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Сажетак

У овом тексту ћемо се бавити критиком неолибералног 
концепта и његовим утицајем на живот „обичног“ народа. 
Рад је подељен на два дела. У првом делу рада бавићемо се 
анализом неолиберализма и рационалности док ћемо у другом 
делу пажњу посветити континуитету империјализма који 
је заснован на неолибералној логици. 
Кључне речи: неолиберализам, економска рационалност, 

сло бод но тржиште, империјализам

Нео ли бе ра ли зам и ра ци о нал ност
Мо ра се по ћи од то га да нео ли бе ра ли зам ни је са мо еко-

ном ска док три на, све власт про фи та и “сло бод ног тр жи шта”. 
Он је мно го ви ше од то га: на чин ор га ни за ци је це ло куп них 
дру штве них од но са, вред но сни про је кат на осно ва ма уни-
вер зал не екс пло а та ци је ко ја се стал но по ја ча ва, гло бал ног 
пот чи ња ва ња и по ро бља ва ња, сти ца ња про фи та свим сред-
стви ма, све ве ћег ра ста еко но ми је смр ти и ус по ста вља ња но-
вог ко ло ни ја ли зма пу тем де струк ци је при вре де и дру штва 
ва зал них зе ма ља. То је мо дел гу ше ња сло бо де, де мо кра ти-
је и људ ских пра ва с по зи ва њем на те вред но сти.1 Тај мо дел 
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1 О то ме шта је нео ли бе ра ли зам ви де ти: Н. Ка тић, “Нео ли бе рал ни ко ре ни 
свет ске еко ном ске кри зе”, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 3-4, 2009, стр. 
56-57.
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ни јед ног тре нут ка ни је имао ве ћин ску дру штве ну по др шку, 
не са мо у пост-ре ал со ци ја ли стич ким, не го ни у во де ћим за-
пад ним зе мља ма. Од по чет ка је био иде о ло ги ја и стра те ги ја 
нај круп ни јег ка пи та ла и из раз “си стем ске кри зе” зе ма ља у 
ко ји ма је за вла дао.2 Џ. Шти глиц пи ше да је “нео ли бе рал ни 
тр жи шни фун да мен та ли зам увек био по ли тич ка док три на у 
слу жби од ре ђе них ин те ре са. Он ни је ни ка да био по твр ђен 
у еко ном ској те о ри ји. Са да је ја сно да га ни је по твр ди ла ни 
исто риј ска прак са”3. П. Са мју ел сон кон ста ту је да се “да нас 
иде о ло ги ја (нео ли бе рал на – прим. З.В) ко ја је би ла до ми нант-
на по след њих де це ни ја по ка зу је као по гре шна”.4 

Нео ли бе рал на иде о ло ги ја је, као и сва ка иде о ло ги ја 
пред о дре ђе ног усре ће ња, јед на вр ста по ли тич ке те о ди це је,5 
где се по ла зи од то га да овај свет сло бод ног тр жи шта и све-
о бу хват не вла да ви не про фи та је сте не пра ве дан, чак су ров, 
али је усме рен ка бу ду ћем до бру свих и као це ли на нај бо љи 
је од свих мо гу ћих све то ва. То што су сто ти не ми ли о на љу ди 
у том све ту без об зир но тла че ни, што жи ве у по ни жа ва ју ћим 
усло ви ма и што мно штво њих ги не у ра то ви ма чи ји је циљ 
оства ри ва ње што ве ћег про фи та - за по бор ни ке те те о ди це је 
са свим је спо ред но јер су то за њих за не ма ри ва зла, “у функ-
ци ји” по сти за ња оп штег до бра у бу дућ но сти. Та ква ар гу мен-
та ци ја се осни ва на ве ли ком обе ћа њу бо љег све та, на пра зној 
ве ри, чак и сми шље ној пре ва ри да ће он си гур но на ста ти. 
На рав но, он не на ста је, ни ти мо же на ста ти на та квим прет-
по став ка ма.    

Гло ба ли зо ва ни нео ли бе рал ни мо дел до вео је до “еко-
ном ске кри зе ве ро ват но нај ве ће ка ко по ге о граф ском об у хва-
ту, та ко и по ду би ни”,6 ма да је пи та ње ко ли ко по јам кри зе 
“по кри ва” нај ра зор ни је учин ке тог мо де ла. Он је, ни ма ло 
слу чај но, те шко по го дио ис точ но-европ ске зе мље “тран зи-
ци је” (у ко је у ши рем си стем ском сми слу, и по ред из ве сних 

2 Ј. Б. Ду ша нић, “До лар ска ал хе ми ја и ка зи но-еко но ми ја”, Но ва срп ска по ли
тич ка ми сао, бр. 3-4, 2009, стр. 69.

3 Пре ма Ј. Б. Ду ша нић, исто, стр. 71. 
4 Исто, стр. 71.
5 Ве о ма успе шну ана ли зу про бле ма те о ди це је дао је С. Жу њић у књи зи Мо

дер ност и фи ло зо фи ја, оде љак: Од те о ди це је до раш ча ра ва ња све та, Пла-
то, Бе о град, 2009, стр. 398-447.

6 Н. Ка тић, оп цит. стр. 60.
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ве ћих или ма њих спе ци фич но сти, спа да ју и оне пост-ју го-
сло вен ске). Ме ђу тим, тај мо дел ту и да ље оп ста је “упр кос 
тра гич ном по ср ну ћу…ин си сти ра ње на де ре гу ла ци ји и све-
оп штој ли бе ра ли за ци ји је и да ље сна жно”.7 Об ја шње ње је у 
то ме да ње го вим по сред ством стра не кор по ра ци је и бан ке 
нај бр же и нај лак ше раз би ја ју при вре де тих зе ма ља и ко ло ни-
ја ли зу ју их, а до ма ћа ка пи та ли стич ка кла са, нај ве ћим де лом 
пљач ка шка,8 тим пу тем нај е фи ка сни је до ла зи до при сва ја ња  
дру штве ног бо гат ства, оне мо гу ћу је от пор унајм ље них и сво-
ди њи хо ве над ни це на ни во ко ји нај че шће је два да је до во-
љан за пу ко пре жи вља ва ње. Услед то га оп ста је ма ње-ви ше 
упро па сти те ља ска ва зал нонео ли бе рал на ели та,  као да се 
ни шта ни је до го ди ло у свет ским и до ма ћим раз ме ра ма. Све 
док је та ко не ма го во ра ни о ми ни мал но бо љој ал тер на ти ви. 

Не мо же би ти спор но да ће тр жи ште за ду го, од но сно, у 
пред ви дљи вој бу дућ но сти, би ти нео п ход но. Али оно не мо-
же ни ка да има ти уло гу не по гре ши вог су ди је, или, још ви ше, 
ово зе маљ ског бо га. Ње га тво ре љу ди, њи хо ва еко ном ска по-
на ша ња. Она су ру ко во ђе на по је ди нач ним ин те ре си ма, нај че-
шће се бич ним, за ко је се ве ру је (ап со лу ти зу ју ћи чу ве ни Сми-
тов при мер пе ка ре вих мо ти ва про да је хле ба) да су, у крај њој 
ли ни ји, по кре та чи оства ри ва ња оп штег до бра. У ве ли ком 
бро ју слу ча је ва иза њих је и по хле па, као и бес кру пу ло зност. 
Роб на про из вод ња је, сва ка ко, не мо гу ћа без тр жи шта. Иако 
обо је за ду го не из бе жни, они са ми по се би не до но се еко ном-
ски на пре дак, ни ти оп ште дру штве но до бро. Ве ро ва ње да га 
до но се, јед на је од нај ве ћих дог ми и об ма на но во га вре ме на. 

7 Исто, стр. 60.
8 Илу стра ти ван  при мер ру ске ва ри јан те нео ли бе рал ног ка пи та ли зма су при-

зна ња Бе ре зов ског, јед ног од нај бо га ти јих љу ди јељ ци нов ске епо хе, да је дао 
Кре мљу 500 ми ли о на до ла ра за при ва ти за ци ју нафт не ком па ни је, да је ње гов 
ко ле га ко ји је ду го вао без ма ло ми ли јар ду до ла ра по ги нуо под не раз ја шње-
ним окол но сти ма и да су не ки ње го ви по слов ни парт не ри иш че зли без тра-
га де ве де се тих го ди на. Исте вр сте је и при зна ње дру гог мул ти ми ли јар де ра, 
Абра мо ви ча, да је са ра ђи вао са при пад ни ци ма кри ми на ли зо ва них струк-
ту ра  и да су ак ци о на ри ком па ни ја те вр сте је дан за дру гим по ги ну ли на 
за го не тан на чин (пре ма: Љ. Ми лин чић, “Пљач ка ли смо, па шта”, По ли ти ка, 
5. ја ну ар 2012, стр. 2). Не за бо ра ви мо да су “ре фор ме” у Ру си ји про јек то ва не 
и оства ри ва не под над зо ром аме рич ких “са вет ни ка”. Ка да се то има у ви ду 
ни је ни ка кво из не на ђе ње ви сок ни во по пу лар но сти Ста љи на у са да шњој Ру-
си ји.
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То се упра во раз от кри ва у ду бин ској и струк ту рал ној кри зи, 
ко ја иде и до са мо де струк тив но сти ви со ко ра зви је них ка пи-
та ли стич ких еко но ми ја.  Увек је нео п ход на си стем ска кон
тра те жа сва ком чи ни о цу при вред ног и оп штег дру штве ног 
раз во ја. Бит но је ка ква је она, у че му се са сто ји и ка ко се 
оства ру је. Др жа ва не би сме ла да гу ши тр жи ште, али то не 
зна чи да не тре ба да га на ва љан на чин усме ра ва да не би 
до не ло дру штве но ра зор не учин ке, при че му ни ње на ин тер-
вен ци ја не би сме ла до ве сти до та квих учи на ка. И јед но и 
дру го упра во се очи ту је у са да шњој, крај ње озбиљ ној кри зи 
раз у зда ног ка пи та ли зма, ко ја све ви ше по при ма па то ло шка 
обе леж ја. Оли го пол ско тр жи ште и спа си лач ко-ин тер вен ци-
о ни стич ка уло га др жа ве ра ди оп стан ка круп ног ка пи та ла, 
чи не је дин ство. Ко рек тив ну и пре вен тив ну функ ци ју у еко-
ном ском жи во ту тре ба ло би да има ју и кри тич ки уте ме ље на 
те о риј ска ми сао, де мо крат ске ин сти ту ци је, ком пе тент но и 
од го вор но јав но мне ње, а пре све га ин те ре си “обич ног” на-
ро да. 

Ра ци о нал ност тр жи шта ни је не што што му је по при ро-
ди ства ри ин хе рент но у свим мо гу ћим усло ви ма, ка ко прет-
по ста вља нео ли бе рал на те о ри ја. Да је та ко не би до ла зи ло до 
те шких ци клич них кри за тр жи шних еко но ми ја . Сем то га, 
отво ре но је пи та ње шта је еко ном ска ра ци о нал ност. Ње но 
ме ри ло уну тар ка пи та ли зма, по го то во нео ли бе рал ног, је сте 
ко ли чи на нов ца до ко је се до ла зи по сред ством про да је ро ба и 
на пла те услу га. Али, не мо же се све про да ти и ку пи ти, ни ти 
је тр жи ште ме ра ква ли те та ду хов них тво ре ви на. Нај ва жни је 
ства ри у жи во ту не ма ју тр жи шну вред ност. Оне су вред ност 
по се би. 

Ал тер на тив на ра ци о нал ност  еко но ми је нео дво ји ва је 
од је дин ства при ме ње ног и ху ма ни зо ва ног зна ња, као и од-
го ва ра ју ће струч но сти на свим ни во и ма рад ног про це са, ре-
гу ли са ња про из вод них, ди стри бу тив них, по тро шач ких и фи-
нан сиј ских то ко ва по ла зе ћи од  со ци јал не прав де и оп штег 
дру штве ног бла го ста ња.9 Сво јин ски си стем и про фит мо ра ли 

9 О кон цеп ци ји бла го ста ња: С. Грк, “Ср би ја и свет, ин те гра ци ја или игра че-
ка ња”, збор ник Ср би ја и свет, раз вој и ин те гра ци је, Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град, 2011, стр. 32.
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би би ти уко ре ње ни у та квој ра ци о нал но сти. Из дво је на од це-
ли не уни вер зал них људ ских вред но сти, од бла го ста ња ко је 
са др жи ма те ри јал ну, со ци јал ну, еко ло шку и кул тур ну ком-
по нен ту, еко ном ска ра ци о нал ност по ста је из о па че на, пре тва-
ра се у сти ца ње про фи та по сва ку це ну, укљу чу ју ћи и ону у 
људ ским жи во ти ма. 

Вла сни ци, др жа ва и тр жи ште чи не не раз двој ну це ли ну. 
Ка да се оце њу је та це ли на у Ср би ји и дру гим, њој срод ним 
зе мља ма “тран зи ци је”, а оне су из ра зи та ве ћи на на про сто ру 
бив шег европ ског ре ал-со ци ја ли зма, ви ди се да ни је дан од 
тих ње них кон сти ту тив них еле ме на та ни је ва љан. Илу зи ја је 
да би се ели ми на ци јом др жав ног упли та ња у при вре ду ње но 
и оп ште дру штве но ста ње по пра ви ло. Ни јед ног тре нут ка не 
би се смео ис пу сти ти из ви да на чин до ла ска до зна чај ног, по-
себ но нај ве ћег вла сни штва, ње го во по ре кло и ње го ва функ-
ци ја. То што код “обич ног” на ро да по сто ји оди јум пре ма на-
чи ну сти ца ња бо гат ства нај ве ћег де ла круп них при ват них 
вла сни ка, има сво је оправ да ње. То бо гат ство мо же да бу де 
сте че но ле гал ним пу тем, али не и ле ги тим ним. Јер су за ко ни 
и под за кон ски про пи си пра вље ни та ко да пр вен стве но бу ду 
у ин те ре су но мен кла тур не бур жо а зи је и њој срод них со ци-
јал них ка те го ри ја. А ка да и ни су та ко усме ре ни, фак тич ка 
струк ту ра мо ћи и ен дем ска ко руп ци ја нај че шће ве о ма оте жа-
ва ју и оне мо гу ћу ју њи хо ву при ме ну. 

Ка ко то да и по ред то га што је из вр ше на без ма ло то тал-
на при ва ти за ци ја и што по сто ји  тр жи ште (сва ка ко, до ста не-
раз ви је но) у Ср би ји и нај ве ћем де лу дру гих пост-ре ал со ци ја-
ли стич ких зе ма ља, ста ње при вре де је ве о ма ло ше, или ка та-
стро фал но, знат но го ре не го у вре ме кри зних го ди на бив шег 
си сте ма у фа зи ње го ве си ла зне исто риј ске пу та ње? Мо же ли 
се то об ја сни ти са мо ин тер вен ци о ни змом, ина че ло ше др жа-
ве, у при вред не то ко ве? Ако “сло бод но тр жи ште” и ка пи та-
ли зам уоп ште, са др же се би свој стве ну ра ци о нал ност, ка ко то 
да се оства ру ју из ра зи то ира ци о нал ни, чак апо ка лип тич ки 
по тен ци ја ли у нај ра зви је ни јим ка пи та ли стич ким зе мља ма? 
И ка ко да зе мље у ко ји ма је сна жна др жав на ин тер вен ци ја 
у при вред не то ко ве, по пут Ки не, Ју жне Ко ре је, Ја па на, има-
ју, или су има ле, ви со ке сто пе при вред ног ра ста, а мно ге од 
оних у ко ји ма по сто ји “сло бод но тр жи ште”, где не ма ни ка-
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квог зна чај ни јег др жав ног ре гу ли са ња при вред них кре та ња, 
на ла зе се у озбиљ ној еко ном ској и оп штој кри зи?   

Сле де ћа пи та ња су: ако је “сло бод но тр жи ште” моћ но 
да от кло ни де фор ма ци је у кре та њу ка пи та ла, от ку да фик тив-
ни ка пи тал у гло бал ним раз ме ра ма? Је ли он про из вод др-
жав ног ин тер вен ци о ни зма? Услед че га до ла зи до еко но ми је 
смр ти, не са мо у об ли ку огром не про из вод ње уни шта ва ју-
ћих оруж ја,10 не го и све ве ћег тро ва ња и уни шта ва ња жи вот-
не сре ди не чо ве ко ве? 

Нео ли бе рал ни ка пи та ли зам има по себ ну од бој ност 
пре ма би ло ка квој ве зи еко но ми је и со ци јал не прав де. Де ви за 
“ко ме је ста ло до мо ра ла у по ли ти ци, не ка иде у цр кву”, има 
сво ју “бли зна ки њу” у еко но ми ји чи ја би фор му ла ци ја мо гла 
да гла си: “ко ме је до со ци јал не функ ци је еко но ми је не ка лич-
но ула же у град њу ми ло срд них уста но ва и ‘на род них ку хи-
ња’”.

Исти на, про блем од но са еко но ми је и со ци јал не прав де 
ни је јед но ста ван. Али, ис ку ство “др жа ве бла го ста ња”, тач-
ни је, “со ци јал не др жа ве”, по ка зу је да се он мо же ре ша ва ти, 
на рав но, под од ре ђе ним усло ви ма. Је дан од њих је сна жна 
при вре да. Зе мље ко је су има ле тај мо дел, или га још де лом 
има ју, и по ред ње го ве са да шње кри зе, оста ле су раз ви је не, с 
ви со ким ма те ри јал ним жи вот ним стан дар дом и ни ским сте-
пе ном со ци јал них су ко ба и не за до вољ ста ва. Кри за тог мо де-
ла ни је на сту пи ла то ли ко због ње го вих уну тра шњих огра ни-
че ња, пре све га сво је вр сног па ра зи ти зма др жа ве и ши ре ња 
ње ног апа ра та, не го мно го ви ше услед се ље ња ка пи та ла  у 
зе мље бо га те си ро ви на ма, наф том и га сом, као и јев ти ном 
рад ном сна гом, по себ но оном обра зо ва ном. Ви сок ни во раз-
во ја ин ду стриј ске про из вод ње и ре ла тив на со ци јал на прав да 
(не и по ли тич ка) би ла је ка рак те ри стич на и за ета пу убр за не 
и гру бе мо дер ни за ци је ре ал-со ци ја ли стич ких дру шта ва. Ве-
ћа со ци јал на прав да уз до ста ви со ке сто пе при вред ног ра ста 
оства ру је се и да нас у не ким зе мља ма Ју жне Аме ри ке ко је 

10 Д. Ва сић на во ди по да так да је го ди шња про да ја оруж ја на ра сла на су му од 
1300 ми ли јар ди до ла ра (Д: Ва сић, “Од го вор ност за за шти ту и ме ђу на род но 
пра во”, Прав ни жи вот, те мат ски број “Пра во и од го вор ност”, Ко па о нич ка 
шко ла при род ног пра ва, бр. 12, том 4, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, 
2011, стр. 244.
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има ју про со ци ја ли стич ко уре ђе ње (Бо ли ви ја и Ве не цу е ла, 
као при ме ри) 

Ако се про фит сти че на ра чун “сто ма ка” унајм ље не 
рад не сна ге и ако то пре ду го тра је као бит но обе леж је си-
сте ма, на јам ни ци ће се кад-тад оправ да но по бу ни ти, ди за ти 
ре во лу ци је тра ди ци о нал ног ти па, што зна чи, освет нич ке и 
кр ва ве, услед че га ће до ћи до по ве ћа не не ста бил но сти при-
вре де, бло ка де ње ног функ ци о ни са ња, сма ње ња про фи та и 
мо гу ћег сло ма си сте ма. Чак и са ста но ви шта ин те ре са ка пи-
та ли стич ке кла се не ги ра ње по тре бе за со ци јал ном прав дом 
ни је ра ци о нал но. Са гле да ва на с плат фор ме ал тер на тив не 
еко ном ске и оп ше ра ци о нал но сти со ци јал на прав да је не што 
што спа да у те ме ље људ ске ег зи стен ци је. Она под ра зу ме ва 
од ре ђе ни сте пен ци ви ли за циј ског раз во ја, осни ва се на рас-
по де ли пре ма за слу га ма, али и по мо ћи они ма ко ји ни су кри-
ви за сво је си ро ма штво. 

Еко но ми ја у ко јој се због на о па ко схва ће не ра ци о нал но-
сти, усме ре на на ефи ка сност по сва ку це ну, што под ра зу ме ва 
от пу шта ње с по сла  сто ти на хи ља да љу ди, као и про ши ре-
но ре про ду ко ва ње си ро ма штва, бе де и гла ди – је сте из ра зи
то не ху ма на и у би ти ира ци о нал на. Ње не жр тве ко ри фе ји 
нео ли бе ра ли зма сма тра ју ну жним и при да ју им пе ри фер ни 
зна чај. Чак, сма тра ју да огром на ску пи на си ро ма шних и бед-
них тре ба да тр пи та кво сво је ста ње, да са че ка “оздра вље ње 
“ при вре де до ко јег, на вод но, мо ра до ћи на ду жу вре мен ску 
ста зу. На рав но, се бе из у зи ма ју из ма се оних ко ји тре ба да тр-
пе по сле ди це крај ње бру тал но сти тог ти па ка пи та ли зма. За 
ве ро до стој ност обе ћа ња те вр сте мо же се при ме ни ти на род-
на из ре ка “Не лип ши ма гар че до зе ле не тра ве”. По ла зи се од 
то га да су ин те ре си во де ћих при ват них вла сни ка  - објек тив-
но ин те ре си це ло куп ног дру штва, јер су ти вла сни ци глав-
ни по кре та чи дру штве ног раз во ја. Сем што је то апо ло ге-
ти ка ка пи та ли ста као та квих, то је и пот пу но ап стра хо ва ње 
од основ не чи ње ни це огром них и по тен ци јал но дру штве но 
ра зор них не јед на ко сти, ко је ни су при вре ме не ни ти слу чај не, 
не го су трај не и струк ту рал не при ро де. Све то пра ти чу ве на 
об ма на да свак има шан су да по ста не вла сник не ке зна чај не 
имо ви не, са мо ако се по тру ди, об ма на слич на оној да сва ком 
вој ни ку у ње го вом ран цу ле жи мо гућ ност до би ја ња мар шал-
ске па ли це. 
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Дру штво ве ли ких не прав ди у усло ви ма ег зи стен ци је и 
жи вот ним шан са ма је дру штво  ве ли ког ри зи ка, ве ли ке не-
из ве сно сти, а тен ден циј ски, и све ве ће еко ном ске кри зе, ко ја 
мо же пре ћи и у су но врат.11 Чак је пи та ње ко ли ко ка те го ри је 
не смо кри зе, не го и ри зи ка, као и не из ве сно сти из ра жа ва ју 
бит та квог дру штве ног ста ња. По бор ни ци нео ли бе ра ли зма 
пре тво ре ног у све тов ну ре ли ги ју, то та ко ђе не мо гу да ви де. 
Је дан од нај бо га ти јих љу ди све та В. Ба фет, за ла же се за не ки 
об лик со ци јал не прав де до ко је би се до шло про гре сив ним 
опо ре зи ва њем до хот ка (на рав но, та ква по је ди нач на за ла га ња 
ул тра-бо га та ша, не ме ња ју су шти ну си сте ма).  За нео ли бе-
ра ле, у нас и дру где, то је све то гр ђе. Ме ђу тим, са свим је на 
ме сту да они ко ји има ју ви ше - да ју про цен ту ал но ви ше за 
оп ште дру штве не по тре бе, укљу чу ју ћи со ци јал но ста ра ње. 
Из “по гле да на свет” екс трем них нео ли бе ра ла  про из ла зи да 
су си ро ма шни са ми кри ви што су си ро ма шни, да су огром не 
не јед на ко сти у ма те ри јал ним усло ви ма жи во та -   при род но 
ста ње ства ри  Уз не што гор ког ци ни зма мо же се ре ћи да ода-
тле сле ди да су ти љу ди кри ви што су жи ви, што пре не ста ну, 
то бо ље за “здра ву” при вре ду. То је нор ма ли за ци ја и озва ни
че ње со ци јал ног ге но ци да. 

Не ће нео ли бе рал ни ка пи та ли зам, и по ред ду бо ке, де-
ге не ра тив не кри зе и еко ном ског по ра за у зе мља ма ње го вим 
ма ти ца ма, та ко бр зо не ста ти. То је ве ли ка за блу да. У пре-
о бра же ним ви до ви ма он ће до ста ду го по тра ја ти. А тај ка-
пи та ли зам иде “у па ру” с им пе ри ја ли змом, гло бал ним, ре-
ги о нал ним и ло кал ним. По нај ви ше за то он ће на ста ви ти да 
жи ви, уз сма ње ну сло бо ду тр жи шта, али са су штин ском ве-
зом про фи та, на си ља и но вог вар вар ства, При том го спо да ри 
жи во та ве ћи не за бо ра вља ју, што је си стем ски усло вље но, да 

11  “При све ве ћој не јед на ко сти у рас по де ли и кон цен тра ци ји бо гат ства у уском 
кру гу љу ди по сто ји све ма ња тра жња за ро бом и услу га ма не го што би то 
био слу чај  да има мо пра вед ни ју рас по де лу, а што не ми нов но во ди успо ра ва-
њу сто пе при вред ног ра ста и за по шља ва ња… Пред из би ја ње ве ли ких кри за 
(1928. и 2007) јед на че твр ти на укуп ног до хот ка САД од ла зи ла (је) у ру ке 
са мо јед ног про цен та нај бо га ти јих Аме ри ка на ца” (Ј. Д. Ду ша нић, “Не јед-
на кост иза зва на кри зом или обрат но”, По ли ти ка, 18. ок то бар 2011, ру бри ка 
“По гле ди”).
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се свет не мо же “…на сил но по бољ ша ти”,12 бар ка да је реч о 
људ ској сло бо ди. 

Ако да нас у зе мља ма За па да по сто ји “за ста ре ли мо дел 
ка пи та ли зма у про па да њу”, и ако су нео п ход ни “ве ли ка тран-
сфор ма ци ја и об ли ко ва ња но вих мо де ла”,13 ка ко се ис ти че у 
на сту пи ма во де ћих лич но сти ко је су при пре ма ле за се да ње 
фо ру ма у Да во су у 2012. го ди ни, он да у пр ви план до ла зи пи-
та ње бо ље ал тер на ти ве том (нео ли бе рал ном) ка пи та ли зму.14 
При зна ње да он не функ ци о ни ше по сред но зна чи и при зна-
ње ње го ве не ра ци о нал но сти и ира ци о нал но сти. Ка да је реч о 
то ме чи ме га за ме ни ти, са да не ма ни јед ног пред ло га  ко ји би 
био до вољ но раз ви јен и опе ра ти ван. Јед но је си гур но: ели та 
ка пи та ли зма си гур но не ће пред ла га ти ње го во уки да ње. Мо-
же се са мо прет по ста ви ти на ка квим оп штим осно ва ма би се 
мо гла кон цеп ту ал но об ли ко ва ти ње го ва за ме на. 

Нај ве ро ват ни је је да ће се ре ше ња тра жи ти пу тем ино
ва ци ја кен зи ја ни стич ког мо де ла. Др жа ва ће ослон цем на 
зна ње ви со ких струч ња ка мно го ви ше не го до са да ин тер ве-
ни са ти у еко ном ске и оп ште раз вој не то ко ве, мо жда и ку по-
ви ном не ких пред у зе ћа од стра те шког зна ча ја ко ја су са да у 
при ват ној сво ји ни. Ме ђу тим, тај вид сво ји не оста ће и да ље 
до ми нан тан. Моћ ве ли ких ба на ка, мул ти на ци о нал них и гло-
бо цен трич них кор по ра ци ја, ве ро ват но ће би ти сма ње на, али 
не то ли ко да оне бу ду пот пу но пот чи ње не др жа ви. Шпе ку ла-
тив ни ка пи тал ће би ти оштри је су зби јан. Ве ро ват но ће се, уз 
ве ли ке от по ре круп ног ка пи та ла, уве сти про гре сив но опо ре-
зи ва ње до хот ка, бар у не ким раз ви је ним зе мља ма где то до 
са да ни је би ла прак са, а др жа ва ће се би да ти овла шће ње да 
оба вља и не ке со ци јал не функ ци је. И јед но и дру го тре ба да 
по слу же  убла жа ва њу не за до вољ ства ве ћи не гра ђа на усло ви-
ма свог жи во та. 

Да кле, ка да се све са бе ре, нај ве ро ват ни је је да ће се из-
лаз из по сто је ћег ста ња тра жи ти у град њи мо де ла др жав но
тех но крат ског ка пи та ли зма, с не ким еле мен ти ма со ци јал не 

12 М. Кне же вић, Евро па иза ли ме са, .Сло бод на књи га, из да ње Вла ди ми ра Мак-
си мо ви ћа, Бе о град, 2001, стр. 11.

13 Пре ма Т. Ву јић, “Да вос без кри ти ча ра”, По ли ти ка, 25. ја ну ар 2012, стр. 2.
14 “Истин ске ал тер на ти ве не ма без ал тер на тив ног иден ти те та и без ал тер на-

тив ног је зи ка” (Т. Ку љић, “На шмин ка ни иден ти тет”, По ли ти ка, ру бри ка 
“По гле ди”, 10. фе бру ар 2012).
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др жа ве. То је мо дел ко ји ва жи за ре гу ла ци ју при вред них и 
ши рих дру штве них то ко ва уну тар за пад них зе ма ља. Ме ђу-
тим, он ће би ти пра ћен на став ком, мо жда и ја ча њем нео ко
ло ни ја ли зма из ван тих зе ма ља. Јер се та ко обез бе ђу је зна тан 
део сред ста ва за успе шно функ ци о ни са ње тог мо де ла. По-
ло жај оних пост-ре ал со ци ја ли стич ки зе ма ља ко је све ви ше 
по ста ју ко ло ни ја ли зо ва не и си ро ма шне, као и свих не раз ви-
је них зе ма ља, не ће се по пра ви ти ако тај нео кен зи јан ски мо-
дел бу де до ми нан тан на За па ду. Мо же се још ви ше по гор ша-
ти. Исто ри ја мо дер ног до ба по ка зу је да је по бољ ша ње ста ња 
раз ви је них зе ма ља За па да има ло за прет по став ку по гор ша ње 
ина че ве о ма те шког ста ња ових дру гих. Ср би ја ка ква је да-
нас, као и дру ге њој срод не пост-ју го сло вен ске зе мље, ни су у 
мо гућ но сти да из бег ну та кву суд би ну.

 Нео кен зи јан ски мо дел ни је пред о дре ђен да успе, ни-
ти је је ди ни ко ји мо же на ста ти на тлу за пад них зе ма ља. По-
ку ша ји ње го вог ус по ста вља ња мо гу до жи ве ти по раз услед 
ду би не и ја ча ња кри зе тих зе ма ља и про ме на ко је су по вр-
шин ске. Сам тај мо дел не мо же от кло ни ти, не го са мо до не кле 
сма њи ти по сто је ће ве о ма ве ли ке со ци јал не не јед на ко сти ко је 
су струк ту рал не при ро де. У слу ча ју да се ни то не оства ри, 
сле ди се ри ја со ци јал них не ми ра, као и по бу на у зе мља ма За-
па да, а мо жда и ре во лу ци ја у не ки ма од њих. Та ла си “обо је-
них” ре во лу ци ја, као и оних чи ји је сим бол не ко цве ће, у пре-
о бра же ним об ли ци ма, мо гу за пљу сну ти, ако не све, он да бар 
по је ди не од њих. Са мо охо лост те о риј ског и по ли тич ког ума 
ис кљу чу је са му ту мо гућ ност. Ла жни из лаз из та квог ста ња, 
од но сно, из лаз са ста но ви шта оп стан ка ка пи та ла, мо гао би 
се та да по тра жи ти и у мо де лу де мо крат ског фа ши зма. Па-
жљи вом ана ли зом ствар но сти др жа ва-ре пре зен та на та за пад-
не ци ви ли за циј ске па ра диг ме от кри ли би се ње го ви за че ци. 

Још не што тре ба на гла си ти: нео ли бе ра ли зам се не сво-
ди на ње го ву за пад ну, да нас нај а гре сив ни ју ва ри јан ту. Он 
по сто ји као нај у ти цај ни ја со ци јал но-еко ном ска док три на и 
прак са и у Ки ни, Ру си ји, Ин ди ји (као и у до ста дру гих зе ма-
ља све та). Сву где су ту на де лу  огром не со ци јал не не јед на-
ко сти, ма сов на екс пло а та ци ја рад не сна ге, ни ске и бед не над-
ни це, сла ба или ни ка ква рад но-прав на за шти та за по сле них. 
Али је друк чи ја уло га др жа ве. У те три зе мље нео ли бе рал ни 
ка пи та ли зам ни је (бар до са да) до нео та ко ра зор не учин ке 
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као на За па ду. Раз лог је у то ме што у њи ма нај ве ће бан ке и 
кор по ра ци је не ма ју та кву моћ ка кву, при ме ра ра ди, има ју у 
Аме ри ци. Тај тип ка пи та ли зма у њи ма ни је до спео до оног 
ни воа ка кав има у во де ћој ка пи та ли стич кој зе мљи, те сто га 
ни до та квог сте пе на про из вод ње ра зор не кри зе це ло куп ног 
си сте ма, за то што је др жа ва у њи ма има ла ја чу (а у Ки ни 
и стра те шки осми шље ну) ре гу ла тив ну уло гу у при вред ном 
жи во ту (с из у зет ком јељ ци нов ске Ру си је). 

 Те о ри ја но вог пре ла зног пе ри о да, да би на пра ви ла коп-
че с оним “са да и ов де”, мо ра про бле ма ти зо ва ти прин цип и 
прак су (де)ре гу ла ци је не са мо на под руч ју еко но ми је, не го и 
по ли тич ког си сте ма, по себ но де мо кра ти је. У том сми слу тре-
ба се освр ну ти и на не ке ста во ве Ф. За ка рие, но ве аме рич ке 
“зве зде” ге о по ли ти ке.

Тај аутор сма тра да је два де се ти век обе ле жен два ма 
ши ро ким трен до ви ма: ре гу ла ци јом ка пи та ли зма и де ре гу ла-
ци јом де мо кра ти је.15 Не чег од то га, сва ка ко, има. Али ства ри 
су, ипак, сло же ни је. За ка риа у сво јој сту ди ји не сле ди нео ли-
бе рал ну те о ри ју да ка пи та ли зму, од но сно, “сло бод ном тр жи-
шту” ни је по треб на др жав на ре гу ла ци ја. На су прот тој дог ми, 
ка пи та ли зам два де се тог ве ка у свим за пад ним зе мља ма имао 
је стал ну ре гу ла ци ју не ких ва жних под руч ја при вред ног жи-
во та, од ца рин ске за шти те до мо не тар не по ли ти ке. Де ре гу-
ла ци ја као јед на од глав них од ли ка нео ли бе рал не по ли ти ке 
би ла је на ме ње на зе мља ма ко је тре ба ста ви ти у ко ло ни јал ни 
по ло жај, по себ но они ма на под руч ју бив шег ре ал-со ци ја ли-
зма, ко је је пот чи нио гло бал ни про тив ник. Да кле, др жа ве у 
нај ра зви је ни јим за пад ним зе мља ма ни су се од ри ца ле сво-
је ре гу ла тив не уло ге, по себ но у кри тич ним фа за ма  раз во ја 
кључ них при вред них гра на, а “на по љу” су свим сред стви ма 
на ме та ле де ре гу ла ци ју као би тан услов “здра ве” при вре де. 

За ка риа кон ста ту је да је де ре гу ла ци ја де мо кра ти је оти-
шла пре да ле ко, да је про из ве ла гло ма зан си стем, не спо со бан 
да вла да и стек не по ве ре ње љу ди. Јав но по што ва ње по ли ти ке 
и по ли тич ког си сте ма, ис ти че, све је сла би је.16 У том ста ву, 
кри тич ки ин то ни ра ном, не ма оног ње го вог пре оп ти ми зма, 
ка рак те ри стич ног за (нео)ли бе рал ну иде о ло ги ју, да “жи ви-

15 Ф. За ка риа, Тхе Фу ту ре оф Фри дом, Ил ли бе рал Де моц рацy ат Хо ме анд 
Аброд, W. W. Мор тон & Цом панy, Неw Yорк, Лон дон, 2007, п. 239.

16 Иби дем, п. 240-241.



Зо ран Ви до је вић НЕО ЛИ БЕ РА ЛИ ЗАМ, РАЦИОНАЛНОСТ...

40

мо у до ба де мо кра ти је”, а да се не про пи ту ју ни са др жај, ни 
до ме ти, ни ти функ ци је оног што ва жи за де мо кра ти ју. Али и 
де мо кра ти ја, а не смо еко но ми ја,  у за пад ним зе мља ма је ре
гу ли са на, ка ко тра ди ци о нал ним сред стви ма, пу тем за ко на и 
уоп ште “пра ви ла игре”, та ко и око ли шним пу тем – уво ђе њем 
ве ли ких кор по ра ци ја као фак тич ких по ли тич ких су бје ка та и 
све ва жни јих “игра ча” на по ли тич ку сце ну, као и ства ра њем 
“не ви дљи ве мо ћи”. То ни је са мо по сле ди ца де ре гу ла ци је не-
го и скри ве не ре гу ла ци је ствар ног функ ци о ни са ња си сте ма 
у скла ду с пре ми са ма нео ли бе рал ног ка пи та ли зма и ње му 
свој стве не по ли тич ке ра ци о нал но сти. Де ре гу ла ци ја као ре-
гу ла ци ја и еко но ми је и де мо кра ти је, у крај њој ли ни ји је је дан 
исти про цес ко ји слу жи сти ца њу про фи та. 

 Мо ра ју се тра жи ти од го во ри на кључ на ег зи стен ци-
јал на пи та ња: ка кав мо дел еко но ми је, по ли ти ке и кул ту ре 
раз ви ја ти да би се из бе гли пер вер ти ра на ра ци о нал ност, су
штин ска огра ни че ња ре пре сив ног и при ми тив ног ка пи та
ли зма, али и ре алсо ци ја ли зма, ка ко спре чи ти но ве об ли ке 
при ва ти за ци је и мо но по ли за ци је вла сти17, као и од у ми ра ње 
де мо кра ти је, у че му би се са сто ја ла но ва ци ви ли за ци ја, под 
ко јим усло ви ма је она одр жи ва, ако се уоп ште по ја ви. Пи та-
ње ал тер на ти ве по сто је ћем ста њу је епо хал ног ка рак те ра, те 
сто га и од нај ве ћег зна ча ја. Ти че се са да шњо сти и бу дућ но-
сти не са мо пост-ју го сло вен ских дру шта ва не го и све та као 
це ли не. 

 Кри за ци ви ли за ци је на чи јој пе ри фе ри ји жи ви мо, пр-
вен стве но је кри за вред но сти, те ме ља и сми сла те ци ви
ли за ци је. Фи нан сиј ска и ши ра еко ном ска, као и по ли тич ка 
кри за, ода тле про из ла зе.18 У нео ли бе рал ном ка пи та ли зму 
као си стем ском из ра зу те при мар не, ци ви ли за циј ске кри зе, 

17 “Без ал тер на ти ве (раз у ме се, оне ис то ри ски бо ље, прим. З. В) не ма де мо-
кра ти је” (Т. Ку љић, “Сту дент ски от пор ра за ра њу ума”, По ли ти ка, ру бри ка 
“По гле ди”, 25. ок то бар 2011).

18 Са да шњи “оку па тор ски” по кре ти у Сје ди ње ним Др жа ва ма и дру гим зе мља-
ма За па да знак су те мно го ду бље кри зе, иако су још не про фи ли са ни, а њи-
хо ви уче сни ци не ма ју ја сну свест о то ме, па су усме ре ни пр вен стве но на 
про те сте про тив “из во ђа ча” те кри зе, бан кар ско-кор по ра тив них оли гар хи ја, 
а не на не га ци ју ње них те мељ них узро ка. Но, ве ро ват но ће они ја ча ти и ши-
ри ти се у гло бал ним раз ме ра ма, што зна чи да ће, по свој при ли ци, за хва ти-
ти и пост-ју го сло вен ска дру штва. Да ли ће би ти но си о ци за чет ка не ке но ве 
исто риј ске ал тер на ти ве, или ће их ка пи тал “упи ти”, као што је то би ло са 
сту дент ским по кре том ше зде се тих го ди на про шлог ве ка – оста је да се ви ди.
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спа ја ју се су ро вост и ци ни зам: екс пло а та ци ја пла не тар них 
раз ме ра и “по моћ глад ни ма”, ли бе рал на де мо кра ти ја и то та-
ли та ри зам ка пи та ла, ма са кри ра ње на ро да и “људ ска пра ва”. 
Све се то ите ка ко осе ћа у ма сов ним усло ви ма жи во та го то во 
свих пост ју го сло вен ских дру шта ва. Не мо же би ти бо љит ка у 
тим дру штви ма (као и у ве ћи ни све та) с об зи ром на то да су у 
ве ћој или ма њој ме ри уте ме ље на на си сте му нео ли бе рал ног, 
што зна чи ре гре сив ног, ви со ко ре пре сив ног  и нео ко ло ни јал-
ног ка пи та ли зма. То је оно што им је за јед нич ко, уза све зна-
чај не раз ли ке ме ђу њи ма. Од тог за јед нич ког тре ба кре ну ти у 
тра га њу за исто риј ски над моћ ном и ху ма ном ал тер на ти вом.

Кон ти ну и тет им пе ри ја ли зма

Већ се уоб ли чио  но ви им пе ри ја ли зам ко ји је “…гло-
ба ли стич ки; ме тро по лу је за ме нио им пе ри јал ни кор пус, тј. 
блок (‘умре же ност’) моћ них др жа ва, ви ше или ма ње по си-
сте мље них и струк ту ри са них, у чи јем су са ста ву ‘са те ли ти’. 
‘пе ри фе ри је’ и по лу пе ри фе ри је’ “.19

Им пе ри јал не на ме ре Аме ри ке и зе ма ља ње них са ве-
зни ца у Европ ској уни ји да нас се не скри ва ју.20 Оне има ју 
сво ју отво ре ну иде о ло шко-по ли тич ку плат фор му ко ја се са-
жи ма у офи ци јел ној син таг ми “ли бе рал ни им пе ри ја ли зам” 
чи ји је глав ни про та го нист Р. Ку пер, аутор књи ге Сла ма ње 
на ци ја. По ре дак и ха ос у два де сет пр вом ве ку.21 Он је, по-
ред мно го че га дру гог, глав ни иза сла ник Европ ске уни је у 
“по сре до ва њу” (2011. го ди не) у пре го во ри ма срп ске и ал бан-
ске стра не ко ји се ти чу тра же ња “ком про ми са” у ре гу ли са њу 
ста ња на Ко со ву и Ме то хи ји, раз у ме се, оно га ко ји од го ва ра 
ин те ре си ма моћ них зе ма ља За па да. У тој књи зи глав на је те-
за да “пост мо дер не др жа ве” (САД и во де ће зе мље Европ ске 
уни је) има ју пра во и ду жност да упо тре бе сва сред ства ра-
ди ди сци пли но ва ња, пре у ре ђи ва ња по рет ка и де ха о ти за ци је 

19 М. Ран ко вић, Но ви им пе ри ја ли зам, из да ње ауто ра, Бе о град, 2011, стр. 89.
20 Тре ба има ти у ви ду да “аме рич ки ге о по ли ти ча ри озбиљ но раз ра ђу ју про је-

кат под на зи вом ‘Још је дан аме рич ки ви јек’, а њи хо ви ли де ри мо гли би још 
за ду го убје дљи во да ре а гу ју су пер и ор ном вој ном си лом” (Н. Кец ма но вић, 
оп. цит. стр. 57).

21 Оп шир на и ар гу мен то ва на кри ти ка основ них ста во ва те књи ге са др жа на је у 
ра ду Љ. Кља ки ћа “Европ ска уни ја као ‘ме ка’ им пе ри ја и Ср би”, Но ва срп ска 
по ли тич ка ми сао, бр. 3-4, 2010, стр. 153-163.
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“пред мо дер них др жа ва”. У ову дру гу гру пу, пре ма ме ри ли ма 
са др жа ним у на ве де ној књи зи, спа да ју и пост-ју го сло вен ске 
др жа ве у ко ји ма су и из ме ђу ко јих су до не дав но во ђе ни ра-
то ви. Син таг ма “ли бе рал ни им пе ри ја ли зам” у њој има про
грам ско, из ра зи то по зи тив но зна че ње. То се нај бо ље ви ди из 
сле де ћих ста во ва. 

“За пост мо дер ну др жа ву…по сто ји по те шко ћа. Нео п-
ход но је да се на вик не на иде ју дво стру ких стан дар да. Ме ђу 
на ма де лу је мо на осно ву за ко на и отво ре не за јед нич ке без-
бед но сти. Али ка да има ју по сла (ми сли се на др жа ве пост-
мо дер ног ти па – прим. З. В) с мно го ста ро мод ни јим вр ста ма 
др жа ве из ван пост мо дер ног европ ског кон ти нен та, Евро пља-
ни се мо ра ју вра ти ти на знат но гру бље ме то де из ра ни јег вре-
ме на – си ла, пре вен тив ни на пад, пре ва ра, све оно што је нео-
п ход но ка да се ба ви мо они ма ко ји још жи ве у све ту де вет на-
е стог ве ка, где је сва ка др жа ва за се бе. Из ме ђу се бе, др жи мо 
се за ко на, али ка да де лу је мо у џун гли, ми та ко ђе ко ри сти мо 
за ко не џун гле.”22 

То је срж пост-мо дер ног “ли бе рал ног им пе ри ја ли зма”, 
при ме њи ва ног пре све га Ср би ји и Бо сни и Хер це го ви ни, ка да 
је реч о про сто ру бив ше Ју го сла ви је, као и на мно гим  дру-
гим под руч ји ма све та. И са да је то су шти на гло бал не по ли-
ти ке нај моћ ни јих зе ма ља За па да. Исти на, тај им пе ри ја ли зам 
ни је по све нов, ни ти ка рак те ри сти чан са мо за те зе мље. Сва-
ка им пе ри ја, ску па са сво јим са ве зни ци ма, има ла је, има и 
има ће сли чан про грам, са мо с друк чи јом тер ми но ло ги јом, 
друк чи јим оправ да њи ма и за ста ва ма. Да нас је им пе ри ја ли-
зам нај моћ ни је зе мље За па да и др жа ва ње них са ве зни ца, оно 
што нај ви ше од ре ђу је свет ске при ли ке. За не ко ли ко де це ни ја 
сме на им пе ри ја до не ће дру ге свет ске го спо да ре, али ма три ца 
њи хо ве вла да ви не оста ће иста. 

Из на ве де них Ку пе ро вих ста во ва очи глед но је да се 
стра те ги ја нај а гре сив ни јих кор по ра тив но-фи нан сиј ских, 
вој них, по ли тич ких и ме диј ских ели та За па да осла ња на чи-
тав спек тар ма ки ја ве ли стич ких сред ста ва, те сто га и си ле у 
ње ним нај ра зли чи ти јим ви до ви ма, у на сто ја њу да се овла-
да све том. То је про грам “пер ма нент ног ра та” (Љ. Кља кић) и 
дру гих об ли ка гло бал ног пот чи ња ва ња, пре све га “не по доб-

22 Исто, стр. 156.
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них” на ро да. На уну тра шњем пла ну ни је ис кљу че на мо гућ-
ност об но ве ”ма кар ти зма”, не са мо у да на шњој Аме ри ци.23

Ви дљи во је да је Ку пе ро ва стра те ги ја “ли бе рал ног им-
пе ри ја ли зма”, за пра во. бри тан ска ва ри јан та оне кон цеп ци је 
свет ских од но са ко ју је нај ви ше раз вио З. Бже жин ски. Он је 
сво је вре ме но бру тал но отво ре но фор му ли сао ци ље ве аме-
рич ке спољ не по ли ти ке ка да је на сле де ћи на чин од ре дио ње-
на три ге о стра те шка им пе ра ти ва: “…из бе ћи ко а ли ци ју ме ђу 
ва за ли ма и одр жа ва ти их у ста њу за ви сно сти ко ја оправ да ва 
њи хо ву си гур ност, не го ва ти по слу шност за шти ће них су бје-
ка та; спре ча ва ти вар ва ре да обра зу ју офан зив не са ве зе”. 24 

Дик та ту ра крај ње кон зер ва тив них сна га ло гич на је по-
сле ди ца про це са чи ји су иде о ло шки из раз ста во ви ко ји су 
ана ли зи ра ни. Нео ли бе ра ли зам је њен за че так. Не по сред на 
бу дућ ност све та је бу дућ ност се ри је “ло кал них” и ре ги о нал-
них ра то ва, с мо гућ но шћу да не ки од њих пре ра сту и у пла-
не тар не ору жа не су ко бе. Што ду бља еко ном ска и оп шта кри-
за во де ћих ка пи та ли стич ких зе ма ља – то ве ће мо гућ но сти да 
оне упо тре бе и нај ра зор ни ја оруж ја да ту кри зу пре о кре ну у 
сво ју ко рист.25 Ра ди то га њи хо ве упра вљач ке ели те, пре све га 
оне у Сје ди ње ним Др жа ва ма, у не по сред ној бу дућ но сти мо-
гу по тра жи ти и ра ди кал но ми ли та ри стич ке во ђе ко је се не ће 
ко ле ба ти да то учи не. 

У не дав ном ин тер вјуу А. Хајн цу, по зна ти ге о стра тег 
аме рич ке спољ не по ли ти ке Х. Ки син џер упо зо ра ва да се не 
сме за бо ра ви ти да Сје ди ње не Др жа ве рас по ла жу нај бо љим 
оруж јем на све ту, као и да ће ње го ва зе мља то оруж је пред-
ста ви ти у пра во вре ме.26 То је по ру ка сви ма ко ји се усу де да 
се су прот ста ве тој др жа ви, као и на ја ва ра та, ако се до ми сли 
онај део ре че ни це у на сло ву ин тер вјуа у ко ме се го во ри о то-

23  О “ма кар ти зму” ви де ти: М. Мар ко вић, “Ле ви ца у да на шњем све ту и код 
нас”, Бе о град ски фо рум за свет рав но прав но сти, Бе о град, 2007, стр. 15.

24 По дроб ни је у : З. Ви до је вић, Ку да во ди гло ба ли за ци ја, Фи лип Ви шњић, Бе о-
град, 2005, стр. 66.

25 “Но ви рат мо же се бр зо до го ди ти ако не ка од сна жно на о ру жа них зе ма ља, 
услед ка мат них оп те ре ће ња до жи ви слом и ви ше не ви ди ни ка кву дру гу мо-
гућ ност осим да по тра жи из лаз у ко ри шће њу свог ору жа ног по тен ци ја ла” (Г. 
Ха них,  Евро ка та стро фа на ви ди ку, од ло мак  “Пи та ње ра та и ми ра”, По ли
ти ка, 9. де цем бар 2011).

26 А. Хе инз, “Ац цу ра те Са ти ре: Хе нрy Кис син гер: ‘Иф yоу  цан’т хе ар тхе 
Друмс оф Wар, yоу маст бе де аф’ ”, Гло бал Ре се арцх, Ја ну арy 11, 2012. 
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ме да се мо ра ју чу ти рат ни  до бо ши, ина че смо глу ви. Уве-
рен је да ће рат ко ји до ла зи би ти та ко же сток да са мо јед на 
су пер си ла мо же по бе ди ти. Ако се ови Ки син џе ро ви ста во ви 
об и сти не у не по сред ној или не што да љој бу дућ но сти он да ће 
исто риј ска ал тер на ти ва по сто је ћем ста њу би ти мно го го ра од 
са да шњо сти.  Би ће у зна ку нај стра шни јег пла не тар ног ра та и 
не ке вр сте апо ка лип се за ве ли ки део све та. Ње го ве прог но зе 
не сме ју се ола ко схва ти ти, чак и да гре ши, или све сно се је 
страх од мо ћи сво је др жа ве. И он до кра ја от кри ва стра те ги ју 
гло бал ног по ко ра ва ња ка да ка же да је кон тро ла наф те  -  кон-
тро ла на ро да, а кон тро ла хра не је кон тро ла љу ди. 

З. Бже жин ски, да нас, све стан озбиљ них уну тра шњих 
те шко ћа с ко ји ма се су о ча ва Аме ри ка, као и чи ње ни це опа-
да ња ње не гло бал не мо ћи, с до зом знат не кри тич но сти бра ни 
ње ну по ли ти ку, по себ но апо стро фи ра ју ћи из ја ву Џ. Бу ша да 
су “САД ода бра не од Бо га и ан га жо ва не од стра не исто ри је 
да бу ду мо дел за свет”. За бри нут је што је у ње го вој зе мљи  
пла та у вр ху 325 пу та ве ћа од оне про сеч не. Го во ри о по тре-
би ува жа ва ња мо ћи Ки не и одр жа ва ња са ве зни штва с њом. 
За ла же се за “ка пи та ли зам с људ ским ли цем”, што је са мо 
обр ну та фор му ла оне ко ја је гла си ла “со ци ја ли зам с људ ским 
ли цем”. При том и у јед ном и у дру гом слу ча ју из о ста је кон-
кре ти за ци ја те фор му ле, па она оста је у све ри ома мљу ју ће 
уто пи је. Али да је Бже жин ски и са да иде о лог аме рич ке свет-
ске екс пан зи је (али иде о лог од ни воа) пре по зна је се по то ме 
што сма тра да је нео п ход но “ре ви та ли зу ју ће про ши ре ње За-
па да” (под ра зу ме ва се под воћ ством Аме ри ке). Он то схва та 
као ин те гри са ње “про ме ње не Тур ске” у За пад, чи ме и сле ди 
и ја ча мит, чи ји је кључ ни спо ља шњи ства ра лац упра во ње-
го ва зе мља, о Тур ској као др жа ви уме ре ног исла ма и на ње му 
за сно ва не де мо кра ти је. Али, оно што је нај ва жни је у ње го вој 
иде ји ре ви та ли зу ју ћег про ши ре ња За па да је сте за ла га ње за 
“уси са ва ње Ру си је”, не Пу ти но ве, јер то ни је мо гу ће, не го не-
ке друк чи је у бу дућ но сти.27

То “уси са ва ње” нај ве ће зе мље све та мо гу ће је са мо као 
ње на ком плет на ко ло ни за ци ја, ко ја је у еко ном ско-тех но ло-
шком по гле ду већ по че ла. Пре о ста је да се та зе мља из ну тра 
“де мон ти ра” и пре све га да се по ни шти ње на вој на моћ. Ни је 

27 Пре ма: М. Ми шић, “Од ла зак хе ге мо на”, По ли ти ка, 12. фе бру ар 2012, стр. 4.
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ре ал но, ма да на ду жу вре мен ску ста зу ни је ис кљу че но, да се 
то у Ру си ји до го ди, ако се офор ме до вољ но сна жне ва зал не 
ели те ко ји ма од го ва ра та кав исто риј ски за о крет. 

Ка да је стра те шки циљ “уси са ва ње” Ру си је, ну кле ар-
не си ле, у За пад под воћ ством Аме ри ке, шта он да  Ср би ју и 
све дру ге пост-ју го сло вен ске др жа ви це че ка? Не ма сум ње да 
ће ва зал не ели те при хва ти ти и мно го бру тал ни ји вид “уси-
са ва ња” не го онај ко ји би мо гао би ти при ме њен у Ру си ји. А 
пи та ње шта о то ме ми сли на род, у кон тек сту уну тар др жав не 
и спо ља шње струк ту ре мо ћи, би ва ире ле вант но. Те ели те на 
то пи та ње има ју за се бе уз врат но и скри ве но пи та ње, ко је је 
ујед но и од го вор: “Ко пи та на род”?     

Иде о ло зи пер ма нент ног ра та ко јим се оства ру је “ли бе-
рал ни им пе ри ја ли зам” и све сно про из во ди или оја ча ва ха ос 
у “циљ ним др жа ва ма” (ка ко се то чи ни на под руч ју дру ге 
по ре ду Ју го сла ви је) да би се, на вод но, ин тер ве ни са ло ра ди 
ње го вог от кла ња ња, за бо ра вља ју да гло бал на еко ном ско-фи-
нан сиј ска, за пра во, си стем ска кри за, ко ја пре ла зи у исто риј-
ски ре грес, све ви ше сма њу је ма те ри јал ну осно ву за во ђе ње 
“то тал них” ра то ва. Та ко ђе за бо ра вља ју ис ку ства ра то ва у 
Ира ку и Ав га ни ста ну, као и то да ће се ја вља ти ма сов ни от-
по ри “твр дој” или “ме кој” агре си ји и оку па ци ји, бар у де лу 
зе ма ља ко је су жр тве та кве по ли ти ке. Али ће се от пор тој по-
ли ти ци ја вља ти и у дру штви ма им пе ри јал них зе ма ља, јер рат 
сма њу је жи вот ни стан дард ве ћи не ста нов ни штва у њи ма, по-
ве ћа ва ре ла тив но си ро ма штво, чак про из во ди и оно ап со лут-
но, ка да је реч о од ре ђе ним со ци јал ним ка те го ри ја ма. И што 
је по себ но ва жно: и по ред вој но-тех но ло шке су пер и ор но сти 
у ра ту ги ну и вој ни ци др жа ва ко је по се ду ју ту су пер и ор ност, 
исти на, мно го ма ње од оних ко је њу не ма ју, а на пад ну те су. 

Јед но је из ве сно: свет ула зи у епо ху не са мо ду го трај-
не не ста бил но сти већ и на мер но пра вље ног ри зи ка и ха о са 
ода кле мо гу про ис те ћи крај ње су прот ста вље не ал тер на ти ве 
по сто је ћем ста њу, од исто риј ски про гре сив них, до из ра зи то 
ре тро град них, у ко ји ма се “ли бе рал ни им пе ри ја ли зам” пре-
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тва ра у ли бе рал ни на ци зам и фа ши зам.28 С том сли ком све та 
мо ра се су о чи ти сва ка ми сао ко ја во ди ра чу на о глав ним гло-
бал ним трен до ви ма. 

Да ће се на ста ви ти по ли ти ка “ху ма ни тар них” и “пре-
вен тив них” вој них ин тер вен ци ја у све ту ра ди за шти те по зи-
ци је и ин те ре са во де ћих зе ма ља За па да, пре све га нај моћ ни је 
од њих, мо же се ви де ти из јед не из ја ве ге не рал ног се кре та ра 
НА ТО-а А. фон Ра сму се на. Он ка же “да мо же до ћи до си ту-
а ци је ка да ме ђу на род на за јед ни ца има ле гал не осно ве да ин-
тер ве ни ше, уз по др шку у По ве љи УН, без Ре зо лу ци је Са ве та 
без бед но сти” и “ да то не би би ла иде ал на си ту а ци ја, али смо 
то ви де ли на Ко со ву. Та мо је ме ђу на род на за јед ни ца ин тер ве-
ни са ла и ја сма трам  -  по сма тра но у исто риј ском све тлу – да 
су сви са гла сни да је то би ло ис прав но”.29 

Ова из ја ва је са мо на дру ги на чин из ра зи ла оно што Р. 
Ку пер од ре ђу је као “ли бе рал ни им пе ри ја ли зам” “пост мо-
дер них др жа ва”. До кле год та ква по ли ти ка, ко ја се у ви ду 
фор му ле “од го вор но сти за за шти ту” на сто ји ле га ли зо ва ти у 
ра зним ре зо лу ци ја ма Ује ди ње них На ци ја,30 не до жи ви по ра-
зе свих вр ста у пред сто је ћим су ко би ма ње них по бор ни ка и 
ње них про тив ни ка у све ту, као и у др жа ва ма, ње ним глав ним 
но си о ци ма, док се не ис ка же пре ка по тре ба за ели ми на ци јом 
ње них из во ра – те шко да се мо же по ја ви ти сна жни ја ал тер на-
ти ва си сте му из ко јег она про из ла зи. 

То, по ред мно го че га дру гог, прет по ста вља озбиљ но 
сла бље ње и рас пад НА ТО.а, али и не по сто ја ње дру гих, агре-
сив них вој но-по ли тич ких са ве за, слич них ње му, или раз ли-
чи тих од ње га, све јед но. Иако он тен ден циј ски сла би, те шко 
да би се мо гао при хва ти ти став да је та, да нас нај ја ча вој-
но-по ли тич ка ор га ни за ци ја у све ту – “пра зна љу шту ра”.31 И 
по ред вр ло про тив реч них мо ти ва члан ства у њој, из у зет но 

28 Ј. А. Ду ша нић пот се ћа да је је дан од на чи на из ла ска из еко ном ске кри зе  био 
Хи тле ров пут – ан га жо ва ње не за по сле них за рат  (оп. цит. стр. 84). То је сте 
тач но, ма да су и Сје ди ње не Др жа ве сво ју еко ном ску кри зу ве ли ким де лом 
су зби ја ле ан га жо ва њем у Дру гом свет ском ра ту, пре све га огром ним ра стом 
ин ду стри је на о ру жа ња. И да нас по ку ша ва ју да то чи не, али без ве ћег успе ха.

29 Пре ма: По ли ти ка, Бе о град, 30. ок то бар 2011.
30 Д. Ва сић, “Од го вор ност за за шти ту и ме ђу на род но пра во”, Прав ни жи вот, 

бр. 12, 2011, стр. 243-259.
31 Т. Г. Кар пет нер, „НА ТО у ше зде се тој: из ли шна али јан са“, Но ва срп ска по ли

тич ка ми сао, бр. 3-4, 2009, стр. 189.
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ве ли ких раз ли ка у вој но-тех но ло шкој мо ћи и уло зи из ме ђу 
САД и свих дру гих зе ма ља ње них при пад ни ца, она је и са да, 
са свим сво јим круп ним сла бо сти ма, би тан чи ни лац од но са 
си ла у све ту. Ко ли ко ће оста ти – дру го је пи та ње. Али, и да се 
рас пад не, вој на моћ Аме ри ке до ста ду го ће би ти до ми нант-
на, те сто га и ве ли ка пре пре ка оства ри ва њу ал тер на ти ве ко ја 
уки да нео ли бе рал ни ка пи та ли зам и ње го ве бу ду ће де ри ва те. 

Ка да је реч о тој ал тер на ти ви у Ср би ји и ве ћи ни оста-
лих пост-ју го сло вен ских, као и бал кан ских зе ма ља уоп ште, 
ни шта ма ња пре пре ка (по ред ни за ду гих) не би би ла  им пе
ри јал на, нео о сман лиј ска Тур ска. Ако  тру пе те др жа ве за ме не 
аме рич ке на Ко со ву и Ме то хи ји, као и дру где на Бал ка ну, 
ако оја ча њен, ина че зна ча јан, вој ни, еко ном ски, по ли тич ки, 
па и кул тур ни ути цај, а ра ди кал ни исла ми зам по ти сне дру ге 
стру је уну тар вер ског жи во та му сли ма на, он да би то до ве ло 
до још го рих по сле ди ца по Ср би ју и го то во све оста ле  зе-
мље тог под руч ја у од но су на оне ко је је про из ве ла  аме рич ка 
си ла на том под руч ју. Јер би им пе ри јал на, исла ми стич ка и 
нео о сман ска Тур ска те жи ла да те зе мље, или њи хо ву ве ћи ну, 
др жи не са мо у еко ном ској и по ли тич кој пот чи ње но сти, не го 
и да фа во ри зу је ми ли тант ну ре цеп ци ју исла ма, ка му фли ра-
ну вер ском псе у до-рав но прав но шћу. Ти ме би на ста ја ло тле за 
но ве ре ли ги о зно-на ци о нал не ра то ве. Под ра зу ме ва се да ни су 
сви му сли ма ни ра ди кал ни исла ми сти. Али, они ко ји то ни су, 
ако се оства ри та ква по зи ци ја та кве Тур ске на Бал ка ну, та-
ко ђе би би ли дис кри ми ни са ни, угро же ни и про га ња ни, мо-
жда и ви ше не го при пад ни ци дру гих ве ра.  Су шти на ствар не 
по ли ти ке Са да шње Тур ске пре ма Бал ка ну нај бо ље се мо же 
ви де ти из ре чи ми ни стра ино стра них по сло ва те зе мље А. 
Да ву то глуа. Он, је без око ли ше ња из ја вио: ” Ми смо ова мо 
пре мно го вре ме на до шли на ко њи ма. Ако за тре ба по но во ће-
мо до ћи”.32 Пред сед ник вла де те др жа ве Р. Т. Ер до ган ка же да 
је Бал кан “ср це Тур ске”.33 Све то све до чи да Тур ска круп ним  
ко ра ци ма и убр за но на сту па на Бал ка ну и да тек тре ба оче-
ки ва ти ње ну још ја чу по ли тич ку, еко ном ску, кул тур ну, про-
па ганд ну, као и вој ну уло гу на том под руч ју.

32 Пре ма: Д. Та на ско вић, Нео о сма ни зам, по вра так Тур ске на Бал кан, Слу жбе-
ни лист, Бе о град, 2011, стр. 143.

33 Исто, стр. 133.
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У Сје ди ње ним Др жа ва ма и Евро пи не по сред не бу дућ-
но сти ве ро ват но је да ће круп ни ка пи тал ре а го ва ти још ве-
ћим на си љем да би се спре чио на ста нак сва ког по кре та усме-
ре ног на ње го ву не га ци ју. Ре ал на је мо гућ ност ја ча ња оно га 
што би се мо гло на зва ти псе у доли бе рал ном дик та ту ром ко-
ја би, ка ко је на гла ше но, мо гла са др жа ти и обе леж ја фа ши зма 
и на ци зма у по је ди ним зе мља ма, не са мо оним си ро ма шним 
и ви со ко кон фликт ним. Али су ве ро ват ни и от по ри тим про-
це си ма. 

У Аме ри ци и на За па ду уоп ште, ме ђу ху ма ни стич ком 
ин те ли ген ци јом на уни вер зи те ти ма, у кул тур ним уста но ва-
ма, ме ђу умет ни ци ма, “обич ним све том”, на окрај ци ма по-
ли ти ке, а по себ но ме ђу мла ди ма, по сто ји и она сло бо дар ска, 
прав до љу би ва и по ште на јав ност раз ли чи тих об ли ка. Реч је 
о они ма ко ји ма је то жи вот ни етос, ко ји хра бро уста ју про тив 
ра то ва што их њи хо ва зе мља во ди у све ту ра ди учвр шће ња 
сво је им пе ри јал не по зи ци је, при че му стра да ју сто ти не хи-
ља да не ви них љу ди, про тив ве ли ких не прав ди, ко је су са др-
жа не у су шти ни си сте ма, про тив ра за ра ња жи вот не сре ди-
не чо ве ко ве, де струк тив не мо ћи бан кар ско-кор по ра тив ног и 
вој но-ин ду стриј ског ком плек са. На ја ва су не чег друк чи јег у 
од но су на ло ги ку си сте ма и не би се сме ли за по ста вља ти у 
ана ли зи оп штег ста ња те др жа ве, и да ље је ди не вој не екс тра-
си ле. Но, они су са да  ма њи на, ко ја има од ре ђен мо рал ни, а 
по сред но и по ли тич ки ути цај, али не и до вољ но ефек тив ну 
моћ ко ја до во ди до про гре сив них про ме на тог си сте ма.  

Сле де ћих не ко ли ко де це ни ја би ће у зна ку оштрог су-
ко бља ва ња, раз ли чи тих ви до ва, из ме ђу зе ма ља ко је су глав-
ни ак те ри те ста ро-но ве агре сив не по ли ти ке и оних ко је њој 
пру жа ју от пор, али и уну тар пр ве гру пе зе ма ља, услед те-
жњи им пе ри ја у успо ну да за у зму ме ста им пе ри ја на за ла ску. 
Да кле, не ће све те кон фрон та ци је би ти мо ти ви са не те жњом 
за ус по ста вља ње гло бал не сло бо де, де мо кра ти је и со ци јал не 
прав де, без че га не ма ни пла не тар не ал тер на ти ве пре о вла-
ђу ју ћем ста њу све та.  Њи хов ис ход нај ви ше ће за ви си ти од 
еко ном ске и вој не сна ге зе ма ља ко је у њи ма уче ству ју, али, 
ка да је реч о за ла га њи ма за ту ал тер на ти ву, и од сна ге сло бо-
дар ског, или, пак, ва зал ног ду ха. 

Мо же се го во ри ти и о фе но ме ну све о бу хват ног ва зал
ства као јед ној од глав них пре пре ка осми шља ва ња и оства-
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ри ва ња бо ље исто риј ске ал тер на ти ве. Оно се ис по ља ва као 
сна жна тен ден ци ја уну тар по ли тич ког, еко ном ског и кул тур-
ног жи во та у Ср би ји, оста лим др жа ва ма на про сто ру дру ге 
по ре ду Ју го сла ви је и це ло куп ног европ ског ре ал-со ци ја ли-
зма. Ни је, да кле, је ди но, али да ле ко од то га да је мар ги нал но. 
Са сто ји се од спро во ђе ња ту ђе во ље, ра да у ко рист ту ђих ин-
те ре са, као усло ва да се ре а ли зу ју ин те ре си до ма ћих ва зал-
них ели та, по дра жа ва ња ту ђих иде ја и њи хо вог при ма ња као 
не чег што не под ле же сум њи, жи вље ња по ту ђим обра сци ма 
као не чем из вор ном и не пре ва зи ђи вом, ра то ва ња и по ги би је 
са вре ме них на јам ни ка да би се ши ри ла и ја ча ла им пе ри јал на 
моћ но вих свет ских го спо да ра. То је по зи ци ја око ва не са да
шњо сти и бу дућ но сти, по зи ци ја ро ба ко ји сма тра, или ко ме 
се не ме ће пред ста ва, да је сло бо дан и гра ђа нин све та. 

Ова кво од ре ђе ње тог ва зал ства иза зи ва та ко ђе ва зал ну 
ре ак ци ју у сми слу да је то изо ла ци о ни стич ко, три ба ли стич-
ко, ре тро град но гле ди ште, су прот но “мо дер ним” свет ским 
трен до ви ма. Ни шта од то га ни је тач но. Укљу че ње у про гре-
сив не свет ске то ко ве прет по ста вља су бјек ти ви тет јед не др
жа ве и јед ног на ро да. Ва за ли ни ка да не мо гу би ти су бјек ти, 
ни ти ини ци ја то ри не ке бо ље бу дућ но сти. Њи хо во је да бу ду 
по кор ни, да стал но гле да ју у го спо да рев бич, ко ји се у да на-
шњој ре ал-по ли тич кој тер ми но ло ги ји на зи ва “шта пом”, не 
би ли за сво ју по слу шност до би ли пар че “шар га ре пе”. Под-
ра зу ме ва се да от пор пот чи ња ва њу не зна чи за тво ре ност у 
уско-на ци о нал не окви ре и од бој ност пре ма све му до бром 
што до ла зи са стра не. То би та ко ђе би ла осу да на исто риј-
ско од у ми ра ње. Би ти свој у са вре ме ном све ту под ра зу ме ва и 
отво ре ност пре ма про гре сив ном, ма ода кле до ла зи ло. 

Има си ту а ци ја ка да је ва зал ство не из бе жно за ма ле на-
ро де да би уоп ште би о ло шки оп ста ли. Оно је оправ да но под 
усло вом да се ни је уга си ла те жња за сло бо дом и да упра вљач-
ке ели те то има ју као сво је глав но опре де ље ње. То је пот пу но 
раз ли чи то од при хва та ња ста ту са ро бља као не из бе жно сти 
и кле ча ња и те ели те и ве ћи не на ро да  пред др жа ва ма-го спо-
да ри ма.
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Мо ра мо се за ми сли ти над ква ли фи ка ци јом ју го сло вен-
ских на ро да у Скер ли ће вом ста ву да су они “бу џа клиј ски 
на ро ди ћи”.34 Скер ли ће ва оце на је емо тив на, пре те ра на, али 
ни је у све му за од ба ци ва ње. Објек тив но, сем до при но са по-
је ди на ца-ве ли ка на, ве о ма је скро ман удео тих на ро да у оп-
штем ци ви ли за циј ском раз во ју. Ка ко он да, та ко и са да. Јер су  
ма ли и сла би. За то су ве о ма че сто са те ри ва ну у исто риј ски 
ћо шак, ко ји је на њи ма оста вио ду бо ке исто риј ске ожиљ ке и 
фру стра ци је. Моћ, зна ње, број ност и бо гат ство од ре ђу ју ме ру 
ути ца ја и зна че ња у свет ским од но си ма. 

Ти на ро ди, по ред осло бо ди лач ке тра ди ци је, има ју и ва-
зал ну, раз ли чи тог ин тен зи те та и с раз ли чи тим по сле ди ца ма 
по суд би ну при пад ни ка вла сти тог, а још ви ше оста лих на-
ро да на тлу за јед нич ког жи вље ња. Ова дру га тра ди ци ја ни је 
мар ги нал на и ни је ис кљу чи во на мет ну та си лом. У ели та ма 
им пе ри ја-го спо да ра би ло је и при пад ни ка ју го сло вен ских на-
ро да. Раз ли чит је сте пен от по ра тим им пе ри ја ма, али је био 
раз ли чит и сте пен њи хо вог еко ном ско-тех но ло шког раз во ја, 
те ти ме и мо гућ но сти за до во ља ва ња основ них жи вот них по-
тре ба по ро бље них на ро да у њи ма, што је ути ца ло и на ме ру 
ре ла тив ног при хва та ња, од но сно, не при хва та ња по ро бље но-
сти и пот чи ње но сти.

Сем слич но сти ме ђу тим на ро ди ма  по сто ји и чу ве ни 
син дром “нар ци зма ма лих раз ли ка” ко је се то ком исто ри је, 
укљу чу ју ћи нај но ви ју, по вре ме но пре тва ра ју у не пре мо сти-
ве про ва ли је ода кле ку ља ју звер ста ме ђу соб ног ис тре бље ња. 
Уну тра шњу не сло бо ду пра ти и та ам би ва лент на спо ља шња 
не сло бо да. Све се то мо ра има ти на уму ка да се раз ма тра од-
нос из ме ђу осло бо ди лач ке и ва зал не ком по нен те исто ри је и 
са да шњо сти ју го сло вен ских на ро да, уз по тре бу да се из бег-
ну ге не ра ли зо ва не ше ме у до но ше њу за кљу ча ка. Не сме се 
за о би ћи чи ње ни ца да та ва зал на ком по нен та по ли ти ке, али 
и она на ци о на ли стич ко-агре сив на, по но во ја ча ју у сва кој од 
зе ма ља–на след ни ца свих три ју Ју го сла ви ја.      

34 Пре ма: М. Ве ско вић, “Скан дал у На род ној Скуп шти ни”, По ли ти ка, до да так 
– Кул ту ра, умет ност, на у ка, 28. ја ну ар 2012, стр. 1.
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Summary

In this article we are going to deal with critic of neoliberal 
concept and its influence on a life of a “common” people. The 
article is divided into two parts. In the first part we are going to 
analyze neoliberalism and rationality while in the second part 
we are going to pay attention to imperialism which is founded on 
neoliberal logic.    
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Resume

Neoliberalism is not just an economic doctrine. This model 
attenuates freedom, democracy and human rights and at the same 
time relies on these values. Globalized neoliberal model has led 
to the economic crisis that has hit hard at all Eastern European 
countries in transition. The explanation is that the banks and cor
porations know fastest and easiest way to break the economies of 
these countries.

It is undisputed that the market in the foreseeable future 
will be necessary but it can never act as infallible judges. The ra
tionality of the market is not something that is inherent by nature 
in all the conditions as it is assumed in the neoliberal theories.

It is misconception that the neoliberal capitalism, despite 
the deep economic crisis and the defeat, will quickly disappear. 
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In some transformed forms it will take a long time. The solution 
will be sought in the innovation of Keynesian model. The most 
likely way out of the current situation will be required in the con
struction of statetechnocratic model of capitalism, with some el
ements of the welfare state.
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