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ти ри ни воа су сре та ња Зиг мун да 
Фрој да са смр ћу: уну тра шњи, 
по ро дич ни, те ра пе ут ски и кул
тур ноисто риј ски (216222).

Књи га Сло бо да на Г. Мар ко
ви ћа Пе си ми стич ка ан тро по
ло ги ја Зиг мун да Фрој да пред
ста вља са же то и ве о ма ко ри сно 
шти во за све ко ји се за ни ма ју 
за ан тро по ло шки пе си ми зам 
Зиг мун да Фрој да, али и за це
ло куп но уче ње и жи вот осни ва
ча пси хо а на ли тич ког по кре та. 
Оби лу је мно штвом из во ра, ана
ли зом Фрој до вих књи га, де ла 
ма њег оби ма, али и пре пи ски, 
за пи сни ка. Без сва ке сум ње, Пе
си ми стич ка ан тро пло ги ја већ 
са да за у зи ма зна чај но ме сто у 
де ли ма о Зиг мун ду Фрој ду на
пи са ним на срп ском је зи ку, а, с 
дру ге стра не, ова књи га пред
ста вља са мо дру ги том тро том
не исто ри је европ ског пе си ми
зма у на ста ја њу, из пе ра Сло бо
да на Г. Мар ко ви ћа, „ко ја ће об
у хва ти ти раз до бље од Про ди ка 
са Ке о са до по чет ка XXI ве ка.“ 
(236)
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За што на ро ди про па да ју: 
по ре кло мо ћи, про спе ри те та и 
си ро ма штва је обим на сту ди ја 
(на ско ро шест сто ти на стра ни
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ца тек ста) о ве ли ким еко ном
ским раз ли ка ма (у до хо ци ма и 
жи вот ном стан дар ду) из ме ђу 
раз ви је них зе ма ља – по пут Сје
ди ње них Аме рич ких Др жа ва, 
Ве ли ке Бри та ни је и Не мач ке – и 
не раз ви је них, као што су зе мље 
у под са хар ској Афри ци, Цен
трал ној Аме ри ци и Ју жној Ази
ји. Углед ни аме рич ки про фе
со ри, Да рон Асе мо глу и Џејмс 
А. Ро бин сон, ко ри сте ћи оби ље 
прак тич них, сли ко ви тих при
ме ра и ис пу ња ва ју ћи књи гу бо
га тим чи ње ни ца ма, с ви дљи ве 
ин те лек ту ал не дис тан це, об ја
шња ва ју при ро ду не јед на ко сти 
у све ту – од на стан ка људ ског 
дру штва до да нас.

Ва жност овог де ла је што те
мељ ним, ре ал ним и мо дер ним 
при сту пом, ме то до ло шком пре
ци зно шћу и си сте ма тич но шћу 
у из ла га њу, пи та ња бо гат ства 
и си ро ма штва по ста вља у сре
ди ште дру штве не рас пра ве у 
пра вом тре нут ку – у вре ме ка да 
је гло бал на фи нан сиј ска кри
за већ по че ла, ка да јаз из ме ђу 
раз ви је них и не раз ви је них зе
ма ља ра сте све бр же и ка да се 
све ви ше ак ту е ли зу је пи та ње да 
ли се у из ме ње ном ме диј ском 
окру же њу (екс пан зи ја тех но
ло ги је ко му ни ка ци ја) од но си 
мо ћи пре и на ча ва ју и ка ко мо гу 
про ме ни ти ре ла ци је у окви ру 
ка рак те ра и ди на ми ке по ли тич
ких про це са.1) Ти ме би сту ди ја 
1) „Про блем“ не јед на ко сти ин ди ви ду ал

ног и дру штве ног бла го ста ња је у то ме 
што она че сто оте жа ва бр жи еко ном
ски раз вој, јер бо га ти и моћ ни гр че
ви то др же сво је мо но пол ске по зи ци је 

нај пре тре ба ла да до при не се 
на уч ној за сно ва но сти раз ма
тра ња раз ли чи тих те ма из ове 
сло же не обла сти са нај ди на
мич ни јим раз во јем, а по том и 
да до дат но под стак не дру штве
ни ак ти ви зам: да се у но ви на ма, 
као и у ин сти ту ти ма, на струч
ним кон фе рен ци ја ма и у ку ло
а ри ма еко ном ских ин сти ту ци ја 
че шће по ста вља ју пи та ња у ве
зи са оправ да но шћу по је ди них 
при хо да и огром ним раз ли ка ма 
ко је по сто је из ме ђу бо га тих и 
си ро ма шних у ве ћи ни зе ма ља, 
укљу чу ју ћи и САД, и из ме ђу 
бо га тих и си ро ма шних зе ма ља 
у све ту.

Циљ сту ди је је да от кри је 
ва жност уло ге ко ју раз ли ке у 
до хот ку и бо гат ству, из о би љу 
и си ро ма штву, игра ју у на шој 
сва ко дне ви ци, као и зна чај ко ји 
су има ле то ком исто ри је. Ве што 
пред ста вље ни ре зул та ти ду го
го ди шњих ис тра жи ва ња ауто ра 
из о штра ва ју те о риј скокри тич
ки увид и чи ње нич ноар гу мен
та тив ну за сно ва ност до са да
шњих са зна ња о овој то пи ци и 

(ко је обич ном на ро ду ни су до ступ не) 
и до ми ни ра ју по ли тич ким про це сом. 
Дај мо реч Ма ну е лу Ка стел су (Ma nuel 
Ca stells): „Моћ је мно го ви ше од ко
му ни ка ци је, и ко му ни ка ци ја је мно го 
ви ше од мо ћи. Али моћ се за сни ва на 
кон тро ли ко му ни ка ци је, исто као што 
се њој су прот ста вље на моћ за сни ва на 
уки да њу те кон тро ле. А ма сов на ко му
ни ка ци ја, ко му ни ка ци ја ко ја има по тен
ци јал да до пре до свих де ло ва јед ног 
дру штва, фор ми ра се под ути ца јем од
но са мо ћи, она из ви ре из ме ди ја и по
ли тич ких стре мље ња од ре ђе не др жа ве. 
Моћ ко му ни ка ци је на ла зи се у са мом 
сре ди шту струк ту ре и ди на ми ке дру
штва.“ (Ka stels, 2014: 23).
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ра ци о нал но усме ра ва ју јав ну 
рас пра ву о про бле му со ци јал не 
не јед на ко сти и пи та њу на ко ји 
на чин ће жи ве ти ми ли јар де гра
ђа на све та. Та ко ђе, у на став ку 
спро во ђе ња ре фор ми ко је ће 
омо гу ћи ти на пре дак у про це су 
ин те гра ци је Ср би је у Европ ску 
уни ју, од из у зет ног је зна ча ја ја
ча ње дру штве не све сти о то ме 
да је ва жно упо зна ти се с про
бле ми ма због по ра ста не јед на
ко сти у бо гат ству и мо ћи.

Цен трал но пи та ње сту ди је 
је на ко ји на чин љу ди ко ји жи
ве на иви ци ег зи стен ци је у сво
јој зе мљи, успе ва ју да по пра ве 
свој до ход ни по ло жај и по ста ну 
успе шни гра ђа ни чим еми гри
ра ју у дру гу др жа ву? Асе мо глу 
и Ро бин сон твр де да од го вор 
тре ба тра жи ти у раз ли чи тим 
ин сти ту ци ја ма, по ли тич ким и 
еко ном ским.

Про фе сор Бо рис Бе го вић, ре
цен зент и струч ни ре дак тор де
ла ука зу је на кључ не те о риј ске 
спо зна је ауто ра: „Пр ви основ ни 
на лаз је да до бре еко ном ске ин
сти ту ци је во де ка про спе ри те ту, 
а ло ше ка си ро ма штву. И то не
за ви сно од деј ства свих дру гих 
фак то ра ко ји, у књи зи се то не 
спо ри, ути чу на при вред ни раст 
– од лу чу ју ћи ути цај ипак има
ју еко ном ске ин сти ту ци је. А 
њих, то је дру ги основ ни на лаз 
књи ге, усло вља ва ју – шта ви ше, 
де тер ми ни шу – по ли тич ке ин
сти ту ци је, од но сно по ли тич ке 
од лу ке о еко ном ским ин сти ту
ци ја ма ко је се до но се уну тар 

по ли тич ких ин сти ту ци ја“ (стр. 
533). Оту да Асе мо глу и Ро бин
сон за кљу чу ју да је за на ци о
нал ни еко ном ски успех „не из
бе жно да ка рак тер еко ном ских 
и по ли тич ких ин сти ту ци ја бу де 
ускла ђен“ (исто).

Су шти на ин сти ту ци о нал не 
ар гу мен та ци је ауто ра је да на
ро ди еко ном ски про спе ри ра ју 
(по пут Нор ве шке) или про па
да ју (по пут Ма ли ја) за ви сно од 
ти па еко ном ских и по ли тич ких 
ин сти ту ци ја: ин клу зив не (до
бре) под сти чу при вред ни раст, 
про цес кре а тив не де струк ци је 
и по кре тач ке сна ге сва ког на
прет ка – обра зо ва ње и тех но
ло ги ју, а екс трак тив не (ло ше 
од но сно „из ра бљи вач ке“) под
ри ва ју при вред ни раст, не до
во де до кре а тив не де струк ци је 
и огра ни ча ва ју раз вој обра зо
ва ња и тех но ло шког на прет
ка. Екс трак тив не ин сти ту ци је 
екс тра ку ју (из вла че) ре сур се 
од ве ћи не љу ди у дру штву и 
пре у сме ра ва ју их при ви ле го ва
ној ма њи ни (вла да ју ћа кла са).2) 
Ин клу зив не ин сти ту ци је омо
гу ћа ва ју гра ђа ни ма ко ји не ма ју 
по ли тич ку моћ да се укљу че у 
при вред не про це се и уве ћа ју 
свој до хо дак.

Кључ на по ен та сту ди је огле
да се у на гла ша ва њу чи ни ла ца 
ко ји мо гу има ти тран сфор ма
тив ну уло гу у про це су раз во ја 
ин клу зив них по ли тич ких ин
2)  Не де мо крат ски си стем (ко му ни зам, на

ци зам) са јед ном вла да ју ћом стран ком 
је сте при мер екс трак тив не ин сти ту ци
је.
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сти ту ци ја, а то су – ме ди ји. Ци
ти рај мо ауто ре: „Ин клу зив не 
по ли тич ке ин сти ту ци је омо гу
ћа ва ју раз вој сло бод них ме ди ја, 
а сло бод ни ме ди ји че сто до но се 
ин фор ма ци је о прет ња ма про
тив ин клу зив них ин сти ту ци
ја и мо би ли шу љу де у њи хо ву 
од бра ну, као што је био слу чај 
у по след њој че твр ти ни де вет
на е стог и пр вој че твр ти ни два
де се тог ве ка ка да је све ве ћа 
до ми на ци ја ба ро на пљач ка ша 
угро жа ва ла су шти ну ин клу зив
них еко ном ских ин сти ту ци ја у 
Сје ди ње ним Др жа ва ма“ (стр. 
356). Ин клу зив не ин сти ту ци је 
ства ра ју сна жну тен ден ци ју „да 
оп ста ју, да од го ва ра ју иза зо ви
ма и да се ши ре, као што се то 
до го ди ло у Бри та ни ји и Сје ди
ње ним Др жа ва ма“ – „про цес 
бла го твор не спи ра ле“ (исто.). 
„На жа лост“, на во де ауто ри, 
„екс трак тив не ин сти ту ци је 
ства ра ју исто та ко сна жне си
ле ко је де лу ју у сме ру њи хо вог 
оп стан ка – про цес укле те спи
ра ле“ (стр. 356–357). Асе мо глу 
и Ро бин сон за кљу чу ју: „Оспо
со бља ва ње дру штва у це ли ни 
те шко се ко ор ди ни ше и одр жа
ва без ра ши ре ног оба ве ште ња 
о то ме да ли по сто је еко ном
ске или по ли тич ке зло у по тре
бе од стра не љу ди на вла сти“ 
(стр. 488). „Ме ди ји мо гу та ко ђе 
игра ти кључ ну уло гу у усме ра
ва њу оспо со бља ва ња ши ро ког 
сег мен та дру штва у трај ни је 
по ли тич ке ре фор ме“ (исто.). 
„Ме ди ји, по го то во но ви об ли ци 
за сно ва ни на на пре до ва њу ин

фор ма ци о них и ко му ни ка ци о
них тех но ло ги ја, као што су ин
тер нет бло го ви, ано ним ни ча
то ви, Феј сбук и Тви тер, игра ли 
су сре ди шњу уло гу у иран ској 
опо зи ци ји Ах ма ди не жа до вој 
из бор ној пре ва ри 2009. го ди не 
и ре пре си ји ко ја је усле ди ла“ 
(исто). При мер слич не сре ди
шње уло ге ме ди ја уоча ва се и у 
про те сти ма ‘Арап ског про ле ћа’ 
(исто.).

Ста но ви ште ауто ра је „да 
је по ли ти ка да ле ко из над ге о
гра фи је, при род них ре сур са и 
кул ту ре“, и да су „сло бо да“ и 
ин сти ту ци о нал на сим би о за – 
кључ дру штве ног про спе ри те
та. Овај став ауто ри обра зла жу 
па жљи во ода бра ним исто риј
ским све до чан стви ма (про це си
ма и до га ђа ји ма ко ји су у фо ку
су ана ли зе) из пе ри о да Рим ског 
цар ства, ма јан ских гра до вадр
жа ва, сред њо ве ков не Ве не ци је, 
Со вјет ског Са ве за, Ла тин ске 
Аме ри ке, Ен гле ске, Евро пе, 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа
ва и Афри ке, на осно ву ко јих 
по ку ша ва ју да из гра де „но ву 
те о ри ју по ли тич ке еко но ми
је“, при мен љи ву на це ло куп ну 
исто ри ју људ ског дру штва и на 
овла да ва ње еко ном ским си ла ма 
ко је во де раз во ју или си ро ма
штву у кон тек сту по ли тич ких и 
дру штве них од но са.

Јед но од нај ва жни јих пи та
ња дру штве них на у ка и људ
ског по сто ја ња – а то је по ре кло 
си ро ма штва и про спе ри те та – 
ауто ри су са гле да ли у пет на ест 
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по гла вља, чи ји на слов ни бло
ко ви ин фор ма тив но ука зу ју на 
те ме ко је се у њи ма раз ма тра ју 
и из ло же не ис тра жи вач ке на ла
зе.3) Струк ту ру де ла, осим по
3) Пр во по гла вље, „Та ко бли зу, а ипак та ко 

раз ли чи ти: Но га лес у Ари зо ни и Но га
лес у Со ро ни де ле исти на род, кул ту
ру и ге о гра фи ју. За што је је дан бо гат, 
а дру ги си ро ма шан?“; дру го, „Те о ри је 
ко је не об ја шња ва ју ствар ност: Си ро
ма шне зе мље ни су си ро ма шне због 
њи хо вих ге о гра фи ја или кул ту ра, или 
за то што њи хо ве во ђе не зна ју ко је би 
по ли ти ке обо га ти ле њи хо ве гра ђа не“; 
тре ће, „Оства ри ва ње про спе ри те та и 
ства ра ње си ро ма штва: Ка ко су про
спе ри тет и си ро ма штво од ре ђе ни под
сти ца ји ма ко је ства ра ју ин сти ту ци је и 
ка ко по ли ти ка од ре ђу је ка кве ће на род 
ин сти ту ци је има ти“; че твр то, „Ма ле 
раз ли ке и кључ не скрет ни це: зна чај 
исто ри је – Ка ко се ин сти ту ци је ме ња ју 
кроз по ли тич ки су коб и ка ко про шлост 
об ли ку је са да шњост“; пе то, „Ви део сам 
ка ко из гле да бу дућ ност и она функ ци о
ни ше: при вред ни раст у усло ви ма екс
трак тив них ин сти ту ци ја – Шта је би ло 
за јед нич ко Ста љи ну, Кра љу Ша ја му, 
нео лит ској ре во лу ци ји и ма њин ским 
гра до ви мадр жа ва ма и ка ко то об ја
шња ва за што са да шњи ки не ски при
вред ни раст не мо же по тра ја ти“; ше сто, 
„Уда ља ва ње: Ка ко се ин сти ту ци је вре
ме ном раз ви ја ју и че сто по ла ко уда
ља ва ју“; сед мо, „Пре крет ни ца: Ка ко је 
по ли тич ка ре во лу ци ја 1688. про ме ни ла 
ен гле ске ин сти ту ци је и до ве ла до ин
ду стриј ске ре во лу ци је“; осмо, „Не код 
нас: пре пре ке раз во ју – За што су се по
ли тич ки моћ ни ци опи ра ли ин ду стриј
ској ре во лу ци ји у мно гим на ро ди ма“; 
де ве то, „Пре о кре та ње раз во ја: Ка ко је 
европ ски ко ло ни ја ли зам оси ро ма шио 
мно ге де ло ве све та“; де се то, „Ши ре
ње про спе ри те та: Ка ко су не ки де ло ви 
све та кре ну ли дру га чи јим пу те ви ма ка 
бла го ста њу у од но су на Бри та ни ју“; је
да на е сто, „Бла го твор на спи ра ла: Ка ко 
ин сти ту ци је ко је охра бру ју про спе ри
тет ства ра ју по зи тив не по врат не спре
ге ко је за у ста вља ју на по ре ели та да их 
осу је те“; два на е сто, „Укле та спи ра ла: 
Ка ко ин сти ту ци је ко је иза зи ва ју си ро
ма штво ства ра ју не га тив не по врат не 
спре ге и оп ста ју“; три на е сто, „За што 
на ро ди про па да ју да нас: Ин сти ту ци је, 

ме ну тих по гла вља, чи ни: Пред
го вор – „За што су се Егип ћа ни 
оку пи ли на Тр гу Та хир да сме
не Хо сни ја Му ба ра ка и за што је 
то зна чај но за на ше раз у ме ва
ње узро ка бла го ста ња и си ро
ма штва“, Оглед о ли те ра ту ри и 
из во ри ма, им по зан тан пре глед 
Би бли о гра фи је ко ри шће них ра
до ва и ре ле вант не но ве ли те ра
ту ре у ко јој чи та о ци ко ји се за
ни ма ју за од ре ђе ну област мо гу 
про на ћи до дат не ин фор ма ци је, 
За хвал ни це, По го вор про фе со
ра Бо ри са Бе го ви ћа – „Ин сти
ту ци је из над све га“ и ис цр пан 
Ин декс име на и кључ них пој
мо ва као под сет ник на по зи ва не 
ауто ре и пу то каз за иде је ко је су 
у тек сту раз ви је не. Са др жи на 
књи ге је ор га ни зо ва на та ко да 
чи та лац ла ко мо же ода бра ти од
го ва ра ју ћу це ли ну или оде љак 
и та ко ће про сту ди ра ти би ло ко
ји аспект раз ма тра не те ме. Де ло 
је из вр сно тех нич ки опре мље
но, са др жи пре гршт сли ков них 
при ло га (из ван ред них ка ра
та, бес пре кор них гра фи ко на и 
при клад них фо то гра фи ја) ко ји 
илу стру ју пре глед ну, од ме ре ну, 
пре ци зну, за ни мљи ву, ин фор ма
тив ну и згу сну ту ана ли зу дру
штве ноисто риј ског кон тек ста 
си ро ма штва као ви ше ди мен зи
о нал ног фе но ме на и при до но се 
укуп ном ути ску – пред ста вља ју 

ин сти ту ци је, ин сти ту ци је“; че тр на е
сто, „Раз би ја ње ка лу па: Ка ко је не ко
ли ци на зе ма ља из ме ном ин сти ту ци ја 
про ме ни ла сво ју еко ном ску пу та њу“ и 
пет на е сто, „Раз у ме ва ње про спе ри те та 
и си ро ма штва: Ка ко је свет мо гао би ти 
дру га чи ји и ка ко раз у ме ва ње то га мо же 
об ја сни ти за што мно ги по ку ша ји бор бе 
про тив си ро ма штва ни су ус пе ли“.
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пра во рас те ре ће ње у тре ну ци ма 
ка да стро го ћа ар гу мен та ци је и 
из во ђе ња из и ску ју по ја чан чи
та лач ки на пор.

Ва жан на уч ни и дру штве ни 
до при нос сту ди је За што на
ро ди про па да ју: по ре кло мо ћи, 
про спе ри те та и си ро ма штва 
огле да се у ње ном си сте мат
ском ис тра жи ва њу ин сти ту
ци о нал не осно ве при вред ног 
раз во ја и зна чај ном ука зи ва њу 
на сам ин сти ту ци о нал ни раз
вој као кљу чан фак тор узро ка 
бо гат ства или си ро ма штва на
ро да. Из из ло же ног кон цеп ту
ал ног окви ра ауто ра про из и ла
зи да Ср би ја због ра то ва ко ји 
су је за де си ли и тран зи ци о ног 
пе ри о да ко ји је до вео до ве ли
ке по ла ри за ци је и ду го роч них 
по сле ди ца на еко ном ске и по
ли тич ке ин сти ту ци је ни је ус
пе ла да у осно ви ре фор ми ше 
сво је еко ном ске ин сти ту ци је 
та ко да по ста ну ви ше ин клу
зив не, што је глав ни раз лог због 
ко јег је Ср би ја још увек јед на 
од нај си ро ма шни јих др жа ва у 
Евро пи. На чин на ко ји ауто ри 
пре зен ту ју чи ње ни це, је згро вит 
и ја сан стил пи са ња, до при но
се из у зет ној чи тљи во сти књи
ге. По се бан осврт Асе мо глуа и 
Ро бин со на на ко ло ни јал но по
ре кло са вре ме них ин сти ту ци ја 
и њи хов при каз но вих уви да о 
ути ца ју дик та ту ре и де мо кра ти
је на при вред ни раст (уте ме ље
них на кри тич кој ана ли зи про
ме на по ли тич ких ин сти ту ци ја), 
те пре по ру ке за осет ни је убла
жа ва ње не јед на ко сти и по ди за
ње жи вот ног стан дар да (ко је не 

би зах те ва ле ра ди кал ну пре ра
спо де лу бо гат ства у све ту) чи не 
сту ди ју не за о би ла зном ка ко за 
упу ће ни ју, нат про сеч но обра зо
ва ну јав ност та ко и за ши ру чи
та лач ку пу бли ку (без пред зна
ња из еко ном ске и по ли тич ке 
на у ке) за ин те ре со ва ну за раз у
ме ва ње ком плек сне обла сти ин
сти ту ци о нал ног раз во ја. Књи
га се свр ста ва у из у зет но уски 
круг истин ски зна чај них де ла 
у свет ској ли те ра ту ри и ва жан 
је до да так те о риј ском фон ду 
зна ња срп ске на уч не за јед ни
це јер на дру га чи ји на чин са
гле да ва про блем не јед на ко сти 
ме ђу на ци ја ма и по је дин ци ма 
у окви ру на ци је, те по ли тич ку 
тран сфор ма ци ју ка ква је си ро
ма шном дру штву нео п ход на да 
би по ста ло бо га то. На ла зи ма 
пред ста вље ним у књи зи оја ча ва 
се идеј но исто риј ска ди мен зи ја 
еко ном ских сту ди ја, уна пре ђу је 
раз у ме ва ње еко ном ског раз во ја 
и це ло куп не еко но ми је. Из не
том ар гу мен та ци јом и пру жа
њем не ких смер ни ца око то га 
ко ји ти по ви дру шта ва има ју ви
ше шан си да оства ре при вред
ни раст то ком сле де ћих не ко
ли ко де це ни ја, де ло про во ци ра 
на да љу раз ра ду те ме и оста вља 
отво рен про стор за де ба ту.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА
Ka stels, Ma nuel (2014). Моћ 

ко му ни ка ци ја. Бе о град: 
Kлио.

 


