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Сажетак

Глобализација представља један комплексан процес
пун противречности, који свакодневно мења структуру и
динамикусавременогдруштва.Овајпроцессвакодневнопо
казујесвојеЈанусоволицекојимутиченасудбинусавремених
светскихдруштава.Неолибералниконцептглобализацијеи
њено асиметрично испољавање у савремености су, нажа
лост, потпуно гурнули у други планњену еманципаторску
улогу.Једаноднајзначајнијихтеоретичаракојисебавеовим
проблемомјестесвакакоНоамЧомскичијисуживотирад
обележиливећидеоXXипочетакXXIвека.Овајвеликибо
рацзамиридемократију једобарпримертогада јеперо
најмоћнијеоружјеодсвих.Онсеусвојимрадовимажестоко
бори против рата и неолибералног концепта глобализаци
је,критикујућипритомунајвећојмериостваривањеспољне
политикеСједињенихАмеричкихДржава,иутоменепосу
стајениданас.ПореданализетеоријскогдоприносаНоама
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Чомскогзаразумевањенеоимперијалногконцептаглобали
зације,овајрадимазациљдаукажеиназначајиулогуин
телектуалацаусавременомдруштву,каоидаистакненео
пходност свакодневног критичког преиспитивања за разу
мевањесавременихдруштвенихпроцеса.
Кључнеречи:НоамЧомски,неоимперијалниконцептглоба

лизације, неолиберализам, „одговорност инте
лектуалаца“.

Но ам Чом ски [Noam Chomsky], аме рич ки лин гви ста, 
фи ло зоф, по ли ти ко лог, со ци о лог, пи сац, про фе сор уни вер зи-
те та, ди си дент, пред ста вља сва ка ко јед ну од нај зна чај ни јих 
лич но сти ко ја је обе ле жи ла ве ћи део XX и по че так XXI ве ка. 
Ње го во основ но обра зо ва ње се ти ца ло фи ло зо фи је и лин гви-
сти ке што је ре зул ти ра ло ти ме да је он 1955. го ди не до био 
док то рат из лин гви сти ке. По чев ши од 1960. го ди не Чом ски-
јев рад је по чео све ви ше да за ди ре у сфе ру по ли ти ке и дру-
штва. Од овог пе ри о да па на да ље ве ли ки број ра до ва Но а ма 
Чом ског из ла зи из сфе ре лин гви сти ке и ба ви се кри ти ком 
по ли тич ких и еко ном ских си сте ма. „Ра ме уз ра ме са мно-
го број ним анар хи стич ким дог ма ма Чом ски се ба ви кла сом 
и кла сном бор бом у кон тек сту моћ про тив не мо ћи.“1 У том 
сми слу, ра до ви Но а ма Чом ског су све ви ше по че ли да за ла зе 
у до мен ве ли ког бро ја дру штве них на у ка, јер се ба ве об ја-
шња ва њем са вре ме них дру штве них про це са на је дан но ви, 
осве жа ва ју ћи на чин, ко ји је умно го ме до при нео раз во ју њи-
хо вог са зна ња. Чом ски спа да у ред во де ћих ин те лек ту а ла ца 
у све ту ко ји су по ди гли свој глас у бор би за мир и де мо кра ти-
ју, а про тив ра та и то та ли та ри зма. То ком ше зде се тих го ди на 
XX ве ка Чом ски је био ис так ну ти кри ти чар ра та у Ви јет на-
му. Он је по стао је дан од нај ве ћих ана ли ти ча ра спољ не по ли-
ти ке Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, али и њен ве ли ки кри-
ти чар због под ри ва ња де мо кра ти је, кр ше ња људ ских пра ва и 
про мо ви са ња ин те ре са ма ло број них бо га тих сло је ва. Али сон 
Ед глеј [A li son Ed gley] на гла ша ва да је Чом ски је во гле ди ште 
од из у зет ног зна ча ја због то га што, у пост мо дер ном све ту где 
вла да кри ла ти ца anythinggoes и где је исти на не до сти жна, он 
до во ди у пи та ње та кву док три ну.2 

1 Da vid V. Healy, Class inAmerica:AnEncyclopedia(edi ted by Ro bert E. We ir), 
Gre en wo od Press, West port, Vo lu mes 1-3, 2007, стр. 129.

2 Ali son Ed gley, TheSocial andPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u tled ge, 
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Од гО ВОР НОСт ИН тЕ ЛЕК тУ АЛ aЦА

„Од го вор ност ин те лек ту ал ца“ кри је јед ну кључ ну двој-
ност: бри ше раз ли ку из ме ђу „тре ба ло би“ и „је сте“.3 Што се 
ти че овог пр вог кон тек ста њи хо ва од го вор ност би тре ба ло 
да бу де иста као и од го вор ност оста лих љу ди, ако не и ве-
ћа, јер при ви ле ги је до но се при ли ке, ко је пак са со бом но се 
и мо рал ну од го вор ност. Чом ски по зајм љу ју ћи фра зу од Хан-
са Мор ген та уа [Hans Jo ac him Mor gent ha u], осни ва ча те о ри је 
ме ђу на род них од но са, ка же да „ми с пра вом осу ђу је мо оне 
по слу шне ин те лек ту ал це из бру тал них и на сил нич ких ре-
жи ма због њи хо ве конформистичкепокорностипремаони
манавласти“.4 Ка ко Мор ген тау ни је го во рио о ин те лек ту-
ал ци ма уну тар не ког то та ли тар ног ре жи ма, већ о за пад ним 
ин те лек ту ал ци ма, ко ји ни су има ли раз ло га за страх, њи хо ва 
од го вор ност је у то ме мно го ве ћа. Но ам Чом ски спа да у ред 
ин те лек ту а ла ца ко ји пре и спи ту ју зва нич не ста во ве и до во де 
у пи та ње го то ве од го во ре. У то ме је ујед но и су шти на оно га 
што би ин те лек ту ал на ели та тре ба ло да ра ди.  

Је дан од нај ве ћих иза зо ва са ко ји ма се ин те лек ту ал-
ци су сре ћу је сте то што они мо ра ју да се окре ну по тра зи за 
исти ном, а не да се сво јим ве шти на ма слу же за рад об ли ко ва-
ња ствар но сти по упу ти ма цен та ра мо ћи, јер „са мо сло бо дан 
чо век – ко га не пла ћа ни власт ни не ка ком па ни ја – мо же да 
искре но из но си сво ја на уч на от кри ћа“.5 Ка ко то Чом ски ле по 
ка же, „про блем истин ских де мо кра ти ја је у то ме што оне че-
сто по ста ну жр тве пра зно вер ја и да уме сто (...) ин ве сти то ра 
власт тре ба да за сту па ин те ре се свог на ро да“.6 Власт се, уме-
сто то га, ве о ма че сто ко ри сти „ве лом“ ко ји за ма гљу ју пра ву 
сли ку ства ри при че му се по ли тич ки реч ник ко ри сти на тај 
на чин да од ре ђе не ре чи до би ја ју мно го дру га чи је зна че ње од 
оног ка кво оне има ју у ствар но сти. То зна че ње је углав ном 
зна че ње ко је од го ва ра цен три ма мо ћи. „Та ко реч одбрана у 

Lon don and New Yourk, 2000, стр. 12.
3 Но ам Чом ски, Интервенције, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, 

стр. 213.
4 Исто, стр. 213.
5 Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чи го ја, 1999, стр. 11.
6 Исто, стр. 10.
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ства ри зна чи рат, демократијапо ста је технократија, а сло
бода–ропство.“7  

Чом ски на гла ша ва да се сви ин те лек ту ал ци ко ји озбиљ-
но схва та ју од го вор ност по сла ко јим се ба ве су сре ћу са два 
ме ђу соб но по ве за на за дат ка. „Је дан је да при ка жу бу ду ће 
дру штво ко је ће од го ва ра ти свим по тре ба ма људ ске при ро-
де, дру ги је да ана ли зи ра ју при ро ду мо ћи и угње та ва ња у 
са да шњем дру штву.“8 Пр ви за да так је умно го ме лак ши јер 
он под ра зу ме ва мно го ма ње ри зи ка, чак и у то та ли тар ним 
си сте ми ма, у од но су на дру ги. Дру ги за да так је мно го зах-
тев ни ји, јер је мно го ве ро ват ни је да ће ин те лек ту а лац ко ји се 
за пу ти овим пу тем на и ћи на мно го број не иза зо ве и пре пре-
ке. Ри зик је у том сми слу мно го ве ћи.

Џон Адамс [John Adams] је јед ном при ли ком из ја вио:  
„Моћ ни увек ми сле да има ју великудушу и ши ри ну по гле да 
ко ја им омо гу ћу је да ви де ви ше од сла бих.“9  Чом ски ка же је 
ува жа ва ње те ве ли ке ду ше по стао уоби ча је ни став ин те лек-
ту ал не ели те, ко ја сма тра да је она упра во та ко ја би тре ба ло 
да др жи по лу ге вла сти. Као по сле ди ца овог ста ва мо гу ће је 
раз ли ко ва ти двеврстеинтелектуалаца: ин те лек ту ал це тех-
но кра те или ин те лек ту ал ци на кло ње ни по ли ти ци, ко ји су 
од го вор ни, тре зве ни, кон струк тив ни, и ин те лек ту ал це ор јен-
ти са не ка вред но сти ма, ко ји чи не зло срећ ну гру па ци ју што 
пред ста вља тзв. прет њу де мо кра ти ји јер се упу шта у ома ло-
ва жа ва ње ли де ра, иза зи ва ње вла сти и де ма ски ра њу ус по ста-
вље них ин сти ту ци ја.10 

Ин те лек ту ал ци мо ра ју би ти отво ре на ума и вла да ти 
тер ми ни ма ко ји ма се ко ри сти зва нич на „по ли тич ки ко рект-
на“ ре то ри ка. Је дан од та квих из ра за ко ји се ве о ма че сто ко-
ри сте је сте „без бед но сна прет ња“, ко ји, пре ма Чом ском, по-
кри ва све оно што мо же на би ло ко ји на чин да угро зи аме-
рич ке ула га че.11 Дру ги ве о ма чест из раз ко ји се ко ри сти је сте 

7 Исто, стр. 10.
8 No am Chomsky, Radicalpriorities, Edi ted by C. P. Ote ro, Ex pan ded Third Edi tion, 

AK Press, Edin burg, Lon don, Oakland, 2003, стр. 15.
9 Но ам Чом ски, Интервенције, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, 

стр. 214.
10 Исто, 2009, стр. 214.
11 Но ам Чом ски, Година501–конквистасенаставља, Све то ви, Но ви Сад, 1998, 

стр. 50.
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„праг ма тич ност“. За овај из раз Чом ски ка же да он у слу ча ју 
Сје ди ње них Др жа ва „зна чи радитипонашојвољи, а у слу ча-
ју дру гих зна чи да они радепонашојвољи“.12 

Кар лос Оте ро [CarlosOtero] ис ти че да се Чом ски од-
ли ку је „не за ви сним умом за ди вљу ју ћих спо соб но сти“.13 Не-
за ви сни ум мо ра би ти спо со бан да се отрг не од зва нич них 
док три на и да кри тич ки са гле да ствар ност. Он на ро чи ти зна-
чај Чом ског ви ди у ње го вој спо соб но сти да до во ди у пи та ње 
до ма ће и стра не ин те лек ту ал не стан дар де ко ји ства ри узи ма-
ју здра во за го то во у ве ли ком бро ју на уч них ди сци пли на, а 
за рад оства ри ва ња не ка кве до би ти. Моћ др жав не про па ган де 
се не сме ни ка ко за не ма ри ти, чак и ка да се ра ди и о нај о тво-
ре ни јим дру штви ма. Чом ски на ро чи то скре ће па жњу да су 
то та ли тар ни си сте ми мно го не е фи ка сни ка да се ра ди о кон-
тро ли ми шље ња у од но су на сред ства ко ја су на рас по ла га њу 
у де мо крат ским си сте ми ма.14 То је у не ку ру ку и ло гич но јер 
су де мо крат ска дру штва при ну ђе на да раз ви ја ју та ква сред-
ства да би одр жа ла кон тро лу, она се не мо гу отво ре но, по пут 
то та ли тар них си сте ма, слу жи ти си лом. 

Оте ро ука зу је на то да је, ка да се ра ди о Чом ски је вом 
од но су пре ма на у ци и ин те лек ту ал ци ма, мо гу ће уви де ти 
да се у ње го вим ра до ви ма мо гу при ме ти ти две глав не, ме-
ђу соб но по ве за не, те ме: „Јед на је да су ин те лек ту ал ци ве о-
ма че сто те жи ли да усво је гле ди ште ко је је у скла ду са др-
жав ном вла шћу, дру га је до при нос аме рич ке ин те ли ген ци-
је ре кон струк ци ји им пе ри јал не иде о ло ги је и ре ста у ра ци ји 
др жав них дог ми да би обез бе ди ли па сив ност и по слу шност 
’ћу тљи ве ве ћи не’.“15 У том сми слу је ра зу мљи ва Чом ски је ва 
те за: „,На су прот ши ро ко ра ши ре ном ве ро ва њу и док три на ма 
про из ве де них од стра не са ме ин те ли ген ци је, чи ње ни ца је да 
је нај ве ћи број ин те лек ту а ла ца од у век те жио пот чи ње но сти 
и по слу шно сти јед ној или дру гој др жа ви – углав ном сво јој, 
иако они ко ји су на кло ње ни ту ђој др жа ви при род но при вла че 

12 Исто, стр. 50.
13 No am Chomsky, Radicalpriorities, Edi ted by C. P. Ote ro, Ex pan ded Third Edi tion, 

AK Press, Edin burg, Lon don, Oakland, 2003, стр. 9.
14 Исто, стр. 9.
15 Исто, стр. 20.
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мно го ви ше па жње, док се по слу шност пре ма сво јој др жа ве 
го то во узи ма као нор ма.“16

Ро берт Мек че сни  [Ro bert W. McChe sney] ука зу је да се 
нај ве ћи зна чај Чом ско га ви ди у то ме што је обра зо вао ве ли ки 
број љу ди о то ме да де мо кра ти ја пред ста вља ка мен те ме љац 
сва ког пост ка пи та ли стич ког дру штва за ко је вре ди жи ве ти и 
бо ри ти се.17 „У исто вре ме он је де мон стри рао ап сурд ност из-
јед на ча ва ња ка пи та ли зма и де мо кра ти је, али и ми шље ња да 
ће ка пи та ли стич ка дру штва, чак и у нај бо љим окол но сти ма, 
отво ри ти при ступ ин фор ма ци ја ма и од лу чи ва њу ван уског 
кру га кон тро ли са них мо гућ но сти.“18 Чом ски из ри чи то на гла-
ша ва да је не мо гу ће исто вре ме но за ла га ти се за пар ти ци па-
тив ну де мо кра ти ју и „сла ви ти“ ка пи та ли зам или би ло ко је 
дру го кла сно по де ље но дру штво. Нео ли бе ра ли зам у ве ли кој 
ме ри де лу је у сме ру огра ни ча ва ња по ли тич ких пра ва и мо ћи 
ве ћи не гра ђа на. 

Ко мен та ри шу ћи је дан ци тат Џор џа Ор ве ла [Ge or ge Or-
well] Чом ски да је јед но ве о ма ин те ре сант но по ре ђе ње ко ји-
ма се ис ти че зна чај сва ко днев не кри тич ке ана ли зе без ко је 
је ба вље ње ин те лек ту ал ним по слом бе сми сле но: „Цир ку ски 
пси ска чу ка да кро ти лац уда ри би чем по зе мљи, али ствар-
но ис тре ни ран пас на пра ви ће сал то кад би ча не ма.“19 Чом ски 
ка же да Ор вел као да је имао овим на уму ин те лек ту ал це 
ко ји се сма тра ју „до бро ис тре ни ра ним“ он да ка да спон та но 
по сту па ју по на ло зи ма ин те ре сних си ла, а да при том ни су 
ни све сни оно га што ра де, већ су, на про тив, уве ре ни да ра де 
је дан по штен и пре дан по сао. Су шти на по сла ко јим се ин те-
лек ту ал ци ба ве по вла чи јед ну спе ци фич ну оба ве зу ко ју они 
мо ра ју да ис пу не: „Одговорност интелектуалаца јесте да
говореистинуиобелоданелаже.“20

16 Исто, стр. 20.
17 No am Chomsky, ProfitoverPeople–NeoliberalismandGlobalOrder, Se ven Sto-

ri es Press, New York, To ron to, Lon don, 1999, стр. 12.
18 Исто, стр. 12.
19 Деј вид Бар са ми ан, Но ам Чом ски, Пропагандаи јавномњење–разговорис

НоамомЧомским, Ру би кон, Но ви Сад, 2006, стр. 92.
20 Деј вид Бар са ми ан, Но ам Чом ски, Пропагандаи јавномњење–разговорис

НоамомЧомским, Ру би кон, Но ви Сад, 2006, стр. 5.
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НО АМ ЧОМ СКИ И  
НЕО ИМ ПЕ РИ ЈАЛ НИ КОН ЦЕПт  

гЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Но ам Чом ски ис ти че да је свет јед но ве о ма ком пли ко-
ва но ме сто, јер „све што по сма траш, без об зи ра је ли то мо-
ле кул или дру штво, мо жеш да са гле даш на ви ше на чи на и 
до би ћеш раз ли чи те од го во ре, у за ви сно сти од то га ко ји на-
чин по сма тра ња ода бе реш“.21 Ово је уоби ча је ни про блем ко-
ји се ја вља у на у ци, при че му су ка да се ра ди о дру штву и о 
дру штве ним од но си ма про бле ми још ком пли ко ва ни ји, јер су 
дру штве ни од но си умно го ме сло же ни ји, а са мим тим и не ја-
сни ји. Су о чен са овим про бле мом „мо раш про на ћи од го ва-
ра ју ћу пер спек ти ву из ко је ћеш по сма тра ти ства ри и на да ти 
се да ћеш, у нај бо љем слу ча ју, ухва ти ти ба рем је дан зна ча јан 
аспект те ком плек сне ствар но сти“, али и он да ти „пре о ста је 
да се на даш да је ту реч о ва жном аспек ту“.22 

Овај ве ли ки ми сли лац у сво јој чу ве ној ана ли зи под на-
сло вом „Hu ma ni ta rian Im pe ri a lism: The New Doc tri ne of Im pe-
rial Right“ украт ко обра зла же „но ве стан дар де“ и „док три ну 
ху ма ни та ро ног им пе ри ја ли зма“ у са вре ме ним ме ђу на род ним 
од но си ма, ко ја је у ства ри пре ра ђе ни пред го вор књи зи „Hu-
ma ni ta rian Im pe ri a lism Using Hu man Rights to Sell War“ Жа-
на Брик мон та [Jean Bric mont], бел гиј ског те о ре ти ча ра. Овај 
рад је зна ча јан и због то га што, мо же се ре ћи, пред ста вља 
јед ну са же ту ана ли зу нај ва жни јих пи та ња ко ји ма Но ам Чом-
ски по ка зу је пра ву при ро ду про це са гло ба ли за ци је и но вог 
свет ског по рет ка. Је дан ње гов зна ча јан део је по све ћен НА ТО 
агре си ји на Ју го сла ви ју, екс пло а ти са њу Ла тин ске Аме ри ке, 
те ро ру на Ха и ти ју, зло чи ни ма у Ис точ ном Ти мо ру... Чом ски 
на овим, али и на мно гим дру гим при ме ри ма, де мон стри ра 
нео им пе ри ја лан кон цепт гло ба ли за ци је на де лу на чи јем се 
че лу на ла зе Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве.    

Крај Хлад ног ра та је са со бом до нео и од ре ђе не по те-
шко ће Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, јер се пред њи ма 
на мет нуо јед на но ви про блем „тре ба ло је про на ћи но вог не-

21 Исто, стр. 34.
22 Исто, стр. 34.
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при ја те ља“. На и ме, Хлад ни рат је слу жио, пре ма Чом ско ме, 
као оправ да ње за оства ри ва ње нео им пе ри јал них ци ље ва. То 
је ујед но и раз лог због че га ће се овај про блем на ћи у овом 
де лу као пред мет на ше ана ли зе. Та ко ђе, Ла тин ска Аме ри ка, 
Ис точ ни Ти мор, Ко со во и Ме то хи ја, Ази ја, Бли ски ис ток, то 
су са мо не ке од те ма ко је ће мо по ме ну ти, а ко је на нај бо љи 
мо гу ћи на чин илу стру ју Чом ски је во ви ђе ње при ро де про це-
са гло ба ли за ци је и ње ног нео им пе ри јал ног кон цеп та. Пој мо-
ви „ху ма ни тар не ин тер вен ци је“ и „од го вор ност за за шти ту“ 
су по ста ли но ви стан дар ди у ме ђу на род ним од но си ма. Ме-
ђу тим, при ме ри ко ји ма ће мо се ов де ба ви ти са свим ле по раз-
ве ја ва ју пле ме ни тост „но вог свет ског стан дар да“. На и ме, „то 
да узрок НА ТО бом бар до ва ња ни је био положај косовских
Албанаца би ло је и до та да ја сно из ве ли ког бро ја из ве шта ја 
за пад них до ку ме на та. Ме ђу тим, за ни мљи во је чу ти са нај ви-
шег ни воа да је ре ал ни узрок бом бар до ва ња то што је Ју го-
сла ви ја би ла је ди на пре пре ка да се у Евро пи ре а ли зу је по ли-
тич ки и еко ном ски про грам Клин то но ве [Wil li am Jef fer son 
„Bill“ Clin ton] ад ми ни стра ци је и ње го вих са ве зни ка. Су ви-
шно је го во ри ти о то ме да је ово ва жно от кри ће та ко ђе би ло 
ис кљу че но из ка нон ског опи си ва ња оно га што се до га ђа ло“.23   

Чом ски сма тра да је крај ми ле ни ју ма обе ле жи ло „раз-
ме тљи во хва ли са ње“ Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ко је је 
над ма ши ло сво је прет ход ни ке у „за ди вље ним во ђа ма иде а-
ли стич ког но вог све та ко ји су чвр сто од лу чи ле да окон ча ју 
не ху ма ност, во ђа ма ко је су пр ви пут у исто ри ји по све ће ни 
мо рал ним на че ли ма и вред но сти ма“24. Крај ми ле ни ју ма пред-
ста вља „вре ме но вих про све ти те ља“, вре ме „до бро на мер-
но сти“ у ко ме се „ци ви ли зо ва не зе мље“ под вођ ством САД 
ру ко во де „ал тру и змом и мо рал ним вред но сти ма“.25 Ова ква 
сли ка све та зву чи го то во иде ал но, на шта на ро чи то ука зу је 
Чом ски, јер иако би ова ква сли ка све та до не ла мно га олак ша-
ња и за до вољ ства, да би смо је за и ста при хва ти ли мо ра ли би 
да за не ма ри мо ве ли ки број „твр до гла вих чи ње ни ца“.

Да ли су мно го број не ин тер вен ци је ко је су обе ле жи ле 
но ви свет ски по ре дак из вр ше не у ци љу бор бе за оп ста нак или 

23 No am Chomsky, “Hu ma ni ta rian Im pe ri a lism: The New Doc tri ne of Im pe rial 
Right”, MonthlyReview, Sep tem ber, 2008.

24 Но ам Чом ски, Хегемонијаилиопстанак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 65.
25 Исто, стр. 65.
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оства ри ва ње хе ге мо ни је на гло бал ној свет ског сце ни пред-
ста вља ди ле му ко ју Но ам Чом ски раз ре ша ва на је дан јед но-
ста ван на чин. Пре ма ње му, до вољ но је би ти отво ре ног ума 
да би са ми уви де ли да је да нас на сна зи нео ми пе ри јал ни кон-
цепт гло ба ли за ци је где се „дру ги“ про гла ша ва ју не при ја те-
љи ма, а „на ше“ ин тер вен ци је „пра вед ним и де мо крат ским“. 
По гле дај мо је дан упо ред ни при каз ко ји да је Но ам Чом ски у 
свом де лу „Им пе ри јал не ам би ци је“ на ко ме де мон стри ра ка-
ко се за исти до га ђај, мо же твр ди ти да пред ста вља зло чин, 
али исто вре ме но, ако би се тај исти/или слич ни до га ђај де сио 
не где дру где, он да би се за ње га мо гло твр ди ти да пред ста-
вља бор бу за осло бо ђе ње: „Се ћа мо ли се ру ских на па да на 
Гро зни у Че че ни ји 1999. го ди не? Гро зни је град при бли жно 
исте ве ли чи не као Фа лу џа са око три до че ти ри сто ти не хи-
ља да љу ди. То ли ко је бом бар до ван да је пре тво рен у пра ши-
ну. Али, ка да ми то исто учи ни мо у Фа лу џи, то је осло бо ђе-
ње.“26  Ов де Чом ски, пре све га, ми сли на је дан од пр вих на па-
да аме рич ке вој ске усме ре них на за у зи ма ње Фа лу џе, ко ји је 
био усме рен на Оп шту бол ни цу. Раз лог ко ји је том при ли ком 
био на ве ден је да је та бол ни ца би ла „цен тар про па ган де про-
тив са ве знич ких сна га за то што је пре те ри ва ла у из ја ва ма о 
бро ју на стра да лих ци ви ла“.27 Под се ти мо се да Женевскакон
венција ја сно на во ди да „ме ди цин ско и ре ли ги о зно осо бље  
мо ра би ти по што ва но и за шти ће но и да му тре ба пру жа ти 
сву рас по ло жи ву по моћ“, као и да „ле кар ске еки пе и ме ди-
цин ски тран спорт не сме ју би ти ме та на па да“.28 До га ђа ји у 
Фа лу џи пред ста вља ју ве ли ко кр ше ње Же нев ске кон вен ци је. 
„У на па ду на Оп шту бол ни цу у Фа лу џи, па ци јен ти су из ба-
че ни из кре ве та и за јед но са ле ка ри ма при мо ра ни да лег ну 
на под са ли си ца ма на ру ка ма.“29 Овај до га ђај све до чи о то ме 
ка ко би ти ве ли ки зна чи би ти „јед на ки ји“ од дру гих и ка ко на 
гло бал ној свет ској сце ни ве ли ки и моћ ни во де глав ну реч док 
су ма ли и не моћ ни при ну ђе ни да се ру ко во де ста рим сто ич-
ким на че лом ро ба Епик те та sustineetabstine. 

26 Но ам Чом ски, Империјалнеамбиције–разговориосветупосле9/11–интер
вјуисаДејвидомБарсамианом, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, 
стр. 101.

27 Исто, стр. 100-101.
28 Исто, стр. 101.
29 Исто, стр. 101.
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Дру ги свет ски рат је озна чио пре крет ни цу у од но си-
ма Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и остат ка све та. На и ме, 
Дру ги свет ски рат је на не ки на чин до при нео бр зом раз во ју 
САД ко ји им је ка сни је омо гу ћио за у зи ма ње до ми нант не по-
зи ци је у све ту. И док је ве ћи на европ ских зе ма ља би ла у пот-
пу но сти ра зо ре на и осла бље на, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
су оства ри ле огром ну до бит и про из вод ња у њи ма је по ра сла 
ви ше не го тро стру ко.30 Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су и пре 
Дру гог свет ског ра та би ле ме ђу во де ћим ин ду стри ја ли зо ва-
ним зе мља ма све та. Ме ђу тим, на кон Дру гог свет ског ра та 
САД су до шле у ту си ту а ци ју да по се ду ју го то во 50% свет-
ског бо гат ства.31 

Чом ски на гла ша ва да су ше фо ви План ског оде ље ња 
Стејт Де парт мен та још 1948. го ди не ука зи ва ли да, уко ли ко 
Сје ди ње не Др жа ве же ле да за др же до ми нант ну по зи ци ју по 
пи та њу свог бо гат ства, не тре ба при ча ти о не ја сним и не-
ствар ним објек ти ма као што су људ ска пра ва, по ди за ње жи-
вот ног стан дар да и де мо кра ти за ци ја, већ да се мо ра ра ди ти 
на „кон цеп ти ма чи сте мо ћи“ нео ме та ни иде а ли стич ким сло-
га ни ма ко ји се ти чу ал тру и зма и до бро би ти це лог све та.32 

Уко ли ко по гле да мо 1997. го ди ну мо же мо ви де ти да је она ре-
корд на по до пре ма њу аме рич ког оруж ја у Тур ску.33 Те го ди-
не је Тур ска при ми ла ви ше оруж ја не го за вре ме тра ја ња це-
ло куп ног хлад ног ра та, ко је је ко ри шће но у бор ба ма про тив 
Кур да. Тур ска је та да, ако се из у зму Еги пат и Изра ел по ста ла 
во де ћи при ма лац на о ру жа ња, при че му је 80% укуп не опре-
ме сти за ло из Ва шинг то на.34 Ко лум би ја је те исте го ди не, та-
ко ђе, има ла ре корд ни по раст при је ма на о ру жа ња ко је је за 
две го ди не са 50 ми ли о на ско чи ло на 290 ми ли о на, да би се 
на да ље са мо на ста вио тренд овог ра сла, да би 1999. го ди не 
пре сти гла и Тур ску.35 У Тур ској је до 1997. го ди не про те ра-
но на ми ли о не љу ди из опу сто ше них курд ских кра је ва, де се-
ти не хи ља да је по би је но, док ор га ни за ци је за људ ска пра ва 

30 Но ам Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чи го ја, 1999, стр. 13.
31 Исто, стр. 13.
32 Но ам Чом ски, Година501–конквистасенаставља, Све то ви, Но ви Сад, 1998, 

стр. 43-44.
33 Но ам Чом ски, Хегемонијаилиопстанак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 66
34 Исто, стр. 66.
35 Исто, стр. 66.
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у Ко лум би ји про це њу ју да је до 1999. го ди не про те ра но 2,7 
ми ли о на љу ди, при че му овај тренд бе ле жи са мо раст та ко да 
је са мо у пр вих де вет ме се ци 2002. го ди не про те ра но пре ко 
350.000 љу ди.36 Да кле, са јед не стра не има мо „ве ли ке про све-
ти те ље ко ји се ру ко во де мо рал ним вред но сти ма и ал тру и-
змом“, док, са дру ге стра не, има мо обла сти обе ле же не на си-
љем, ко је пред ста вља ју глав не при ма о це вој не по мо ћи ових 
ве ли ких про све ти те ља.

Ло ги ка од но са из ме ђу Се ве ра и Ју га се огле да у то ме 
што је Ју гу до де ље на услу жна уло га, при че му „он тре ба да 
обез бе ђу је при род на бо гат ства, јев ти ну рад ну сна гу, тр жи-
ште, при ли ке за ин ве сти ра ње и, у по след ње вре ме, да увози
загађеност“.37 

Са мју ел Хан тинг тон [Sa muel Phil lips Hun ting ton] је 
1999. го ди не у ча со пи су Форинаферс на пи сао да док САД 
ре дов но про гла ша ва ју не ке зе мље отпадничкимдржавама, 
у очи ма мно гих зе ма ља упра во су САД по ста ле от пад нич-
ка су пер си ла, нај ве ћа по је ди нач на спољ на прет ња њи хо вим 
дру штви ма. Вре ме уни по лар ног све та је, пре ма Хан тинг то-
ну, про шло и вре ме је да Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве то 
уви де. Ве ли ки број на ци ја, чак и оних са ве знич ких, је уви-
део не при ја тељ ство САД. Ва шинг тон ви ше не ма куд не го да 
уви ди да је да нас ве ли ка си ла, али не и је ди на.38

* 
*
 *

За про цес гло ба ли за ци је се оправ да но мо же ре ћи да 
по се ду је Јанусово лице, еман ци па тор ско и по ро бљи вач ко. 
То је про цес ко ме тре ба при ћи кри тич ки и ко ји тре ба ис ко-
ри сти ти, али не и иде о ло ги зо ва ти и зло у по тре би ти, при че-
му тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу неолибералног концепта
глобализације, ко ји је ан та го ни стич ки и уни по ла ран, и мул
типоларногмоделаглобализације, ко ји је еман ци па тор ски и 
де мо крат ски. Нео ли бе ра ли зам у ве ли кој ме ри ства ра со ци-
јал не не јед на ко сти ко је оне мо гу ћа ва ју оства ри ва ње де мо кра-

36 Исто, стр. 67.
37 Но ам Чом ски, Година501–конквистасенаставља, Све то ви, Но ви Сад, 1998, 

стр. 43.
38 Sa muel Phil lips Hun ting ton, „The Lo nely Su per po wer“, Foreign Affa

irs, March/April 1999, до ступ но на http://www.fo re ig naf fa irs.com/ar tic-
les/54797/sa muel-p-hun ting ton/the-lo nely-su per po wer



МишаСтојадиновић,ДанилоШуковић НОАМЧОМСКИ...

130

ти је. Ве ли ке кор по ра ци је у та квом дру штву има ју при ли ке 
и мо гућ но сти да ути чу на по ли тич ке про це се пу тем фи нан-
си ра ња. Но ам Чом ски ис ти че да су ве ли ке кор по ра ци је да ле 
го то во свету ауру основ ним вред но сти ма нео ли бе ра ли зма 
због че га оне у сво јим на сто ја њи ма рет ко на и ла зе на от пор. 
Он сма тра да су де мо кра ти ја, људ ска пра ва и еко ном ске док-
три не инструментимоћикојисепримењујузарадексплоа
тације. Ови иде а ли су до бри све док га ран ту ју да ће пра ви 
љу ди од то га има ти ко ри сти, у су прот ном пра ви ла игре се 
ме ња ју, при че му САДтежедаформирајутзв.демократију
одозгокојастављатрадиционалнеизворемоћи–углавном
корпорације ињихове сараднике – под ефикасну контролу. 
Фор мал на де мо кра ти ја ко ја пред ста вља не пре мо сти ву пре-
пре ку за оства ри ва ње де мо крат ских пра ва је на сна зи. Том 
при ли ком, Чом ски ука зу је, ре чи до би ја ју два зна че ња, јед но 
је оно ко је се на ла зи у реч ни ци ма, а дру го је оно ко је је у том 
тре нут ку од ко ри сти ве ли ким си ла ма. Основ на мак си ма овог 
но вог свет ског по рет ка је сте да би богатиљудитребалода
владајуњиме, при че му ње го во ства ра ње пред ста вља про цес 
ко ји сво јим при род ном то ком иде ка гло ба ли за ци ји еко но ми-
је и залажесезаинтересетранснационалнихкорпорација
ифинансијскихинституција,којеуправљајумеђународном
економијом. Нео ли бе ра ли зам се, ме ђу тим, у су сре ту са свет-
ском еко ном ском кри зом на шао на стакленимногама.

Али би, пре ма Чом ско ме, та ко ђе, би ло по гре шно за кљу-
чи ти да су из гле ди за бу дућ ност пот пу но мрач ни. Јед на од 
по зи тив них ства ри ко ја се де си ла је сте да је до шло до раз во-
ја кул ту ре људ ских пра ва ме ђу ши ро ким на род ним ма са ма. 
Овај тренд је на ро чи то био јак ше зде се тих го ди на XX ве ка. 
„У са вре ме ној исто ри ји би ло је зна чај них при ме ра на прет-
ка на под руч ју људ ских пра ва и де мо крат ских ме ха ни за ма 
кон тро ле над по је ди ним сек то ри ма жи во та.“39 Овај на пре дак 
су пре ма ње му на мет ну ле на род не ма се ра зним ме то да ма, од 
ко јих је нај че шћа ак тив но за ла га ње. „Штет не по сле ди це про-
јек та еко ном ске гло ба ли за ци је до ве ле су до ма сов них про те-
ста и ак ти ви зма на ју гу, а њи ма су се ка сни је при дру жи ли и 
ве ли ки сек то ри бо га тих ин ду стриј ских дру шта ва, па је та ко 
по ста ло не у по ре ди во те же тек та ко пре ла зи ти пре ко њих.“40

39  Но ам Чом ски, Хегемонијаилиопстанак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 293.
40  Исто, стр. 293.
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Mi sa Sto ja di no vic 
Da ni lo Su ko vic

NO aM CHOMSKY aND NEO-IM PE RIaL 
aM BI TI ONS OF GRE aT PO WERS aT 
THE BEGIN NING OF XXI CEN TURY

Re su me 

Globalizationrepresentsacomplexprocessfilledwithcon
tradictions thatchanges its structureand thedynamicsofcon
temporary society on day to day basis. This process shows its
Janusfacedailybywhichitinfluencesthefateofcontemporary
societies of the world. The neoliberal concept of globalization
anditsasymmetricshowinginmodernityunfortunatelycomple
telypushedbackitsemancipatingrole.Oneofthemostimportant
intellectualswhodealwiththisissueisbyallmeansNoamChom
skywhoselifeandworkmarkedthelargerpartofthe20thcen
turyaswellasthebeginningofthe21stcentury.Thismagnificent
fighterforthepeacecauseandthedemocracyisagoodexample
thatthepenthemostpowerfulweaponofall.Inhisworkshefe
arlessly fights against thewar and the neoliberal globalization
conceptmostlycriticizingeventodaythepracticalsideofUSA’s
foreignpolicy.Thisfierceopponentofthe‘’robbingcapitalism’’
considersitaninappropriatesystemforamodernsocietybecau
seitcannotenabletheneedforthepeople’sselffulfillment.

 NoamChomskyisoneofthemostquotedandmosttran
slatedintellectualsoftoday.Inhisworksheremarkablyusesthe
interdisciplinaryapproachwhereitishighlydifficulttoseparate
their importance to some scientific disciplines andput them in
certainideologicalandpoliticalterm.Itiscorrecttosaythatthe
largepartofhisapproachconcernspoliticsciencebutitisalso
truethatthatapproachcannotjustcomedowntothat.

 NoamChomskyinhisworksdealswiththefollowingto
pics: connection betweenmodern capitalism and neoimperia
lismor theconceptand the strategyof the internalandglobal
development(wheretheprofitisoverpeople)andtheaggressive
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foreignpolicy;hepoints to theconnectionbetweenneolibera
lism and globalism as the newworld order; he deals with the
problemofasymmetricglobalization,theproductionofpoverty
andsocietiessocialinequalities;hedeliberatesonthemediaand
thedemocracyinthedivisionsofsymbolicpowersintheeraof
globalization;hepointsouttheimportanceofantiglobalistand
alterglobalistmovements in the struggle for amore just soci
ety, humane and free world; he points to the consequences of
asymmetricglobalizationandits influence topromotionofwar
asthemeansforachievingworldhegemony;hepointsouttheim
portanceofcreatingresponsibleintellectualsandtheirrolewho
areaccordingtohimtheconscienceandconsciousnessofthena
tion.
Keywords:NoamChomsky,neoimperialconceptofglobaliza

tion,neoliberalism,“responsibilityofintellectuals”
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