалност, по правилу,
данас не захтева директну, физичку принуду већ, ослањајући
се на колонијализоване умове и различите подстицаје, може
деловати као самоодржавајућа јер је временом оснажила важну
аутоколонијлну компоненту.69 Њен ослонац је и савремена
„геополитика знања“, која каже да је једино право, исправно
знање – западно,70 негирајући при томе епистемологије настале
у сенци колонијалних искустава, које нису аисторијске већ су
„бивале грађене на темељу тишине историје“.71 Уважавање
ове глобалне геополитике знања, као и епистемички
67 Исто, стр. 222-223.
68 Anibal Quijano, „Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America“, оп. цит., стр. 541.
69 Аутоколонијализам је „процес којим елите или популације у циљаним земљама траже и
прихватају смањивање њиховог државног суверенитета надајући се да ће добити повећану
материјалну, безбедносну или другу корист од државе-метрополе“. Karen Dawisha, „Imperialism, Dependence, and Interdependence in the Eurasian Space“, in: Statecraft and Security: The
Cold War and Beyond (editor: Ken Booth), Cambridge University Press, Cambridge, 1998, p. 165.
70 Walter Mignolo, „The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference“, оп. цит., стр.
63.
71 Исто, стр. 67.
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субалтерну позицију незападних перспектива,72 предуслов
је деколонизације знања, прихватања да западно знање није
универзално већ производ једног специфичног, партикуларног
искуства. Ту је, како су истакли деколонијални критичари, од
помоћи деколонизација друштвених наука, која подразумева
„производњу, трансформацију и ширење знања која не зависе
од епситемологија северноатланске модерности“.73 Нажалост,
она се судара са чињеницом да је хегемонија западноцентричне
песрпективе занована и на два моћна мита. Првом, да је
„историја људске цивилизације путања која је почела од
природног стања и доживела кулминацију у Европи“, и
другом, да су „разлике између Европе и не-Европе природне
(расне) разлике а не последице историје и моћи“.74 Зато, као и
субалтернисти, деколонијални критичари, додатно надахнути
теологијом ослобођења, желе да „провинцијализују наводну
универзалност“ и замене је вернакуларним, „ситуираним
космополитизмом, који води рачуна о свом пореклу, али
тражи дијалог преко граница“, дакле космополитизмом који
је вођен неопходношћу „ослобођења потлачених, потлачених
који нису апстрактна, метафизичка различитост, већ они који
су изложени искључивању као негативној страни специфичног
система“.75
Kада размишљају о интелектуалном раду, деклонијални
критичари свесно користе „језик и слике побуне“ како би довели
у питање доминантну парадигму научности и истакли потребу
ангажованог, „критичког друштвеног истраживања које може
да допринесе вишеструким начинима друштвене промене“.76
Ипак, сама њихова критика, фокусирана на глобалност,
светски систем и његове пражавајући и потчињавајући уске
сазнајне темеље, више је програмска, охрабрење и путоказ,
и зато није могла да понуди спремне, примењиве одговоре.
Она је првенствено значајна јер је на радикалан начин указала
72 Исто, стр. 72.
73 Исто, стр. 80.
74 Anibal Quijano, „Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America“, оп. цит., стр. 542.
75 Eduardo Mendieta, „Introduction“, in: Enrique Dussel, Beyond philosophy: ethics, history,
Marxism, and liberation theology (editor: Eduardo Mendieta), Rowman & Littlefield Publishers,
Lanham, 2003, p. 14.
76 Jeffrey Juris, Alex Khasnabish, „Ethnography and Activism within Networked Speces of
Transnational Encounter“, in: Insurgent Encounters: Transnational Activism, Ethnography, and
the Political (editors: Jeffrey Juris, Alex Khasnabish), Duke University Press, Durham, 2013, p. 8.

235

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.02/2019, година XV. vol.35

стр. 213-260

на важност локалних, „аутохтоних“ знања и артикулисала
разлоге зашто не треба робовати само привидно универзалним
схватањима и прескрипцијама. Иако изграђена на специфичним
латиноамеричким околностима, где, за разлику од Балкана,
раса има важну улогу, она је демонстрирала да, с једне стране,
„евроцентрична модерност затамљује специфичности расе и
места и чини невидљивим друге епистеме како би себе маскирала
као универзалну и тоталну“, док, с друге, „колонијалност моћи
обезбеђује наставак овакве геополитике производње знања,
која остварује доминацију над размишљањем о политици,
економији, друштву и култури у различитим дисциплинама“.77
Када је реч о њеној релевантности у Србији, потребно је истаћи
да је у деколонијлној критици, као и другим школама које су
критички промишљале наслеђе колонијализма, појам Европа,
по правилу, био синоним за Западну Европу односно Запад.
Ретко је уважаван плурализам европских искустава, што
оптерећује примену ових критика на лиминалним, другачије
европским регионима какав је Балкан.
Упркос мањкавости, деколонијално децентрирање
света подстиче промишљање контекстуално освешћених,
ефикаснијих и инклузивнијих начина политичког деловања у
другим деловима Глобланог југа, па и на Балкану. Надовезујући
се на субалтернисте, са којима дели много више него што
је била спремна да призна, деколонијална критика указује
на важност субалтерних знања и промишљања ослобођеног
стега колонијалне матрице моћи, која се данас снажно ослања
на окрњену, али не и озбиљније уздрману епистемичку
привилегију Запада. Она је значајна за актере у Србији и зато
што у оквиру глобалне колонијалности препознају хијерхију
потчињавања – од, у великој мери, и даље само формално,
јуристички деколонизованих делова Подсахарске Африке до
рубних европских простора, крајина Запада, чија су искуства
била много више империјална неко колонијална. Она указује
да политичка борба свуда треба да уважи инструменталну,
тактичку стратификацију Глобалног југа, вођену првенствено
западним интересима.
77 Kiran Asher, „Latin American Decolonial Thought, or Making the Subaltern Speak“, оп. цит.,
стр. 832.
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5. ОКЛЕВЕТАНА СУБАЛТЕРНОСТ И
ПРИЖЕЉKИВАНА KОЛОНИЈАЛНОСТ У СРБИЈИ
Балкан, као и Латинска Америка, која има корене и
снажне везе са југом Европе, значајно одступа од стандардних,
„универзалних“ модела друштвених, економских и политичких
промена.78 У оба региона изузетно је важно уважити локалне
специфичности, које производе неочекиване и парадоксалне
последице, али и спољне чиниоца, који нису везани само за
хегемонију САД и полуге неолибералне глобализације. То
су претпоставке не само разумевања разлога зашто су, и у
балканским и латиноамеричким земљама, „напори да се
’реформишу’, ’моденизују’ и ’демократизују’... толико често
производили несупех, разочарање и збуњеност“79 већ и вођења
успешне левичарске политике. Две ангажоване критике су,
како смо истакли, упркос неких важних, па и непомирљивих
концептуалних разлика, у великој мери комплементарне и
иситичу два закључка, који нису имала значајније место ни
у мејнстриму левичарског промишљања савремености ни у
левим праксама у остаталим деловима Глобалној југа. Они
могу бити посебно илуминативни на лиминалним просторима
какав је Балкан, који, такође, није лако, ако је то овде уопште
могуће, сместити у стабилишуће дихотомије Први/Трећи свет,
Глобални север/Глобални југ односно Запад/Остали.
Први закључак је изражен у снажном истицању
неуниверзалности, суштинске провинцијалности
западноевропске перспекпективе и важности контекста,
првенствено увек партикуларне историје и културе које
га обликују. Други је везан за истицање колонијалности
савременог, модерног односно постмодерног стања, која је
препознатљива у различитим сферама. Kако су субалтернисти
били фокусирани на перспективу подређених и механизме
њиховог потчињавања, а деколонијални критичари на логику
неоколонијализма, глобалну „колонијалност моћи“,80 и
потребу деколонијалног знања и промишљања, „епистемичку
78 Howard Wiarda, Margaret MacLeish Mott ,„Preface“, in: Politics and Social Change in Latin
America; Fourth Edition, Revised and Updated (editors: Howard Wiarda, Margaret MacLeish Mott),
Praeger, London, 2003, p. ix.
79 Steven Levitsky, Kenneth Roberts, „Introduction: Latin America’s ’Left Turn’“, оп. цит., стр. 1.
80 Anibal Quijano, „Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America“, оп. цит., стр. 533.
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непослушност“81 као одговор на „колонијализам ума“,82 може се
рећи да критички оријентисани аутори који су тумачили стање
Латинске Америке и актере у Србији упућују на „деколонијално
размишљање и субалтерна знања“.83 То је поглед који овде
или није ни разматран или је дочекиван подсмехом, док је
унутар утицајних марксистичких кругова дискредитован као
нативистички и оријенталистички.84
Чак и без улажења у изложени меритум две критике,
њихови називи садрже корисне путоказе за левицу у
Србији. Они упућују на значај савремених трансформација
колонијализма односно на субалтерне. Указивање на
колонијалност је важно свуда ван западног језгра светског
система, али посебно на географски и културално релативно
блиским, другачије европским просторима какав је Балкан.
Када размишљамо о последицама лиминалности, истовремено
географске блискости Србије западном језгру и њене историјске
и културалне удањености – што су „дистанце“ које је много
лакше превидети и занемаривати од географских, потребно
је истаћи да искуства различитих дисциплина говоре да
што су разлике и раздањине мање или мање видљиве, већа
је вероватноћа да ће бити игнорисане, иако су последице
таквог неуважавања по правилу биле велике. Нажалост, овде
су и академски и политички актери склони да игноришу
релевантност колонијалне призме када размишљају о Србији
и њеним друштвеним и развојним проблемима, иако она
није важна само када је реч о западном мешању и његовим
негативним последицама, првенствено оним најопаснијим,
десубјективизујућим и антиполитичким. На пример, у Србији је
корисно размишљати, не само о развоју, као у постколонијама,
већ и о „европеизацији“ и „процесу прикључивања Европској
унији“ као моћним антиполитичким машинама, у смислу у
коме их је, анализирајући деполитизацију на југу Африке,
дефинисао Џејмс Фергусон (James Ferguson).85
81 Walter Mignolo, „Epistemic Disobedience, Independent Thought and De-Colonial Freedom“,
Theory, Culture & Society, SAGE, Los Angeles, Vol. 26. Issue 7-8, 2009.
82 Ashis Nandy, The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self Under Colonialism, Oxford
University Press, Oxford, 1989, p. 64.
83 Kiran Asher, „Latin American Decolonial Thought, or Making the Subaltern Speak“, оп. цит.,
стр. 833.
84 Vivek Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Verso, London, 2013, p. 290.
85 James Ferguson, The Anti-Politics Machine: ‘Development’, Depoliticization and Bureaucratic
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Kада је, пак, реч о субалтерности, у привидно посткласном
свету грамшијевски појам субалтерни адекватније одражава
сложеност маргиналних друштвених позиција. Све док га
почетком осамдесетих година прошлог века нису почели да
користе јужноазијски научници, тада углавном историчари,
субалтерност је био занемаран појам из богатог Грамшијевог
опуса. Грамши га је увео у фигуративном смислу, као широку
одредницу за друштвене групе и класе које имају „подређени
или низак статус“, у мери да чак и када се побуне остају „у
стању забринуте одбране“.86 И у Србији, класа многима одавно
делује као превазиђени и застарели појам. Он се изузетно
ретко помиње сем у умирујућој флоскули „средња класа“,
док одметнуте аспирације више утичу на саморазумевање
субјеката сведених на потрошаче него економске одреднице
њиховог стварног класног положаја. Данас се чак може
говорити и о аспирационој класи, која није „јасно лоцирана
унутар традиционалне, хијерархијске социјалне структуре,
али... која жели ’више добрих ствари у животу’“, као и о
постојању аспирационог друштва, које је „истовремено
нападно егалитарно и агресивно компетитивно“.87 У таквим
околностима субалтерне позиције су све више детрминисане
деловањем сложених и нетранспарентних механизама
сиромашења, потчињавања и обесправљивања него различитим
облицима ескплоатације. У успостављању и одржавању
субалтерних, често не само прекарних већ и понижавајућих
егзистенција, тешко препознатљиво структурално насиље,
које, између осталог, производи жртве транзиције и губитнике
глобализације, неретко има важнију улогу од „класичне“
експлоатације и различитих облика директног насиља.
Истицање субалтерности, уместо, на пример, радничке
класе или пролетеријата, одражава и важно место које је појам
„народ“, шира одраденица без елитних импликација, задржао
у дискурсу и праксама левице у Латинској Америци. Насупрот
томе, у Европи је овај моћан појам, заједно са сетом изведених
одредница као што су народно и популизам, практично
Power in Lesotho, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
86 Marcus Green, „Gramsci Cannot Speak: Presentations and Interpretations of Gramsci’s Concept
of the Subaltern“, Rethinking Marxism, Taylor & Francis, Vol. 14, Issue 3, 2002, pp. 2-3.
87 Stefan Collini, Blahspeak, Internet, https://www.lrb.co.uk/v32/n07/stefan-collini/blahspeak,
01/10/2018.
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нестао са хоризонта левице и, олако и непромишљено изгнан,
добио је „политички азил“ на десници. Народ као политичка
категорија, у смислу „колективног политичког актера“ односно
„друштвеног блока потлачених и искључених“, али и народно,
као оно што одговара тако схваћеном народу, представљају
„регенеративну резерву политике“, коју су успели да искористе
успешни латиноамерички лидери као што је Ево Моралес.88
Реч је о важним победама народа и левичарских вођа који нису
бежали од етничког, народног и популистичког, што је појам
који нема снажне негативне контације само међу отуђеним,
„космополитским“ либералима већ и многим догматским
марксистима. Уосталом, још је Фидел Kастро (Fidel Castro),
отац највеће победе и велике инспирације левичара у региону, у
свом кључном говору „Историја ће ме амнестирати“ на суђењу
октобра 1953. године, изразио зашто „када говоримо о борби“,
о тактици, политици и стратегији, треба да говоримо о народу
у оба смисла данас редовно клеветане речи: „Kада говоримо о
народу не говоримо о онима којима је удобно... Kада говоримо
о борби, народ значи огромне неослобођене масе, којима сви
обећавају и које сви варају; ми мислимо на народ који чезне
за бољом, достојанственијом и праведнијом нацијом; кога
покрећу аспирације његових предака, јер су они, генерација
за генерацијом, трпели неправду и исмевање.“89
Нажалост, у Србији јавно делује велики број левичара, не
само либералних, који народу нуде подсмех и увреде и мисле
да је заслужио неправде. На пример, репрезентативна леволиберална реакција на одлуку вођа опозције да учесницим
антирежимских протеста у фебруару 2019. године не понуди
на потписивање „Споразум с грађанима“ каже: „Kао одговор
на протесте грађана, опозиција нуди споразум с народом.
Џаба се улагују плиткоумним, ти су већ безецовани“,90 док
неки левичарски политички и акдемски активисти сматрају
да национализам није само по себи дискриминишући већ
и да дискавлификује све оне који износе националистичке
ставове, па и оправдава њихову дискриминацију. То је
88 Enrique Dussel, Twenty theses on politics, Duke University Press, Durham, 2008, pp. 75-76.
89 Fidel Castro, „History Will Absolve Me“, in: World History, Volume II: Since 1500 (William
Duiker, Jackson Spielvogel), Wadsworth, Boston, p. 796.
90 Биљана Лукић, Kао одговор на протесте, Интернет, https://twitter.com/BiljanaLuki/status/1093119720398704640, 12/02/2019
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препознатљиво и у сталном инсистирању да су „баш међу
радничком класом... национализам, мизогинија и хомофобија
најраспрострањенији“.91 Класна субалтерност је, дакле, овде
не само занемарена, као у другим деловима Европе, већ и
оклеветана, између осталог под немалим утицајем идеологије
транзиционе правде и обилато финансиране, регионалне
индустрије геноцида.92
На Западу, као и на полупериферијама какав је Балкан,
политике чији је циљ препознавање све маргиналнијих мањина
потиснуле се, па и сасвим замениле, традиционално леве
политике редистрибуције друштвеног богатства на начин који
иде у корист маргинализоване и понижене већине – народа.
У Србији, постконфликтном и посткомунистичком друштву,
народ, не само као појам, додатно је стигматизован моћним
аутооријенталистичким и елитистичким стереотипима,
оснаженим током ратова вођених у региону деведесетих година
прошлог века. Тада је уобличен савремени антинационализам
и схватање грађанина, који су снажно ослањени на
друштвену диференцијацију која има „оријенталистички
карактер: култура, урбаност, Европа, космополитизам,
Запад, образованост, манири и цивилизованост с једне –
некултура, руралност, Балкан, провинцијалност, неразвијеност,
заосталост, неотесаност и примитивизам с друге стране“, што
је укључивало схватање да је само ова друга, оријентализована
страна, народ, „подложна национализму“ и зато једина крива
за бројне проблеме.93
И многи левичарски активисти су, упоредо са сецесијом
од овако схваћеног народа, спасење све више видели у
аутоколонијалном потчињавању Западу, чије наслеђе,
сасвим некритички, посматрају као не само супериорно
свему локалном (народном) већ и универзално. Зато је, када
размишљамо о Србији, земљи која се вековима развијала ван
тока западне историје, јако значајна критика западноцентризма
и сумњичавост прему свему што је са Запада стизало са
91 Ksenija Forca, Majda Puača, „Nacionalizam podrazumeva diskriminaciju“, u: 20 poticaja za
buđenje i promenu: O izgradnji mira na prostoru bivše Jugoslavije (uredile: Helena Rill, Tamara
Šmidling, Ana Bitoljanu), CNA, Beograd, 2007, str. 58.
92 Norman Finkelstein, The Holocaust Industry, Verso, London, 2000.
93 Стеф Јансен, Антинационализам: Етнографија отпора у Београду и Загребу, Библиотека
XX век, Београд, 2005, стр. 117-118.
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етикетом универзално. Она је Латинској Америци у стопу
пратила доследно преиспитивање не само фрустриране
и недовршене већ и преуско схваћене деколонизације.
Латиноамеричка искуства и промишљања отварају пут ка
преко потребном децентрирања левице и леве политике,
њеном одвајању од ограничавајућих, неретко и паралишућих,
одредница изведених из специфичног и неуниверзалног
западног искуства и историје. Она могу да допринесу повратку
левице у релевантне политичке утакмице у свим незападним и
не само западним, периферним и полупериферним државама у
глобализованом свету – у коме је коначно почео да расте број
утицајних актера спремних да се ухвате у коштац са изузетно
неједнаком, и у класном и у геополитичком смислу, расподелом
добитника и губитника у асиметричним и високо селективним
глобализацијским процесима.
Субалтернистички и деколонијални увиди, као и елементи
стратегије латиноамеричких покрета и лидера изнесни у овом
раду, могу помоћи да буду скинути постисторијски амови са
којима су многи у Србији и даље склони да посматрају и вреднују
„праву левицу“ и исправно леве политике, односно могу да
омогуће преко потребно децентрирање погледа на левицу.
Овакво, двојако децентрирање, усмерено ка превредновању
(само)разумевања левичарских снага, нуди потенцијал да
коначно буде отворен пут ка прекидању самодеструктивне
опсесије антинационалистичком и не-народном идеолошком
„чистоћом“ на српској левици. Паралисана бауком
Сребренице – протумаченом кроз оријенталистичку призму
и представњеном као „културална неман“, слика и прилика
„српства“, наводно обележеног „одуством модерности“ које
постоји „ван историјског времена,94 овдашња левица свако
позивање на народ и нацију редовно схвата као недопустива
десна скретања. Нажалост, овакав локални, по својим
последицама антиполитички пуританизам, сасвим је у складу
са заводљивим поструктуралистичким фокусом на маргине и
привилеговањем погледа са маргина, као и интереса жртава
и преживелих, што су два појма која се све чешће и све шире
користе.
94 Mahmood Mamdani, Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of
Terror, Fountain Publishers, Kampala, 2004, p. 4.
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Левица се у Србији у великој мери свела на суму стално
растућих, али расутих и у великој мери компетитивних
политика мањинских идентитета, и нападни, самодовољни
антифашизам, који одражава један селективни, уско
србоцентрични антинационализам. При томе, моћне
идеологије рода и транзиционе правде су, чак и у декларативно
марксистичким организацијама, потиснуле марксистичке
идеје и визију. Подвргавање мањинским политикама
идентитета, односно метастазирано манињарење обележено
схватањем да је, у суштини, само лично политичко, као и
антинационалистичка фиксација, одлично се уклапају како
у деполитизујућу логику корпоративних медија, сведених
у великој мери на софистициране маркетиншке алатке у
служби транснационалних олигопола, тако и у нарцисоидне
друштвенокапиталистичке пориве. Њих хране друштвени
медији, успостављени тако да подстичу и експлоатишу потребу
отуђених конзумената идеја и идеологија, колико и различитих
роба, за инстант гратификацијом. То су само неки од разлога
зашто овде не треба бити превелики оптимиста када је реч
о окретању народу и уважавању оних облика структуралног
насиља који не таргетирају мањине. Ипак, вредан је труда сваки
покушај да се обезбеди релевантан теоријски и концептуални
основ за будуће покушаје да се левица у Србији коначно
ослободи бар оних окова које је сама себи ставила.
Нажалост, увиди из деколонијалних и субалтерних
студија нигде у свету „нису асимиловани од стране политичких
и демократских теорија“.95 Поред тога, у Србији огромну
препреку представља конгитивна дисонанца. Она одражва
снагу и природу колонијализма ума у лиминалном региону
који многи кључни политички и академски актери, било
експлицитно патологизују било сматрају неисправно западним.
Ова когнитивна дисонанца је толико велика да је налагала
и да нагласак у овом раду буде на питању зашто а не шта.
Нажалост, „деколонизација ума“ је и у бившим колонијама
била најтежи од свих тешких задатака,96 а у Србији, земљи
лоцираној испод самих бедема „тврђаве Европа“, биће још
тежи. Чак и моћни левичарски умови овде су пречесто поносно
95 Luciana Ballestrin, „Coloniality and Democracy“, оп. цит., стр. 218.
96 Ngugi Wa Thiong’o, Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature,
James Currey, London, 1986.
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„искорењени“, тачније аутоколонијализовани. Критички однос
према западном, туђем, али широко прихваћеном „начину како
људи перципирају себе и свет око себе“, што је често истицано
као предуслов левичарске мобилизације у постколонијалном
контексту,97 овде не представља реалистичну опцију. Штавише,
западна схватања се међу елитама не доживљавају као
наметнута и редовно се узимају као по себи супериорна.
Левица у Србији не да не заговара деколонизацију овдашњих
умова већ и она кључ решења види у њиховој још снажнијој
и бескомпромиснијој колонизацији.
Kључне речи две ангажоване латиноамеричке критике
нису имале значајнијег одјека ни у академској сфери, иако је
Србија, много више него Грамшијева Сардинија, периферни,
лиминални, а по многима и, такође, „неисправно“ европски
простор. Док је значајан део српске историје и друштвене
културе оријентални (или „оријентални“), политичка,
интелектуална и активистичка авангарда овдашње левице
углавном верује да припада негде другде, на Западу, где појам
субалтерности није лако уклопити у координате просперитетне
друштвене стварности. У академским радовима објављеним у
Србији ретко се помиње појам субалтерни.98 Надовезујући се
на наслов рад Гајатри Чакраворти Спивак (Gayatri Chakravorty
Spivak), који је представљао прекретницу у његовој глобалној
примени, може се рећи да се питање „могу ли субалтерни да
говоре“ овде практично ни не поставља. Штавише, доминира
схватање да не треба, па и да их, наводно некултурне и
нетолерантне, треба спречавати да „говоре“, и метафорички,
на изборима, и у јавности.99
Постоји један изузетак, који, нажалост, привилегује једне,
идентитетски јасно уоквирене субалтерне, дајући истовремено
легитимитет субалтернизацији других, првенствено класних
субалтерних. Наиме, када се овде пише и говори о субалтернима,
или се покушава говорити у њихово име, то је углавном везано
за поља женских и родних студија, где је овај појам добио важно
97 Исто, стр. 16.
98 У радовима објављеним на српском језику аутори га нису користили само у облику
субалтерни већ је превођен и као потчињени односно подређени.
99 Gayatri Chakravorty Spivak, „Can the Subaltern Speak? Speculations on Widow Sacrifice“, in:
Marxism and the Interpretation of Culture (editors: Cary Nelson, Lawrense Grossberg), Macmillan,
London, 1988.
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место захваљајући феминистичким аспектима богатог опуса
Спивак. Субалтерност се зато углавном помиње у контексту
положаја жена и ЛГБТ заједница – и то, по правилу, на начин
који је у нескладу са схватањем Спивак да је субалтерност увек
„ситуациона“, везана за маргинални, подређени друштвени
положај, односно да није идентитетски дефинисана, иако су
особе са одређеним идентитетом (или идентитетима) много
чешће у субалтерном положају.100 Примењен у Србији, али
одвојен од кључне, антиколонијалне поруке Спивак, једне
од троје најутицајнијих постколонијалних критичара, појам
субалтерне постао је једна од моћних идеја око којих се
кристалисао аутоколонијални феминизам. Његова мисија је,
парафразирајући најпознатију реченицу Спивак, да, уз помоћ
западних центара политичке, економске и академске моћи,
овдашње „космополитске феминисткиње спасавају српске
жене од српских мушкараца“.101 Нажалост, уско фокусиране
на „невоље с родом“,102 ове аутоколонијалне феминисткиње
нису допринеле смањивању невоља овдашње левице са
субалтернима, који нису само занемарени и ућуткани. Тако,
међу елитама углавном већ презрени и оклеветани, класни
субалтерни из сиромашних српских варошица и запуштених
предграђа, могу да, на пример, пребију једну београдску
лезбејку или да ишарају излог хомоколонијалног „Прајд инфо
центра“ у Београду – али тиме они сами, као и узроци њихових
понижења, само постају још више субалтерни.
Што се, пак, тиче (де)колонијалности, овај појам
практично не постоји ни у академском ни у политичком
левичарском дискурсу у Србији. Штавише, левица у Србији јако
ретко говори о (нео)колонијализму, а империјализам се неретко
помиње у контексту Kосова, и то, не само у активистичким
круговима, као „српски локал-империјализам“.103 Тамо где
левичари у Латинској Америци говоре о деколонијалности и
деоколонизацији, овдашњи говоре Европи и европеизацији.
100 Gayatri Chakravorty Spivak, „Scattered speculations on the subaltern and the popular“, Postcolonial Studies, Taylor & Francis, Vol. 8, Issue 4, 2005, p. 482.
101 Gayatri Chakravorty Spivak, „Can the Subaltern Speak?“, оп. цит., стр. 297.
102 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New
York, 1990.
103 Стефан Гужвица, Тежина лажи Б. Малагурског, Интернет, https://www.noviplamen.net/
glavna/tezina-lazi-b-malagurskog-iv-deo-kosovo/, 12/10/2018.
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Док тамо левичари кључне проблеме углавном виде на САД
и у америчком мешању, овде, по правилу, кључ решења виде
у Бриселу и мешању ЕУ. На прогресивној левици у Србији
се тако укоренио аутоколонијални дискурс, сличан ономе
који у Латинској Америци представља једну од важнијих
карактеристика деловања конзервативних и реакционарних,
десничарских актера. Томе доприноси и чињеница да, чак и онда
када овде формално буде препозната лиминалност, односно
амбивалентност положаја Србије као међупростора, њене
релевантне импликације углавном бивају игнорисане. Изузетно
су ретка промишљања која уважавају место Србије између
Првог света, где је једна од најсиромашнијих држава, и Трећег
света, у коме је некада, као део социјалистичке Југославије,
била важан актер. Уместо тога, овдашња лиминалност
редовно бива сведена, понекад истовремено, на ружну слику
неисправног или болесног дела Европе, дакле Глобалног
севера, и утвару неевропског, оријенталног дела Глобалног
југа, који се само физички налази на континенту коме наводно
не припада. Зато је у Србији изузетно тешко указивати да се
иза „европеизације“, праћење различитим условљавањима, у
ствари, као и у многим (другим) државама на Глобалном југу,
крије неоколонијализам односно специфична манифестација
колонијалности. Може се рећи да скоро све релевантне снаге
на левици у Србији решење виде у „реколонизацији“, чији су
главни заговарачи „НВО финасиране из иностранства“, које
„имају огроман структурални утицај“ и постале су важан канал
левичарског активизма и друштвене мобилности.104
Уместо да, као у Латинској Америци, левица буде
деколонијална, онa је у Србији доминатно аутоколонијална,
што је потребно посматрати и у контексту чињенице да, уместо
да буде народна, овде углавном делује мимо, па и насупрот
народа и субалтерних класа. Идетитетски атомизована и
елитистички отуђена, она се не браћа народу већ сама бира да
се обрати мањинским, нарочито ЛГБТ и ромским заједницама
и „грађанима“ – што је у Србији постао синоним за елиту,
не-народни односно не-субалтерни сектор. Важне левичарске
снаге у Србији се на различите начине труде да заобиђу и
104 Susantha Goonatilake, Recolonisation: Foreign Funded NGOs in Sri Lanka, SAGE Publications, New Delhi, 2006.
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дискредитују народ и народну вољу. Штавише, оне отворено
подстичу владајуће структуре да пристану на неоколнијалне,
деполитизујуће механизаме, који делују било у склопу „процеса
прикључивања ЕУ“ било кроз условљавања везана за, на
пример, одржавање „Параде поноса“ у Београду. Тако је уместо
инсистирања на деколонијалности, левичарски активизам у
Србији обележен захтевима за више колонијалности. Левица
не нуди развојну алтернативу прикљачивању ЕУ, што је, у
ставри, синоним за потпунију и снажнију реколонијализацију,
па зато ни не може да се ослони на (де)колонијалну парадигму.
6. ЛАТИНОАМЕРИЧКЕ ЛЕКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ
УВЕЛИЧАНИХ РАЗЛИКА И ЗАНЕМАРЕНИХ
СЛИЧНОСТИ
Данас су темељне различитости, везане за однос према
колонијалности, саморазумевање актера и схватање субјекта
левичарске политике, много значајније него немале сличности.
Поред поредиво лиминалног места на полупериферији,
потребно је истаћи и да процеси неолиберализације, укључујући
приватизацију и економску либерализацију, у Србији прате
сличну трајекторију као у државама Латинске Америке. Такође,
реч је о постауторитарним друштвима у којима снажно западно
мешање бива оправдано поредивим аргументима, укључујући
позивање на стабилност и безбедност. Неједнакост и стопе
сиромаштва су веће у Латинској Америци, али разлика није
толико велика да оправда разлоге зашто су овде са левице
ретко, и по правилу неуверљиво, стизали позиви на праведнију
редистрибуцију богатства и националног дохотка. Они су
имали важно место у окретању латиноамеричких гласача ка
левим покретима и странкама, иако ни у Латинској Америци
није забележен значајнији пораст броја грађана који се
идентификују као левичари.105 У покушајим да буде објашњен
оштар заокрет у лево, једна о чињеница која је често истицана
јесте да је 2002. године, у раној фази ружичастог таласа, „чак
60 % породица у региону имало бар једног одраслог члана
домаћинства који је претходне године био незапослен“,106 што
је опет поредиво са ситуацијом у Србији.
105 Raul Madrid, „Bolivia: Origins and Politics of Movimiento al Socialismo“, оп. цит., стр. 239.
106 Steven Levitsky, Kenneth Roberts, „Introduction: Latin America’s ’Left Turn’“, оп. цит., стр.10.
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Неки од разлога зашто левичари у Србији нису покушавали
да искористе сличне околности везани су за социјалистичку
прошлост, самоуправно наслеђе и поистовећивање левих идеја
за деловањем Социјалистичке партије Србије и Југословенске
левице, али и огромну снагу коју је заводљиви мит о крају
историје и идеологије и даље има свуда у Европи. Ипак,
учинак левичарских снага у постпетоктобарском периоду
сугерише да су јако важну улогу играла два повезана, у
великој мери културално условљена фактора са снажно
израженом аутооријенталистичком димензијом. Један је теже
видљив и везан је за културални образац, који и овде снажно
условљава свако, па и политичко деловање. У условима
дубоких друштвених подела, које се у Србији данас редовно
доживљавају не толико као политичке колико као културне
и цивилизацијске, сведоци смо драматичног пораста одавно
уочене склоност припадника отуђене, позападњачене елите да
се снажно и директно дестинцира од „некултурних“ маса – са
којима, иначе, дели децентрирани субјективитет, међузависно,
интерсубјективно вредновање сопства, страх од амбиваленције
и стварних, дакле не питких, „лајт“ различитости, као и
склоност „Истинама са великим И“, што је гура и ка екстремно
негативним и дехуманизујућим вредносним судовима о
народу коме припада.107 Други је експлицитнији и лакше
препознатљив. Тиче се мере у којој се на левици током
претходне две деценије укоренило схватање о „културној (де)
контаминацији“. Оно је изражено у склоности елита да вежу
бројна зала и проблема, од свакодневних преко развојних до
ратних злочина, за припадност, изражену без комплекса и
антинационалистичке дистанце, народу и нацији. Оба појма су
у елитистичким круговима редовно поистовећују са негативно
есенцијализованом, „контаминирајућом“ (националном)
културом која их прожима.
Не толико отуђена од народа колико нескривено згађена
њиме, постмилошевићевска левица у Србији више није у
стању да артикулише свој политички субјективитет. Робујући
антинационализму, кога, изгеда свесна идејне празнине, стално
покушава да уздигне у антифашизам, она је остала разапета
107 Зоран Ћирјаковић, „Примена модела димензија националних култура Херта Хофштедеа
у истраживањуполитичког обрасца у Србији: постоји ли софтвер српског политичког ума?“,
Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, 3/2013, стр. 225-228.
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између маргина, тачније, све више маргина маргине – што
политички значе „никога“, и жеље да се укључи у спасавање
глобализованог света – дакле политички „свих“. Овај поларни,
подељени фокус, омогућава занимљиве и, нажалост, заводљиве
теоријске експликације, али политички води у постисторијски
бездан, који су латиноамерички левичари избегли тако што
су се окренули народу и, углавном, популизму. Нажалост,
претворивши „народ“ у, у суштини, неприхватљиву категорију
– denkverbot, левица у Србији је себе оставила и без капацитета
да се на смислен начин обрати радничкој класи, коју би требало
да посматра као главни субјект своје полтике. Патуљасте
левичарске политичке снаге данас опстају у политици, као и
такозване невладине организације, искључиво захваљујући
финансирању са Запада. Њихово деловање, углавном сведено
на демагошки антифашизам и паролашки антикапитализам,
обележено је отуђујућим, „космопoлитским“ елитизмом и
склоношћу ка антиполитичком истицању дистинкције. С једне
стране, оваква левица не говори о народу већ о грађанима, што је
један од начина којим отуђене елите своје интересе уоквиравају
као друштвене. С друге, уместо о интернационализму она
говори о космополитизму, који привилегује мобилност (елита)
науштрб укорењености (народа).
У Србији се левица, не само марксистичка, тако нашла
на једном јако уском терену – далеко од преокупација и
проблема народа, маса, истински субалтерних на проказаном
друштвеном дну, које, при томе, овде редовно бива дискурзивно
нацификовано. На левици у Србији изражена је тенденција да
национализам буде изједначен са нацизмом. Ово је присутно
и у деловању такозваних невладиних организација и у
аутоколонијалним, декларативно либералним медијима који
се обраћају млађој, урбаној публици. Антифашизам ту, на
пример, бива представљен као супротност национализму.108
Штавише, у јавном говору, нарочито када је реч о актерима
који себе доживањавају као леве, либералне, грађанске и/
или космополитске, границе између појмова народ / нација
/ национализам / нацизам често не постоје и они бивају
коришћени као, у суштини, синоними. Оваквом логиком и овако
108 Јована Нетковић, Шта данас значи исцртавање кукастог крста у Србији, Интернет,
https://www.vice.com/rs/article/mg9jzn/sta-danas-znaci-iscrtavanje-kukastog-krsta-u-srbiji,
16/10/2018.
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снажно одбијајући „народно“, показујући аверзију и алергију
према народу, левичари у Србији се сами лишавају моћних
оруђа у политичкој борби, па и богатог „’имагинаријума’ као
симболичког света помоћу кога заједница (расна, национална,
имепријална, сексулана, итд.) дефинише себе“,109 тог важног
симболичког ресурса који су латиноамерички левичари
препознали и пригрлили.
Имајући све ово у виду, не треба да чуди ни да је
популизам – који се у Латинској Америци показао као
можда најделотворније од свих политичких оружија које је
користила левица – истовремено постао можда највећи од
свих левичарских табуа у Србији. Негативан однос према не
само народу и популизму већ и, парадоксалано, популарном и
сопственој популарности, овде је везан и за снажно присутан
нагативан однос српских „неукорењених“ и „искорењених“
елита према локалном, где је, као и увек, тешко раздвојити
народно и национално. Огромна важност дистинкције за
самовредновање, која, при томе, поред класичне, бурдијеовске,
у Србији има и важну (ауто)оријенталистичку, саидовску
компоненту, чини да урбани либерални и марксистички
активисти имају специфичан, наглашено „естетски“
приступ бављењу политиком. Наиме, хиперестетизовано,
ексклузивистички уобличено, елитистичко саморазумевање
их наводи да широко прихватање својих идеја – популарност
међу презреним народом – редовно тумаче као сигнал да нешто
није у реду са њиховим ставовима и поступцима. Широка
примена оваквог критеријума исправног и прихватљивог
јавног деловања има разорне последице и снажно оганичава
могуће домете левичарског активизма у Србији.
Овакав, нарцисоидни приступ политичком деловању
посебно долази до изражаја кад је реч о културној сфери,
која је политички све важнија. Ангажовани уметници у
Латинској Америци су редовно инсистирали на значају
аутохтоне културалне продукције као облика, праксе отпора
империјализму,110 док се у Србији левичарски ангажман у
109 Walter Mignolo, „Coloniality at Large“, оп. цит., стр. 49.
110 Anny Brooksbank Jones, „Cultural Politics in Latin American Frame“, in: Cultural Politics in
Latin America (editors: Anny Brooksbank Jones, Ronaldo Munck), St. Martin’s Press, New York,
2000, p. 4.
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култури редовно везује за отуђену, само привидно културално
безмирисну продукцију, која у суштина подражава доминатне
културне и помодне поткултурне трендове на Западу. Активисти
и овде, наравно, препознају везу између политике и културе,
али баш у том контексту оберучке прихватају различите облике
културалног империјализма. Они, по правилу, главни, ако не и
једини, проблем види у наводно ретроградном и антимодерном
народу и националистичкој елити, која му подилази, посебно
у култури, да би, наводно, обликовала његове антизападне
ставове. Тако за овдашње, самопроглашене левичарске
„раднике у култури“ главни проблем нису ни капитал ни
неоколнијализам већ (српски) народ. Они су склони да само
у западној и позападњаченој, локалним утицајима неукаљаној,
имитаторској култури виде „друштвено и политички
трансформативни потенцијал“,111 који латиноамерички
левичари препознају у народу и културалним хибридима који
производи, углавном под снажним утицајем глобализацијских
процеса чија је важна компонента вестернизација. Резултат је
да у Србији данас само десница говори о народу и жели – и
уме – да се обрати народу.
Најкомпликованија лекција латиноамеричке левице
везана је за национализам и етнонационализам. Могуће је, према
анализи Kаролајн Левандер (Caroline Levander), издвојити
четири важна фактора која су обликовала национализам у
региону као еманципаторску снагу, која носи јако мале ризике
од унутрашњих и спољашњих сукоба. Први је важност расне
идентификације, посебно „расног континума“, насталог као
последица вишевековног мешања, који је присутан у бројним
ибероамеричким земљама. Други је „плурализам и младост“
држава, која чини да етнички национализам буде „мање
важан кохезиони фактор“. Треће је чињеница да је борба за
независност била много више антиколонијална „него подгревана
етнонационализмом“. Четврти, да су се младе државе ретко
сучавале са сепаратистичким изазовима, иако су често морале
да се носе са „огромним етничким тензијама унутар својих
граница“.112 Од ових фактора, који указују на дубоке корене
111 Исто.
112 Caroline Levander, „’Bad Neighbor/Good Neighbor’: Across the Disciplines toward Hemispheric Studies“, in: Teaching and studying the Americas: cultural influences from colonialism to
the present (editors: Anthony Pinn, Caroline Levander, Michael Emerson), Palgrave Macmillan,
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једне битно другачије врсте национализма, национализма
који се „опире националистичким парадигмама“,113 за Србију
може бити релевантан само један – да се ризик од ослањања
на етнонационалистичку мобилизацију знатно смањује у
државама у којима не постоји ризик од сепаратизма мањинских
заједница.
У Латинској Америци економски изазови, оличени у
размерама екстремног сиромаштва и величини неједнакости,
много су већи него на Балкану, док се Балкан суочава са
огромним етничким изазовом, који се битно разликује од
првенствено расно обележене хетерогености у Латинској
Америци. Ипак, реч је о два региона, простора који су
субалтерни, чији „глас“ не допире, ни често ни лако, до
кључних, западних и Западу подређених, транснационалних
центара моћи, обично помињаних као „међународна
заједница“. Балкан, а посебно Србија, за разлику од Латинске
Америке, снажно је стигматизован, обележен јако негативном
геокултурном сликом, и статус баука нема само у јавном
дискурсу западних земаља. Kада говоримо о Србији, важна
разлика је и у томе што релевантни актери у државама
Латинске Америке себе с поносом виде као латиноамеричке
и што латинамерички левичари без комплекса гледају на
чињеницу да је реч о лиминалном, али у суштини незападном
простору, који дели многа формативна модерна искуства са
осталим деловима Глобалног југа. Насупрот томе, овде елите
пречесто с ниподоштавањем гледају на свој српски и балкански
идентитет, а многи га се експлицитно одричу у корист једног
идеализованог, јако уско и искључујуће схваћеног европејства.
У Србији, релевантни политички актери своју земњу не
виде као део Глобалног југа и, по правилу, не сматрају искуства
Трећег света релевантним. Снажно изражена склоност да Запад
буде поистовећен са „целим светом“ има бројне негативне
последице, укључујући паралишући комплекс инфериорности
који хране истовремено превисоко и преуско постављени
западноцентрична стандарди. Они су оличени у флоскули о
„највишим западним вредностима“ и односу према западним
развојним достигнућима, „хватању корака“ за Западом, као
New York, 2010, p. 30.
113 Исто, стр. 31.
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не толико најрелевантнијим колико јединим релевантним
мерилима. Чак и на српској левици, стање Глобалног југа редовно
бива редуковано на његове најмрачније аспекте и делови Трећег
света се обично помињу као политичка страшила, новодно
слика и прилика алтернативе неоколонијалном потчињавању.
Овде „проевропски“ политички став, који Европу редукује на
Европску унију и Србију промишља под слоганом „Европа
нема алтернативу“, подразумева аутоколонијалну жудњу,
потребу за више колонијалности, која није увек освешћена.
Зато се намеће закључак да ће корисне политичке и академске
латиноамеричке лекције, чији су релевантни фрагменти и
полазишта истакнути у овом раду, у Србији остати субалтерне.
Оне нам говоре много тога корисног, али премало је на српској
левици оних који могу да их „чују“.114
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Зоран Ћирјаковић

ДЕЦЕНТРИРАЊЕ СХВАТАЊА ЛЕВИЦЕ И ПОГЛЕД...

Zoran Cirjakovic
SUBALTERNIST AND DECOLONIAL DECENTERING
OF THE LEFT AND A VIEW OF THE LEFT IN SERBIA
THROUGH A LATIN AMERICAN PRISM
Resume
The author focuses on the specific aspects of the unexpectedly
great success of left-wing political forces in Latin America at the
very end of the 20th and during the first two decades of the 21st
century, as well as on the selected original insights of two engaged
scholarly critiques focused on the state of Latin American region
and its place in a globalized world, that could be used in the framework of the much needed response to the deep and long-standing
crisis of the Left in Serbia. Liminal Latin American experiences,
as well as the ways they have been thought about, are particularly
important for the countries of the Balkans, which is also a liminal
region, even in the physical sense. In this context, an overview is
presented of the relevant starting points and approach to political
struggle used by the leaders and movements paradigmatic for the
success of the “Pink tide”, that has brought the Left to power in
as many as 14 Latin American states, including the largest and
economically most powerful countries in the region. In the paper
the author highlights the selected instructive results of decolonial
and subalternist critiques, which until now have not been given
much attention in Serbia and other countries of the region preoccupied with “Europeanization” and membership in the European
Union, regularly viewed as panacea for numerous problems. Some
of the reasons why Latin American lessons are useful for the left
in Serbia are given, as well as why it is not realistic to expect that
they would be taken into consideration. The author concludes that
Latin American experiences and critical insights from subalternist
and decolonial schools of thought suggest that the left in Serbia,
as well as other peripheries and semi-peripheries of the world
system, should free itself from subservience to the Western-centric, often ostensibly universal perceptions and understandings,
and consistently and without any complexes incorporate distinct
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strategies and contextually informed modes of political struggle,
developed on the basis of local experiences and the specific location
of each nation-state in the modern, increasingly sophisticated and
non-transparent, global mechanisms of neocolonial subordination
and desubjectification.
Keywords: the left, Latin America, „Pink tide“, Serbia, crisis
of the left, Subaltern studies, decoloniality, WesternCentrism, modernity, nation-state, people, populism,
Global South.115

* Овај рад је примљен 1. јуна 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јула 2019. године.
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