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цивилизацијиомогућилодапоследњихпетвековазавладаостат
комсвета,историчар–когаТајмссматранајбриљантнијимусвојој
генерацији–пружиојена436страницаодговоручемусетачно
састојала надмоћ Запада. СложеностФергусоновог аналитичног
одговора налагала јемултидисциплинарни приступ  у проучава
њу,штозааутораоваквогформатанијепредстављалопроблем.У
његовомисториографскомкалеидоскопусавршеносусесложиле
појединостиполитичке,војне,економске,културне,интелектуал
неимеђународнеисторије,смештенеувеликираспонвременаи
простора.

Садржај комплексног Фергусоновог одговора на питање о
претпоставкама,разлозимаиначинимадоминацијеЗападнециви
лизацијенадосталимтематскијеподељеннашестцелина,према
шест„убиствених“апликацијакојесује,поаутору,омогућиле.То
су:конкуренција,наука,имовинскаправа,медицина,потрошачко
друштвоираднаетика.Конкуренција,којаподразумевадецентра
лизацију,какополитичкогтакоиекономскогживота,представља
лајепоФергусону„лансирнурампу“занационалнедржавеика
питализам.Наука, као начин проучавања, разумевања имењања
светаприроде,пружилајеЗападузначајнувојнунадмоћуодносу
наостатаксвета.Имовинскаправа,каосаставнидеооптималног
системадруштвеногиполитичкогпоретка,заснованогнаправи
маприватнесвојинеипредставништвууизабранимзаконодавним
телима,омогућиласузаштитуприватнесвојинеимирнорешава
њесукобамеђувласницимаимовине.Медицинајекаогрананауке
значајнодопринелапобољшањуздрављаипродужењуживотног
века,какоузападњачкимдруштвиматакоиуњиховимколонија
ма.Потрошачкодруштво,као„начинматеријалногживљења“(37)
укојемпроизводњаикуповинаробеширокепотрошњеимацен
тралнуекономскуулогу,билајепретпоставкаиндустријскерево
луције.Коначно,раднаетика,какојеФергусонсхватакао„морал
ниоквириначинделовањакојимогудасеизведу(измеђуосталог)
изпротестантскогхришћанства“(37),својеврсног„лепка“задина
мичноипотенцијалнонестабилнодруштво,учинилајезападњаке
способнимдаспојеекстензивнијииинтензивнијирадсавишим
стопамаштедње,што је омогућилопостојану акумулацију капи
тала.

Наведене тематске целине представљају само најопштије
оквиреФергусоновеаргументацијеопетовековнојнадмоћиЗапа
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да.Садржај књигечини једнавелика, хронолошкиорганизована
причаоисторији света, укојој једоминацијаЗападапојавакоју
ауторнепрестанообјашњава.Стогакњигасадржимноштвомањих
прича,„микроисторија“посредствомкојихсе,компаративнимпо
гледомназападнуиисточњачкецивилизације,каоинаинтеракци
јуцивилизацијаједнихсадругима,трагазаодговоромнацентрал
нопитањеуњој.

Полазећиодинституцијакаокључнихразликамеђуцивилиза
цијамаупериодуизмеђу15.и16.века,Фергусонједаогенезураз
војазападнепремоћи,каоиисточњачкестагнације.Приказујући
супериорнуКинуиздобадинастијеМингиОсманскуимперијуна
врхунцимамоћикадајеудванавратаопседалаБеч,ауторјепока
заокакосуисторијскеоколности,географскеикултурнеразлике
утицаленаформирањекључнихинституционалнихразликамеђу
цивилизацијама,аовепакнадинамикуњиховогразвитка,односно
стагнације.

Непрестанисукобимеђуводећимзападноевропскимдржава
ма(Енглеска,Француска,Пруска,Шпанија)маколикобилиразор
ниималисузапоследицутрикључнекористи.Међусобниратови
подстицалисуиновацијеувојнојтехнологији,мотивисализараће
недржаведапостајууспешнијеуприкупљањуприхода(методама
владиногпозајмљивања)иизнадсвегаонемогућавалибилокојег
европскогмонархадапостанедовољнојакизабранипоморскаис
траживања.Напротив, сви европски владари охрабривали су тр
говину,освајањаиколонизацију.Духтакмичењаодликоваојене
самоодносемеђудржавамавећидинамикуживотауњима.Градо
викојисучестоималисамосталнууправутакођесубилиуконку
ренцијизамоћ,какоскруномтакоимеђусобно.Ововишеслојно
такмичењебилојеподстицајразвоја,напредовањатехнологијеи
поморскетрговине.

Насупротзападноевропскимдржавама,Кинунисуодликовали
нитрговачкиапетитиниконкурентскидруштвениодносиисуко
би.Најједноставнији разлог за тоФергусон видиу географским
одликамаКинекојајеималатривеликерекекојесусветеклеса
запада на исток.Такав положај олакшавао јемонголске пљачка
шкепоходе,тејеКинијединствобилопрекопотребно.Насупрот
томе,Европујеодликоваломноштворекакојетекууразличитим
правцима,аосимтогаипланинскивенци,попутАлпаиПирине
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ја,каоибројнегустешумеимочваре,тејебиломањепотребеза
јединством.

Кинескацивилизација је,супериорна јошдавнопрепериода
Минг,ималапретензиједаовладасветомпутемтехнолошкихино
вација.Штампарскапреса,каоипрвимеханичкисатизмишљени
сууКиниу11.веку.МногопретогауКинисуизумљениротерхем
скиплуг,сејалица,високапећ.Кинезисупрвинаправилиреволу
цијуупроизводњитекстила,асвојнајчувенијипроналазакбарут
користилисузапроизводњукопненихиподморскихмина,ракета
иђулади.Кинескафлотабилајевеомамоћна,аималисуипроиз
водезакојимасужуделитрговциуИндијскомокеану(порцулан,
свила,бисери,драгокамење,слоновача,мошус,бибер).

НаконсмртицараЈунглеа1424. забрањенасу,међутим,  сва
океанска путовања, упркос томе што су бродови кинеске флоте
оствариливеликиуспех,стигавшидоисточнеобалеАфрике.Ова
забранаозначилајезатварањеКинеизатрговинуизапрекооке
анскаистраживања.Затварањеусебетакосложеногигустонасе
љеногдруштвапопутКинебилојефатално.Тосеочитовалонакон
сломасистемадинастијеМинг,којијествориовисокниворавно
теже,анакончијегсуурушавањаратиепидемијесмањилеброј
становникауКиниза3540процената.Импресиванспољаакрхак
изнутра,овајстатичнидруштвенипоредак,којиједословнопре
стаодасеиновира,постаојезамкакојасезатворилачимсебило
штауњемупореметило.

СличнасудбиназадесилајеиЈапанпосле1640.годинеувреме
шогунатаТокугаваиполитикестрогогиздвајања.Насупротисточ
њачкомзатварању,трансатланскатрговинадонелајеЕнглескојно
венамирницепопуткромпираишећера,бакалараихаринге.Коло
низацијајеомогућилаисељавањевишкастановника,штоједовело
дорастапродуктивности,прихода,побољшањеисхранеичакраст
Енглезаувисину.Кинескоијапанскоокретањеодспољнетргови
некаинтензивирањупроизводњепиринчарезултиралојетимеда
сарастомбројастановникаприходопада,каоиквалитетисхране,
висинаљудиипродуктивност.

Полазећи од аргументације тезе да Запад дугује средњове
ковноммуслиманском свету и очување класичног знања и рађа
њеновогзнањаизобластикартографије,медицинеифилозофије,
математике и оптике,Фергусон је показао какве је далекосежне
последице по Османско царство имало његово искључивање из
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токова даљег научног напретка. Реформација и револуционарна
улогаштампарскепресебилесукључнеиновацијекојесупретхо
дилеиндустријскојреволуцији.ШтампајеосимЛутеровогучења
брзоширилаидругаучења.До1500.годинеуштамписепојавило
вишеодхиљадуделаиз областинаукеиматематике,медицине.
Интелектуалнеиновацијебилесубројне(Хуковмикроскопими
крографијакаоманифестновогемпиризма;ЊутноваиЛајбницова
експериментисањауутврђивањуматематичкиходноса;Декартово
иСпинозиноодбацивањетрадиционалнетеоријеоперцепцијии
разуму)ионесуомогућилерођењемодернеанатомије,астрономи
је,биологије,хемије,геологије,геометрије,математике,механике
ифизике.

Дополовине17.века,какоистичеФергусон,штампарскапре
саисвепоузданијапоштанскаслужбаудружилесуседастворе
изванреднумрежукојајебиламоћнијаодбилочегадругогшто
јепостиглазаједницазналацаЕвропе.Крај17.векабилојевреме
убрзанихнапредакаудвекључнеобласти–природнојфилозофији
иполитичкој теорији,што је резултиралодубинскимпроменама
у начину на који је западњачки умперципирао природу и власт
(Њутн објављује своје „Принципе“, Лок „Другу расправу о вла
ди“).

Османлијскоцарствоосталојезатворенозасвеовеинтелек
туалненапретке.Разлогтомебиојенеограниченсуверенитетко
јијерелигијаималаумуслиманскомдруштву.Онајебилаузрок
одупирањумуслиманскогсветапремановимнаучнимоткрићима,
штампииистраживањима.Такоје,наконсвегапетгодинаодиз
градњеТакијудиновеопсерваторијесултаннаредиоњенорушење.
ЗатовремесууЕвропихришћанскецрквепопушталеустрогости
премаслободиистраживања,штавишенаукаивластулазилесуу
партнерство.  Растућа војна надмоћ Запада била је заснована на
побољшањима у примени науке о ратовању и  рационалности у
управљањудруштвом.

Међубројнимструктурнимпроблемимакоји суузроковали
опадањеОсманскогцарстваФергусонјеиздвојиофискалнуимо
нетарнукризу,великетрошковесултановогдвораијаничара,ре
лигијскисукобизмеђуортодокснихсвештеникаисуфимистичара,
корупцијукојајерезултираланегативномселекцијомприпадника
османскебирократијеи,каоједаноднајважнијих,опадањеквали
тетасамихсултана.Посредствомконтрастногприказадвајутипо
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вавладара–источњачкогсултанаиевропскогмонарха,оличеног
уфигуриФридрихаВеликог,Фергусонјеосликаоикултуролошке
иполитичкеивојнеразликеизмеђуисточнецивилизацијеназала
скуизападнекојајеосвајалапримат.

ПричаоколонизацијиАмерике,Фергусонујеукњизипослу
жиладаразвијесвојеаргументеоправуприватнесвојине,развоју
медицинеипотрошњикао„убиственим“апликацијамазамоћЗа
пада.ПриказомразликеизмеђушпанскеколонизацијеЈужнеАме
рикеиенглескеколонизацијеСевернеАмерикеауторјежелеода
покажеколикокарактердруштва/цивилизације,каоињеговразвој
зависеодинституција.ПодинституцијамаФергусонподразумева
правила,законеиустановекојеусмеравајупонашањељуди.

Овдејеречпресвегаовладавинизакона,односнонеповреди
востииндивидуалнеслободеибезбедностиправаналичнуимови
ну,обезбеђенупредставничком,уставномвлашћу.Тојепоаутору
биопресудниразлогзбогкојегјебританскаколонизацијапроизве
лабољеекономскерезултатенегошпанска.Разликауколонизова
нимподнебљимасевераијугаАмерике,каоидругеразликедвеју
колонизацијанеупоредивосумањезначајнеуодносунаинститу
ционалну..

ПричајућипричуонастајањуНовог света,Фергусон  јепо
казаоизузетанприповедачкидар,употпуњенисторичарскимсми
сломзахронологијуиповезивањакојаоткривајуналичјепојава,
осликавајућиибруталност једногсветакоји јенастајаоуништа
вањемдругих,алииентузијазамкојимујеудахнуланадаубољи
живот.Застрашујућубезочностпореткакојијепостајаозахваљу
јућимукотрпном робовском раду донекле ублажава прича којом
сеаргументујетезаоразвојумедицинекаоједнојодшесткључ
нихпретпоставкипревластиЗапада.Тусе,међутим,уконтексту
приказаколонизацијеАфрике,узцивилизацијскетековиневакци
нисањаиискорењивањаразнихзаразнихболестисусрећемоиса
наличјемразвојанауке,еугеником.Речјепсеудонаучнимосновама
расизма,којесуутемељивалераснусегрегацијуакојесунацисти
повезалисаидејом„раснехигијене“,развијајућимонструознаге
нетскаистраживањанаљудимаиначинеуништавањаприпадника
„инфериорних“раса.

Поглављепосвећенопотрошњи,којеслединаконтешкихпо
глављаиспуњенихприказомсвирепихналичјацивилизације,до
носинекуврстуолакшањачитаоцу.Једанодразлогајемождаитај
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што самопотрошачко друштво одликујењегова наизглед неодо
љивапривлачност,какоистичеаутор.Интересантнијиодпричео
„индустријскојеволуцији“којујеотпочелаЕнглескаунапређива
њемтекстилнепроизводњеиразвојупотрошачкогдруштвасвака
косупасажипосвећениилустрацијиаутороветезедајеподража
вањестилазападногодевањамноговишеододеће.Речјесвакако
оприсвајањунесамоделаидентитета,већицелокупнепопулар
некултурекојасеширипосредствоммузике,филмова,рекламаза
освежавајућа пића и брзу храну.Ова популарна култура садржи
својеврснупорукуослободи,правучовекадасеоблачи,хрании
забављапосвојојвољи,безобзиранатоштојетајличниизбор
сличанизборумилионадругихљуди.Уосновиречјекомерција
лизованој верзији демократије, јер се праве само онипроизводи
којисељудимазаистадопадају,иокапитализму,јеркорпорације
зарађујуодпродајетаквихпроизвода.

Парадокс потрошачког друштва састоји се, поФергусону, у
томештојеовајекономскисистем,осмишљендапонудибескра
јанизборпојединцу,завршиоухомогенизацијичовечанства.Иро
ничноинтониранеилустрацијетезеопозападњачењупутемодеће
одишу суптилним британским смислом за хумор.Прва је прича
ојапанскојреволуцијиуоблачењукојајезахватилаимперијалну
елитуувреметранзиционогМеиђипериода.Друга,циничноин
тониранапричаприказујешездесетосмашеевропскихпрестоница
као френетичне противнике капитализма и америчког империја
лизмауВијетнаму,обученеутексас–амблемскипродуктциви
лизацијепротивкојесуустали.Узтексас,бескопромиснамладеж
уживаимузици„Стоунса“и„Битлса“којејетакођеизродилааме
ричкапопкултура,узвикујућипретећепаролеупућене„труломка
питализму“.

Нетреба,међутим,закључитидаизовогпоглављаодсуству
јуозбиљнеполемикесабројнимауторима,што јеодликачитаве
књиге.ОвдесредишњеместодобијаучењеМарксаиЕнгелсакоје
јеФергусонизвргаоруглу,аупотпуниопричомопомамизатексас
фармеркамакојајевладалаиза„гвозденезавесе“.Упоглављупо
свећеномраднојетициФергусонјепредставиотемељноВеберо
восхватањевезеизмеђупротестантскеетикеидухакапитализма,
истичућипримереуспехакатоличкихпредузетникауФранцуској
иБелгијикојисеопируауторовојпоставци.Тога,међутим,није
спречилодапоглављезавршизакључкомкојијеизашаоизВебе
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ровогшињела.„ПротестантизамјеучиниодаЗападнесаморади,
већидаштедиидачита.Индустријскареволуцијајесвакакобила
производтехнолошкихиновацијаипотрошње.Алионајетакође
захтевалаповећавањеинтензитетаитрајањарада,укомбинацији
саакумулацијомкапиталапутемштедњеиулагања.“(285).

Закључно поглавље посвећено је питању опстанка западне
цивилизације.Настојећидапокажекакосетајпроцесопадањаи
пропастицивилизацијеразвијаусветусложенихдруштвенихипо
литичкихструктура,Фергусонсе,наконуспостављањамогућепа
ралеласапропашћуРима,иосвртанапознатетеоретичарециклу
сацивилизације,попутВикоа,Шпенглера,Тојбијаидругих,враћа
начелимаисторијскогобјашњења.ВодећатезаФергусоновекњи
гегласидасуцивилизацијевеомасложенисистеми,сачињениод
огромногбројасаставнихделова,којисуумеђусобнимодносима
исиметричноорганизовани.Какотоауторилуструје,њиховагра
ђавишеличинатермитњакуНамибијинегонапирамидуЕгипта.
Цивилизацијефункционишунегдеизмеђуредаинереда,наивици
хаоса.Оваквисистеми,иакомогудаизгледајукаодафункциони
шуприличностабилно,нековреме,заправосесталноприлагођа
вају.Наизглед у равнотежи, цивилизације досежу тренутак када
постају „критичне“.Малипоремећајможедапокренепрелаз ка
кризи.

Тумачећиситуацијупоследњесветскеекономскекризе,про
блематичну фискалну политику Сједињених Држава и вртогла
вобрзуиндустријскуреволуцијууКини,која јењенуекономију
развила до тих размера да је данас постала главнифинансијски
поверилац Америке, Фергусон поставља питање о могућности
источногпреузимањацивилизацијскогпрвенства.Аутородбацу
јеХантингтоновутезуотомедаће21.веккарактерисати„судар
цивилизација“укојемћесеЗападусупротставити„кинески“Ис
токимуслиманскишириСредњиисток, амождаиправославна
цивилизацијабившеРускеимперије.Слабашниаргументпротив
Хантингтоновогмоделајетајштосеондосаданијеостварио.Ка
коаутористиче,одкрајахладногратанијебилоповећањаброја
ратова међу цивилизацијама (изузевњих девет уколико таквима
сматрамосукобмуслиманскеинемуслиманскестране).

Фергусон завршава књигу без јаснијих одговора о судбини
Западнецивилизације,задовољавајућисерелативнооптимистич
номипригодномконстатацијомдаЗападнацивилизацијајошувек
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нудиљудскимдруштвиманајбољимогућискупсоцијалних,еко
номскихиполитичкихинституција,упркосбруталностиимпери
јализмаибаналностипотрошачкогдруштва.Питањенијелиправа
претњатоштосмоизгубиливерууцивилизацијукојусмонасле
дилиодпредакапредстављареторичкуфигурузгоднудасењоме
завршикњигаукојојсуизузетноуспешно,свеобухватноилуцид
ноопсервираниразлозипремоћиЗападнецивилизације,амалото
газаистареченооњенимперспективама.
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