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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се про бле ма ти зу је по ло жај чо ве ка у да на шњем 
све ту. Настојe се за хва ти ти кон ту ре иде о ло ге ма ко је под у пи ру људ ско 
кон фор ми ра ње гло бал ној струк ту ри ко је уве ли ко до би ја ка рак тер то тал ног 
про це са. Спе ци фич ност та кве си ту а ци је пре по зна је се као по вод да се име-
ну ју око сни це то га про це са, осве тле ме ха ни зми по мо ћу ко јих гло бал на 
су пер струк ту ра се би не из ри чи то до де љу је атри бу те „ме ре свих ства ри .ˮ 
Ис та ћи ће се пре ми се ко је се у људ ско (са мо)раз у ме ва ње увла че као прет-
по ста вље но тло за оп хо ђе ње уну тар све та и ука за ти на под сти цај за отва-
ра ње пи та ња о по ве сној си ту а ци ји чо ве ка из но во по ста вље ног хо ри зон та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: то тал но кон фор ми ра ње, гло бал на су пер струк ту ра, 
кри за, до ба пре ла за

УВОД

У на шем вре ме ну до ла зи до то га да се ста ње кри зе код чо ве ка и у 
све ту пре по зна је као нор ма ли зо ва ни, не ис цр пи ви ре сурс ко ји се дâ „тре-
ти ра ти” на ра ти ви ма ко ји по чи ва ју на ап со лу ти за ци ји од ред ни ца ге ле нов-
ске (Ar nold Ge hlen) гло бал не су пер струк ту ре. Та кви на ра ти ви по сред но 
до при но се на ту ра ли зо ва њу гло бал них од ред ни ца као са мо ра зу мљи вих 
и не у мит них од ред ни ца чи та вог све та и чо ве ка. У овом ра ду на сто ји мо 
да осве тли мо ме ха ни зме на ко јима по чи ва „прин цип ра да” не из ри чи то све-
при сут ног ме та на ра ти ва ко ји име ну је мо као – про те ти ка за ори јен та ци ју; 
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ме та на ра ти ва ко ји је за јед нич ки име ни тељ свих на ра ти ва ко ји ап со лу ти-
зу ју од ред ни це гло бал не су пер струк ту ре (жи вот но стил ских, иде о ло шки 
ди фе рен ци ра ју ћих, пси хо со мат ски ис це ли тељ ских, тех но ло шко-по тро-
шач ких, еду ка тив но-ре гру ту ју ћих, вир ту ал но пер со нал них, ме диј ски 
кла си фи ка тор ских, ге о по ли тич ких и дру гих). Тим пу тем на сто ји мо да 
„раз мон ти ра мо” гло бал ну су пер струк ту ру обра зо ва њем ви зу ре за са гле-
да ва ње ње них од ред ни ца – ко је се по сред но и не из ри чи то уста но вља ју 
као са мо ра зу мљи ве од ред ни це за оп ште људ ско уну тар свет ско би ва ње, 
ми шље ње, де ло ва ње. Ка ко је тај про цес узео ма ха то ли ко да по ста је то-
та лан, ка ко те од ред ни це уве ли ко „деј ству ју” као од ред ни це са мог све та 
и чо ве ка – то њи хо во не у мит но деј ство име ну је мо као гло бал ни омо тач 
око свет ског друш твa. Та да „ова пло ће ње” гло бал них од ред ни ца ме ђу 
љу ди ма нај не по сред ни је до при но си одр жа ва њу људ ске уро ње но сти у 
гло бал ни омо тач као у све о бу хват ну да тост. А уро ње ност је сте на де лу 
ка да се као та ква не пре по зна је не го ка да гло бал ним иде о ло ге ма ма под-
у пр те од ред ни це „дик ти ра ју” оп хо ђе ње пре ма се би и све ту та ко да оно 
по чи ње да ва жи као са мо ра зу мљи вост, „нор мал ност”. У та квом по ве сном 
кон тек сту пи та мо се о оно ме што у Ан тиЕди пу Де лез (са Га та ри јем) (Gil les 
De le u ze & Féli x Gu at ta ri) из но си као основ ни про блем по ли тич ке фи ло-
со фи је (алу ди ра ју ћи на Спи но зу): „За што се љу ди бо ре за сво је роп ство 
као да је у пи та њу њи хов спас?” [De lez i Ga ta ri 1990: 25]. По об ли ко ва њу 
ви зу ре за са гле да ва ње људ ске си ту а ци је у гло бал ном омо та чу по ста ви ће мо 
пи та ње о по ве сном по ло жа ју чо ве ка из хо ри зон та на шег до ба схва ће ног 
као до ба пре ла за.

ЧО ВЕК КАО (СТИ ЛИ ЗО ВА НИ) КО РИ СНИК СВЕ ТА

Ста ње кри зе ни је са мо не што спо ља у од но су на чо ве ка, не што о че му 
мо же мо да би ра мо да ли би смо да о то ме бри не мо или не, већ оно ду бин-
ски про жи ма на ше би ва ње. Упра во вид да ле ко се жног про жи ма ња људ ског 
би ва ња кри зом до при но си под ло жно сти чо ве ка да из но ва бу де „тре ти ранˮ 
на ра ти ви ма ко ји на вод но тре ба да га од вра те од ста ња кри зе, да ус по ста-
ве ње но при пи то мља ва ње – а ко ји је за пра во (би ло на ме ра ва но или не) 
узи ма ју као „ре сурсˮ  за сво је и ње но ши ре ње и об на вља ње. Код ко ди фи-
ка ци је на ра ти ва ко ји узи ма ју кри зу за „ре сурсˮ ви ше ни је реч о „про из во-
ђе њу по тре ба ,ˮ већ о про из во ђе њу про бле ма и ре ше ња. Про бле ми мо ра ју 
би ти тач но то ли ко озна че ни да за њих по сто ји про ве ре но ре ше ње ко је се 
ну ди. Би ло да је реч о из гле ду, те лу или оде лу, ис хра ни или здра вљу, 
пси хо ло шком устрој ству и по год но сти за увек на но во ком по но ва не „све-
то на зо ре ,ˮ на шој не а де кват но сти за по слов ну, при ја тељ ску, љу бав ну, обра-
зов ну, по ли тич ку, кул тур ну, тех но ло шку, иден ти тет ску или сва ку дру гу 
по тра жњу – про блем се мо ра из но ва ло ци ра ти та ко да упу ћу је на не ко 
„са ве сно ре ше њеˮ ко је тре ба да се при хва ти ка ко би по све до чи ло на шу 
„бри гу за се бе .ˮ

На при ме ру та квог ви да им пе ра ти ва „бри ге за се беˮ ко ји је јед на од 
кључ них ка рак те ри сти ка про те ти ке за ори јен та ци ју са вре ме ног чо ве ка 
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би ва ви дљи во ко ри шће ње, упо тре ба епи ме леј ског ста ва пре ма се би за 
свр хе да ва ња „оре о лаˮ кон фор ми зо ва њу. Оно што је од Пла то на па све до 
фи ло со фи је ег зи стен ци је би ло у ве зи са бри гом за са мо у о бли ча ва ње чо-
ве ка са ста но ви шта нео све шће них ме та струк ту ра (са о бра зно на че лу оног 
што је не про па дљи во и са мо на чел но – До бра, Бо га) – про те ти ком за ори-
јен та ци ју би ва функ ци о на ли зо ва но и усме ра ва но за упре за ње нас у на ше 
„(са мо)уоб ли ча ва њеˮ са о бра зно иде а ли ма и мње њи ма „све на чел не дик-
та ту реˮ гло бал не су пер струк ту ре. На том то ну про те ти ка за ори јен та ци ју 
– од фи ло со фи је, умет но сти, ре ли ги је, али и све ко ли ке људ ске по ве сти (као 
са ка квог „не у по тре бљи вогˮ сто ва ри шта) „отр жеˮ и функ ци о на ли зу је оно 
што би мо гло би ти, ако не ан га жу ју ће за ра све тља ва ње са вре ме не си ту-
а ци је, а оно бар си гур но под се ћа ју ће да је људ ско стре мље ње мо гло би ти 
и дру га чи је од да на ше њег. Тим пу тем она пер ма нент но се бе пот хра њу је 
и ви ше стру ко до при но си осве жа ва њу гло бал ног омо та ча. Она при пи то
мљу је, „це ди со ко веˮ  оном што би у се би са др жа ло ми са о ну оштри цу за 
раз лу чи ва ње про шлог у од но су на са да шње, за раз лу чи ва ње са да шњег у од
но су на бу ду ће, као пу тем чо ве ка мо жда и дру га чи је мо гу ће; док исто вре
ме но сво јим опе ри са њем „за ста ре лим и не у по тре бљи вимˮ на сто ји да 
„про из во диˮ  уго ђај да се и да ље осе ћа мо као љу ди за о ку пље ни не чим што 
је „ви шеˮ  од го лог по ко ра ва ња „дик та туˮ  да на шњи це. Исто вре ме но, она 
ра ди на ком пен зо ва њу по ни жа ва ју ћег уго ђа ја функ ци о на ли за ци је по је дин-
ца, „бла го вре ме ноˮ нас под се ћа да при хва ти мо ње ну „бри жност за насˮ 
као ме ро да ван на чин из во ђе ња „бри ге за се бе .ˮ

У та квом са вре ме ном кон тек сту ста ње кри зе по ста је ре сурс за тка ње 
све фан та стич ни јих на ра ти ва о на чи ни ма на ко ји се чо век уну тар све та 
то ком свог жи во та мо же оп хо ди ти као ње гов ко ри сник. Ука зу је мо на ко-
ри снич ки од нос пре ма све ту, бу ду ћи да ни је реч са мо о про из во ђе њу по-
тро ша ча, кон зу мен ту (ро ба и услу га) већ о ко ри сни ку. Ло ги ка ко ри сни ка 
за сно ва на је на то ме да се за што ма ње сред ста ва, уло же ног тру да и вре-
ме на што ви ше до би је. Ко ри сник је за то увек усме рен ка ци љу ко ји се 
„при ба вља .ˮ Тај се обра зац ко ри снич ког од но са пре сли ка ва на све жи-
вот не сег мен те и об ли ку је ме ђу људ ске од но се и наш од нос пре ма се би и 
све ту. Би ло да је реч о на бав ци у су пер мар ке ту, опре ми за ски ја ње, услу-
га ма кул тур них, обра зов них ин сти ту ци ја – ми са „ове стра неˮ тре ба да 
узме мо алат ке ко је тре ба да нам омо гу ће да се ко ри сти мо „аде кват нимˮ 
услу га ма. Про блем то га од но са ле жи и у то ме што се као са мо ра зу мљи-
во узи ма да за све на ше „крет њеˮ и „сме ра њаˮ по сто је већ уста но вље ни 
пу то ка зи на осно ву ко јих они тре ба да се из ве ду. Та ко за тво ре на ло ги ка 
оп ци ја и ода би ра до при но си да се на ше по сто ја ње уна пред под ре ди и 
устро ји та ко да на њих „на ле же .ˮ Бу ду ћи да оно као та кво ни ка да не може 
до кра ја да „на лег неˮ уну тар све та (да се кризнō тим пу тем јед ном за сваг-
да раз ре ши), но ве оп ци је и ода би ри се увек из но ва ну де и ко ри сте ка ко би 
се ово „не на ле га њеˮ из но ва под ре ди ло ак туeлним при ли ка ма. Због то га 
се мо ра мо устро ји ти као флек си бил ни, ка ко би сва ко из но ва под мет ну то 
„но воˮ  мо гло да по слу жи бри са њу сва ке коч ни це у ви ду не ке „не по жељ не 
упи та но стиˮ  о би ло че му што је би ло.  



376

По ред то га, на ше вре ме, при ба вља ко ри сни ку и гла зу ру, сти ли за ци
ју за ко ри снич ки од нос пре ма све ту. Ко ри сник ни је ну жно „еко но ми чан ,ˮ 
већ је и фан та зма го ри чан – од но сно, онај ко ји је у при ли ци да „има ви ше 
сред ста ва, тру да и вре ме наˮ – мо же да пре тен ду је на циљ са „уз ви ше номˮ 
вред но шћу. Ко ри сник мо ра мно го да ра ди да би се би омо гу ћио да „уче-
ству јеˮ у игри и он тре ба стал но дa по ста је све зах тев ни ји по пи та њу услу-
га. У књи зи Про да ја по бу ње ни ка – за што кул ту ра не мо же да се за ко чи 
Џо зеф Хит (Jo seph He at) и Едр ју По тер (An drew Pot ter) у по гла вљу „Ста тус 
и кул-ста тусˮ пи шу: „Ка ко дру га чи је об ја сни ти чи ње ни цу да је фла шира-
на во да ску пља од бен зи на? Или да фен си ре сто ра ни уво де ‘со ме ли је ре 
за во ду’ ко ји пре по ру чу ју раз ли чи те брен до ве фла ши ра не во де ко ји ће 
ићи уз раз ли чи та је ла ва шег обро ка?ˮ [Hit i Po ter 2011: 204]. Уну тар та квог 
кон тек ста кул ту ра по чи ње да слу жи пре свла че њу и есте ти за ци ји на ших 
ба зич них ин сти ка та, од но сно „кул ти ва ци ји ор га ни зма”. То под у пи ре до-
дат ну кон фу зи ју бу ду ћи да „кул ти ви са ност” по ста је де кор ко ри сни штву. 
Де кор ко ји тре ба да учи ни да се осе ћа мо „уз ви ше ним и осве шће ним” и 
да са нас ски не при звук обич ног ко ри сни штва. 

Мо же мо ре ћи да кул ти ви са ни ор га ни зам има свог пре те чу у кул тур-
ном фи ли стар ству. Ха на Арент (Han nah Arendt) се по зи ва на фи ли стар ство 
као на „мен та ли тет ко ји је о све му про су ђу вао кроз при зму не по сред не 
ко ри сно сти и ʼма те ри јал них вред но стиʼ те се сто га ни је оба зи рао на бес-
ко ри сне пред ме те, ни ти имао за ни ма ња за оно што је угра ђе но у кул ту ру 
и умет ност” [A rendt 1968: 201]. На том тра гу она „кул тур но фи ли стар ство” 
до во ди у ве зу са: „[е]вропском сред њом кла сом ко ја се, сте кав ши нео п ход-
но бо гат ство и ле жер ност на шла у ин фе ри ор ној по зи ци ји због пре зи ра 
ари сто кра ти је пре ма вул гар но сти пу ког пра вље ња нов ца; због че га се 
на шла у бор би са њом. У овој бор би за дру штве не по зи ци је кул ту ра је 
по че ла да игра огром ну уло гу као јед но од оруж ја, ако не и нај по год ни је 
оруж је, за со ци јал ни успон и ʼуз ди за њеʼ из ни жих ре ги о на, где је на вод но 
ло ци ра на ре ал ност, у ви ше не ре ал не ре ги о не, где су ле по та и дух на вод-
но код ку ће” [A rendt 1968: 203]. У истом одељ ку до да је: „Дру гим ре чи ма, 
кул тур ни објек ти су пр во би ли пре зре ни као бес ко ри сни од стра не фи-
ли стра, док их се кул тур ни фи ли стар ни је до че пао као ва лу те ко јом се 
мо гла ку пи ти ви ша по зи ци ја у дру штву или сте као ви ши сте пен са мо по-
што ва ња – тј. ви ши не го што је по ње го вом ми шље њу за слу жио по при-
ро ди или по ро ђе њу” [A rendt 1968: 204]. По ред то га она за па жа: „[и] да ље 
је отво ре но пи та ње да ли је те же от кри ти ве ли ке ау то ре про шло сти без 
по мо ћи ика кве тра ди ци је или их спа си ти да не бу ду опљач ка не од стра-
не обра зов ног фи ли стар стваˮ [A rendt 1968: 204]. Та ква ве за нам је од 
зна ча ја бу ду ћи да нас по ри ви кул тур ног фи ли стар ства на во де на рас кри-
ва ње кул ти ви са ног ор га ни зма. 

На и ме, он да ка да се схва ти ло да су ар те фак ти ко ји се да ју ре про ду-
ко ва ти кроз про из вод њу не при влач ни као ису ви ше про фа ни и оли че ње 
од ра за те жње за пу ким сред стви ма, тре ба ло им је до да ти ди мен зи ју ко ја 
би их из ди гла из сфе ре про фа ног у сфе ру „уз ви ше ног” ка ко би ко ри сник 
до био дру го сте пе ни „ужи так” пу тем ког је мо гао да „кул ти ви ше” се бе као 
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вред ног на онај на чин на ко ји би оно што му, за пра во, „од ме ра ва” вред ност 
би ло еу фе ми зо ва но. Тим пу тем чо ве ку би ва на пер вер ти ран на чин пер-
ма нент но „сер ви ра на” ком пен за ци ја за гу би так ег зи стен ци јал но-ко смич-
ке ди мен зи је уз ви ше но сти до ко је до ла зи услед про це са се ку ла ри зо ва ња. 
Не кад „бес плат ну” ди мен зи ју, са на шим вре ме ном, он мо ра да „за слу жи, 
за ра ди”, јер тек као та кав мо же да има при ступ ни цу „бри жним слу жба ма” 
ко је би се свом сна гом упре гле да га оба сја ва ју уз ви ше но шћу, ко је би му 
олак ша ле да по зно мо дер но-пост мо дер ни ре ликт „ло ше са ве сти” чо ве ка 
бу де су бли ми сан. За „кул ти ви са ни ор га ни зам” ре лик ти про шло сти по-
ста ју фе тиш, при пи то мља ни „аве ти”. Мо гло би се ре ћи да та кав вид од-
но са и је сте ра ди ка ли за ци ја оног што је Ни че (Fri e drich Ni etzsche) за ме рао 
мо дер ном чо ве ку, ука зу ју ћи да мо дер ни Евро пља нин „не ма ни шта сво је”, 
да ње го ва кул ту ра по чи ва на по хра њи ва њу, да би ње га Хе лен на звао „про-
мен љи вом ен ци кло пе ди јом” [Ниче 2001: 39]. Ипак, вид мо дер ни стич ког 
по хра њи ва ња до при нео је то ме да бар има мо при ли ку за од но ше ње спрам 
оно га што је тим пу тем бар фак тич ки „кон зер ви ра но”. Оста је пи та ње – 
ода кле то ме да при ђе мо? Ка да се оно уву че у ло ги ку чо ве ка као ко ри сни ка 
све та – по ста је „уси са но”, при пи то мље но и обе сми шље но (гу би де лу ју ћи 
сми сао ме ђу на ма). По ста је ни шта ви ше бит но од оно га што нам на при-
мер уз услу гу са „оре о лом уз ви ше ног” ну ди и јед на пе ка ра: „За жи вот ни 
стил љу ди ко ји би ра ју до бре до жи вља је и во де ра чу на о се би”.1 

Бу ду ћи да тим пу тем све ви ше би ва бри са на раз ли ка из ме ђу сти ли-
зо ва њем уз диг ну тих про фа них ар те фа ка та и оних ко ји су оли че ње ду ха, 
чи та вог на сле ђе ног све та, кул ти ви са ни ор га ни зам све ма ње рас по зна је ту 
раз ли ку, jер му је све угод ни је да увла чи ово дру го у ло ги ку пр вог. Тим 
пу тем пред у пре ђу је да ово дру го до ве де у пи та ње ње га и ње го ву ла год-
ност. Та тен ден ци ја би се мо гла пре по зна ти и као „пи то мо” вар вар ство. 
Од но сно, ти хо са ти ра ње пре по зна ва ња де лу ју ће ди мен зи је оно га што је 
у (на сле ђе ни) свет угра ђе но као плод ду ха и пре по зна ва ња ње го вог деј-
ства код чо ве ка уоп ште. Та ко су на ра ти ви ко ри сни штва угра ди ли у се бе 
„ви со ко раз ви је не естет ске и ме та фи зич ке” до ме те2 и сти ли зо ва ли ко ри-
снич ки од нос пре ма све ту – све ту ко ји тре ба да „ра ди” за нас, да по ста не 
функ ци ја и про ду же так на ших по тре ба и стре мље ња, док у свом оп хо ђе њу 
и чи ње њу чо век пре ста је да са гле да ва сво је учин ке у од но су на свет ко ји 
је на сле дио, у ко јем жи ви и ко ји ће иза ње га оста ти.

Пу тем пер ма нент не по лу ге за сти ли за ци ју и пре сти ли за ци ју ко ри сни-
штва ство ре на је раз у ђе на по крет на тра ка за ре кон фор ми ра ња ко ја ну ди 
са ми „не кон фор ми зам ,ˮ од но сно, не пре глед не про те зе за „по себ ност .ˮ 
Оно што је на пра ви ло под ло гу за ово про ис ти че упра во из (пост)мо дер ног 
по кре та ња „не у мор не по тра ге за не кон фор ми змом ко ја се из во ди ла кроз 
кул/не кул по де лу ,ˮ ко ја се пре ли ла на све сфе ре, сег мен те све та жи во та. 

1 Ци тат пре пи сан са лет ка ко ји ну ди јед на пе ка ра.
2 Де лез и Га та ри за па жа ју: „Си му ла крум, си му ла ци ја јед ног па ке та ре за на ца по ста је 

пра ви по јам, а пре зен та тор – из ла гач про из во да, ро бе или умет нич ког де ла, по ста је фи ло зоф, 
пој мов ни лик или умет ник...” [Делез и Га та ри 1995: 16].
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У ве зи са „утр ки ва њем за до се за ње свог кул ста ту са” ко ји тре ба да нас 
ле ги ти ми ше као оне ко ји то је су пу тем пра вље ња ди стинк ци је у од но су 
на дру ге, да би се из гра ди ла „сво ја нео бич на вред ност” Џо зеф Хит и Ен-
др ју По тер пи шу: „Као сва по зи ци о на до бра, би ти кул до би ја свој ста тус 
у по ре ђе њу са дру ги ма (...) за раз ли ку од тра ди ци о нал них ста ту сних хи-
је рар хи ја, ко је на гла ша ва ју кон ти ну и тет кроз вре ме, кул чи ни не у мор на 
по тра га за не кон фор ми змом. Као што је Џеф Рајс (Jeff Ricе), те о ре ти чар 
кул ту ре, ре као: ʼкул је уни вер зал ни став ин ди ви ду ал но сти, где се под-
ра зу ме ва да би ти по је ди нац не зна чи би ти оно што ви же ли те да бу де те, 
не за ви сно од то га шта дру ги љу ди ра де, већ пре ра ди ти оно што дру ги 
љу ди не ра де. Кул осо ба је она ко ја је се бе на мер но по ста ви ла на су прот 
дру штве ним ма са ма̓ ” [Хит и По тер 2010: 184]. У ис тој књи зи: „Или/или 
при ро да кул ства ри да је им њи хо ву моћ, а по раст пој ма кул као цен трал ног 
ста ту сног си сте ма кон тра кул ту ре не пред ста вља ни шта ма ње од дру штве-
ног три јум фа ло ги ке сред ње шко ле.”; Исто: „[к]акав год је ре во лу ци о нар-
ни по тен ци јал из ро нио из ‘60-их го ди на, си стем ко ји се упор но од у пи рао 
фун да мен тал ним про ме на ма је по сте пе но из ње га це дио ње го ву суб вер-
зив ну енер ги ју. Кул оста је као но стал гич на фа са да ра ди ка ли зма ‘60-их” 
[Хит и По тер 2010: 191]. 

Бу ду ћи да се то шта „је сте кул” – по пи та њу жи вот ног сти ла, схва-
та ња, тен ден ци ја у умет но сти, те о риј ских, по ли тич ких ори јен та ци ја, иде-
о ло шких ди фе рен ци ја ци ја, пси хо со мат ски ис це ли тељ ских по ма га ла итд. 
ме ња ло и пер ма нент но ме ња, из но ва пла си ра, хи та ње да се то „ухва ти” 
за пра во по ста је про ве ре ни ре цепт за би ва ње на „пра вом пу ту”, про ве
ре ном, до зво ље ном ко ло се ку за би ва ње „ис пред вре ме на”, на ко ло се ку за 
ре кон фор ми ра ње ко ји се бе уред но кон фек циј ски пре па ку је као да нам до-
ла зи из „бу дућ но сти”. Лов на „кул”, из ме ђу оста лог, ва жио је (и ва жи) и за 
не ис цр пан ре сурс да нам по свим пи та њи ма све та жи во та про те ти ка 
по ну ди им плант за „по себ ност”, да се не би смо по ме ша ли са „за ту ца
ним” на ро дом и „обич ним” ма са ма (са они ма код ко јих Свет „не ста ну је”).

ИНИ ЦИ ЈА ЦИ ЈА У СВЕТ КО РИ СНИ ШТВА КАО  
„КО СМО ПО ЛИ ТИ ЗА ЦИ ЈА”

Хр ље ње ка им план ту за „не ме ша ње” рас кри ва још јед ну по тку на 
ко јој по чи ва пре суд на „упо сле ност” про те ти ке за ори јен та ци ју. По тка за 
пре сти ли за ци ју ко ри снич ког од но са пре ма све ту на сла ња сe на пе тљу 
ко ја је уста но вље на са им пе ра ти вом раз ви ја ња „не раз ви је них” на ро да од 
стра не „раз ви је них”, им пе ра ти вом иде о ло ги је раз во ја ко ја се об на вља 
убр зо по сле Дру гог свет ског ра та. Са иде о ло ги јом раз во ја (бу ду ћи да није 
ви ше ра зум тај пу тем ког се по ве зу је мо – као у пе ри о ду про све ти тељ ства) 
се као уни вер за лан, објек ти ван и не при стра сан на ме ће ис кљу чи во еко ном-
ски про ра чун – од но сно, рас по ло жи вост ре сур са; дру гим ре чи ма, на ме сто 
по ве зи ва ња љу ди на ра зу му, до ла зи до по ве зи ва ња жи вог све та сход но 
ње го вој „ре сурс но сти”. Ра ди што ег закт ни јег од ме ра ва ња „вред но сти” 
ме ђу жи вим ство ре њи ма до ла зи до „оп ти ми за ци јеˮ на сле ђе ног све та жи вота, 
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чо ве ка и са ме Зе мље, „свла че ња до та да шњих обе леж ја љу ди, сре ди на, 
на ро да ,ˮ за рад уни фи ко ва ња све та на од ред ни це за ме ре ње „раз во ја ,ˮ за 
од ме ра ва ње „вред но стиˮ све га што по сто ји. Тим пу тем се чи тав свет 
жи во та и сам чо век све ви ше чи нио под ло жним да као уни фи ко ва на си-
ро ви на бу де увла чен у про цес пер ма нент ног кон фек циј ског пре свла че ња 
као у „цар ство ра зно вр сно сти и сло бо де”. У кон тек сту те ре а дап та ци је 
иде је про гре са ко ју је мо дер ност ба шти ни ла, мо же се ре ћи да, ако је ме-
та на ра тив мо дер но сти слу жио уво зу иде је чо ве ка са ве ли ким Ч, он да је 
ме та на ра тив у ви ду про те ти ке за ори јен та ци ју ра дио као по лу га за про-
кр чи ва ње свет ског „те ре наˮ за чи ње ње са мо ра зу мљи вим иде о ло ге ма 
ко је су до при но си ле уста но вља ва њу од ред ни ца за људ ско ура ња ње у 
гло бал ни омо тач кроз про цес „ини ци ја ци јеˮ у свет ко ри сни штва.

За рад ула ска у „цар ство ра зно вр сно сти и сло бо де” на род ност и ци-
ља ни на ро ди по ста ју „пла стич на гра ђа по дат на об ли ко ва њу” кроз ка луп 
гло бал них од ред ни ца. Тај ис каз из во ди мо ана лог но ис ка зу Ча сла ва Копри-
ви це из књи ге Фи ло со фи ја ан га жо ва ња: „Ло го ри ис тре бље ња нај бо љи 
су до каз бољ ше вич ко-на ци стич ке вје ре у мо гућ ност ства ра ња ʼчо вје ка 
дру га чи јег ко ва̓ , ʼно во га чо вје ка̓ , до каз ан ти ху ма ног увје ре ња – ко је је, 
ме ђу тим, ди рект на по сље ди ца упра во ху ма ни зма – да је људ скост пла стич
на гра ђа по дат на об ли ко ва њу – при ре ђи ва њем спољ них, у овом слу ча ју 
ло гор ских окол но сти (под ву кла Н.М)” [Копривица 2014: 278–279]. Та кав 
„трет ман” на род но сти и на ро да је са со бом ву као пред ра зу ме ва ње да је 
људ ска уну тра шњост пра зна шу пљи на за ути ски ва ње на ме та них од ред
ни ца, по дат на да по ста не под у пи ру ћа за те исте од ред ни це. 

Ожи вља ва ње ап со лу ти зо ва ња гло бал них од ред ни ца као уну тар свет ски 
де тер ми ни шу ћих нај не по сред ни је се про из во ди са из два ја њем ап стракт ног 
по је дин ца ко јем се до де љу је, оно што је Жил Де лез пре по знао као – „co gito 
ко му ни ка ци је”. Де лез је са Га та ри јем про бле ма ти зо вао co gi to ко му ни ка ције 
у књи зи Шта је фи ло зо фи ја? У ве зи са тим, по зи ва ли су се на Ми ше ла 
Би те ла (Mic hel Bu tel) и ње го ву кри ти ку аме рич ког мо де ла „де мо крат ског 
мње њаˮ [Делез и Га та ри 1995: 137]. Ње му се co gi to ко му ни ка ци је до де љује 
као ста нов ни ку чи та вог све та, са ме Зе мље у име ко ди фи ка ци је оје зи че ња 
бо рав ка у све ту ко ји по чи ва на ап со лу ти зо ва њу гло бал них од ред ни ца. Тај 
мо мент је од зна ча ја за то што се упра во пу тем ње га вр ши пре на ту ра ли зо-
ва ње до жи вља ја све та, што се пу тем ње га из про це са „од на ро ђе ња на ро да” 
од нос чо ве к–је зик, те ти ме и чо век –свет ко ди фи ку је но вим гло бал ним 
од ред ни ца ма. О од на ро ђе њу на ро да го во ри мо у кон тек сту у ком је Жил 
Де лез са Фе лик сом Га та ри јем пи сао у књи зи Хи ља ду пла тоа, по зи ва ју ћи 
се на По ла Ви ри ли оа (Paul Vi ri lio) [De lez i Ga ta ri 2013: 388]. Де лез је пре-
суд но на то ме ра дио и у кон тек сту „спа ша ва ња са ме фи ло со фи јеˮ из „језич-
ких ига ра ,ˮ отва ра ња пу та за ње ну де те ри то ри ја ли за ци ју и ре те ри то ри ја-
ли за ци ју. Фи ло со фи је, ко ја за ње га ни је „дис кур зив на фор ма ци јаˮ сво ди ва 
на „ко му ни ка ци о ну ра ци о нал ност, уни вер за лан де мо крат ски го ворˮ [Делез 
и Га та ри 1995: 29]. Тим пу тем су отва ра ли про стор за по нов но оје зи че ње 
је зи ка из хо ри зон та под ри ва ња те ри то ри јал но сти ко је до ме те ми шље ња 
др же за то че ним уну тар „уни вер зал ногˮ де мо крат ског мње ња.
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Ап стракт ни по је ди нац до би ја све ве ћу „га ран ци ју” да је ста нов ник 
чи та вог све та, Зе мље што му се ви ше ум „за бра вљу је”3 од ред ни ца ма 
гло бал не су пер струк ту ре – од но сно што се ви ше учи ни под ло жним да 
рас по зна је сво је по сто ја ње, и по сто ја ње дру гих из про це са пер ма нент ног 
пре свла че ња; од но сно co gi toкомуникацијe се по ка зу је као опе ра тив но- 
-ори јен та ци о ни ме ха ни зам за раз вр ста ва ње вред но ва ња све га што по сто-
ји из про це са пре свла че ња – а из ван то га свет „не по сто ји”, или по сто ји 
као ано ма ли ја ко ја још ни је се бе ре гру то ва ла за рас по зна ва ње по сто ја ња 
из про це са пре свла че ња. Дру гим ре чи ма, ра зно блич но пре па ки ва ни кон-
формистa ће се „на гра ђи ва ти” и та ко што ће би ти „брен ди ран” и као „кос-
мополитa”. 

СТВАР НОСТ КАО ПО ДИ ЈУМ ЗА РЕ ГРУ ТА ЦИ ЈУ  
РАС ПО ДЕ ЉИ ВА НИХ ОРИ ЈЕН ТА ЦИ ЈА

У кон тек сту „ини ци ја ци је” у ме ха ни зам рас по зна ва ња из про це са пре-
свла че ња про те ти ка за ори јен та ци ју се „ста ра(ла)” и о то ме да нас при ре ди 
за „бек ство” из „нео све шће них све то на зо ра”. Да би се би ло „део све та” 
ко ри сни ка мо ра ју се угра ди ти „им план ти” за „уз ди за ње” из озло гла ше них 
нео све шће них све то на зо ра (ко ји се при пи су је на ро ду и обич ним ма са ма, 
струк ту ра ма све та ко је се, не све сно или све сно, опи ру гло бал ној су пер-
струк ту ри; ко ји док год не где оби та ва ју, из ме ђу оста лог, „пре те” да нас 
под се те да на сле ђе но тки во све та ни је до кра ја „тре ти ра но”). За те свр хе 
се аги та тор ству за им пле мен ти ра ње „осве шће них” све то на зо ра до де љу је 
про све ћи вач ка ро ла у ко ју би ва угра ђе но ин стру мен та ли зо ва но ма ни пу-
ли са ње зна њем као пост про све ће ним „осве шћи ва њем”. Оно што је у 
то ме по губ но са тач ке од но са чо век –свет, чо ве к–је зик је сте став на осно-
ву ког онај ко ји аги ту је за до би ја ста тус „вред но ва те ља” ства ри у све ту, 
под прет по став ком ко ја укљу чу је то да су дру ги они ко ји не рас по ла жу 
ме ро дав ним на чи ном гле да ња на ства ри док год не про ђу кроз „обу куˮ 
за гле да ње на ства ри сход но ко ди фи ко ва ном го во ру ко ји у се би но си 
упра во та аги та ци ја. Тек пу тем обу ке под у чен по је ди нац, им пле мен ти-
ра њем „осве шће них” све то на зо ра, до би ја ста тус не у пит ног бра ни о ца 
упра во тог ви да „осве шће но сти” као про све ће но сти. Угра ђи ва њем „ме-
ро дав не про те зе” за сво ју бри гу за свет – он до би ја га ран ци ју да је на овај 
или онај на чин „од бе гао” из „нео све шће них све то на зо ра”. Та ко се он, кроз 
овај или онај иде о ло шки ко ди фи ко ва ни го вор, не из ри чи то „за ве ту је” на 
„ре гру та ци ју” за ствар ност као за по ди јум за са ме им пле мен ти ра не ори
јен та ци је. Та да ме ђу љу ди ма не сто ји ви ше свет као оно у че му се жи ве-
ло и пре нас – већ се ме ха ни зам за рас по зна ва ње из про це са пре свла че ња 
гра ди на осно ву иден ти фи ко ва ња ко ри снич ке опре ме за кон зу ма ци ју сли-
ке о се би и све ту, „све то на зо ра дру гог” као јед не од пре ра спо де љи ва них 
на ра ти ви зо ва них по ну да.

3 Из раз „за бра вље ни умˮ пре у зи ма мо из књи ге Ан тиЕдип Делезa и Га та ри ја. Они се у 
дру га чи јем кон тек сту по зи ва ју на ре чи Ро нал да Ла јин га (Ro nald La ing) из књи ге По ли ти ка 
до жи вља ја ко ји тај из раз ко ри сти има ју ћи у ви ду про све ти тељ ство [Делез и Га та ри 1990: 107].
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Ка да, у пре не се ном сми слу, на ме сто ма је у ти ке и хер ме не у ти ке, насту-
пи про ва ла про ли фе ра ци је про те ти ке – до ла зи до то га да, не са мо да на-
сле ђе но, за те че но тки во све та „сме та ,ˮ већ и са ма иде ја о ствар но сти све
та као оно ме што нас не из ри чи то оба ви ја, што се као чи сто мо гу ће пу тем 
чо ве ка, и пре ко свих по ве сних ме на „ова пло ћу је” са на ма и ме ђу на ма, 
по чи ње да „сме та” ко ри сни ку све та. Та да по чи ње да сме та и са мо пи та ње 
о ствар ном код чо ве ка из ког се сам чо век рас по зна је као њен ми сле ћи део. 
По чи ње да сме та све што „пре ти” да нас под се ти на на пе тост из ме ђу оног 
што на сто ји да се на мет не као да тост (ап со лу ти зо ва ње гло бал них од ред-
ни ца) и да те да то сти, оно га што не тре ба ви ше да фи гу ри ше у ме ђу људ ском 
рас по зна ва њу, већ на ме сто че га тре ба да ста не ап со лу ти за ци ја гло бал них 
од ред ни ца ис под ве ла „сло бод не” док три не – „све је иде о ло ги ја”. 

Упра во на тра гу то га, тог ви да под ло жно сти да се ствар ност са мо ра-
зу мљи во узи ма као ко ри снич ки по ди јум за на ше ода би ре и ори јен та ци је, 
дâ се ми сли ти ка ко са ма мо дер ност ути ре пут за уда ља ва ње ствар но сти 
од чо ве ка као цен тра све та. На и ме, иде о ло ги је ко је се по ја вљу ју од мо-
дер ног до ба по чи њу да пре о вла да ва ју у раз у ме ва њу ствар но сти, бу ду ћи 
да се ис по ста ви ло да чо век, ста вив ши се у цен тар све та, не ма моћ да 
ства ри „до кра ја” раз у ме. Сход но то ме ја вља се по тре ба да ту ма че ње 
ствар но сти за о кру жи на „ве штач ки”, го то во на си лан на чин, што до во ди 
до па ра док са. Ко ли ко год је са мо дер но шћу ми шље ње до би ло пре ва гу над 
би ћем, ис по ста ви ло се да та мо где ства ри не мо гу би ти до кра ја до ми-
шље не, он има по тре бу да их за о кру жи да оне за ње га не би би ле уз не-
ми ру ју ће, од но сно има по тре бу да су спен ду је ми шље ње, да не до зво ли да 
га уз не ми ра ва ју пи та ња ко ја би се на мет ну ла. 

Та тен ден ци ја се са про те тич ком ло ги ком про бле ма и ре ше ња, опци-
ја и ода би ра до во ди до са ме крај но сти. Про те ти ка за ори јен та ци ју ап со-
лу ти зу је гло бал не од ред ни це ка да за ко ри сни ка све та „пре ра ђу је” са му 
ствар ност, за свр хе рас по де ле „све то на зо ра” као „опре ме за кон зу ма ци ју 
сли ке о се би и све ту”. На тај на чин га са ма ствар ност не до во ди у пи та ње 
ка да му се у са мо ра зу ме ва ње уса ди да је она по ди јум за на ше ода би ре, 
за ори јен та ци је са ко ји ма тре ба да ко ре спон ди ра као за нас „пре ра ђе на”. 
Тим пу тем ствар ност по врат но тре ба да по ста не не у трал ни ко ри снич ки 
по ди јум за де мон стра ци је на чи на на ко ји је она већ мно го стру ко, мно го-
облич но пре ра ђе на та ко да нас не оме та у ко ри шће њу све том. Ако ствар-
ност још од не куд „зја пи”, он да је то ме ђу они ма за ко је жи вље ње ни је 
кон форм но, од но сно, где се она, још као ка ква не по жељ на твар, не уз диг-
ну та у „уз ви ше ни” ко ри снич ки кор пус, при ка зу је у свом „не до вољ но 
ме ро дав ном” ру ху ко је би тре ба ло по истом прин ци пу „пре ра ди ти”. У 
том кон тек сту се „ко рект ност”, не са мо на по ли тич ком не го и на сва ком 
дру гом пла ну, по ја вљу је као оно што тре ба да омо гу ћи нео ме та ну пре ра-
спо де лу све то на зо ра ко ји су у том тре нут ку на „ла ге ру”, ко ји у се би но се 
ствар ност као пре ра ђе ви ну ко ја па су је њи ма. Она до при но си да се не у тра-
ли зу је са ма ствар ност и ис кљу чи хо ри зонт оп ште ња ко ји прет по ста вља 
до во ђе ње у пи та ње ка ко сто је ства ри у ве зи с оним што нас све по га ђа, 
„ка ко сто је ства ри у ве зи са на шом ствар но шћу”. До при но си да се пре тен-
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зи ја на раз лу чи вост „ис кљу чи” у име под ме та ња да је реч о не по што ва њу 
„све то на зо ра” дру гог, њи хо ва увре да. Тим пу тем се оно што је нај до стој-
ни је до во ђе ња у пи та ње – то да је са ма ствар ност ко ри снич ки по ди јум 
(јед но од су штин ских обе леж ја ап со лу ти зо ва ња гло бал них од ред ни ца) 
– чи ни не под ло жним да се до ве де у пи та ње.

„СВЕТ – НЕ СВЕТ” – КРИ ВИ ЦА, СА ВЕСТ, ПРЕ КОР И  
„СВО ЈА ВРЕД НОСТ”

Са ста но ви шта чо ве ка као ко ри сни ка све та, пре зен та ци ја пре да ва ча 
или пре зен та ци ја уси си ва ча тре ба да функ ци о ни шу по истом мо де лу. 
Они су алат ке пу тем ко јих тре ба да при ба ви мо оно што нам тре ба. Оно 
што тре ба да нас ле ги ти ми ше као оне ко ји не што „вре де”. Мо же се ре ћи 
да иш че за ва ње хо ри зон та све та са ста но ви шта оно га што на сле ђу је мо и 
што иза нас оста је је сте по сле ди ца из два ја ња ап стракт ног по је дин ца као 
за себ ног и не за ви сног ен ти те та ко ји у од но су на свет има од ре ђе ну „по-
тра жњу” за уса вр ша ва њем ка ко би се бе оспо со био да у од но су на по сто-
је ћу по тра жњу при ба ви се би сли ку о се би и за дру ге као оном ко ји не што 
„вре ди”4. По је ди нац мо же да има не ку „вред ност” са мо у од но су на то 
ко ли ко је спо со бан да од го во ри на по сто је ћу по тра жњу. У за ви сно сти од 
те „ње го ве вред но сти”, он тре ба да бу де у при ли ци да се би при ба ви аде-
ква тан ко ри снич ки пре по зна тљив „иден ти тет” сра зме ран ње го вој „вред-
но сти”. Он да ка да та ква ло ги ка ко ло ни зу је све сфе ре жи во та она ва жи за 
ква зи о ри јен тир (или дез о ри јен тир) у од но су на ко ји тре ба да се из во ди 
„сми сао” на шег бо рав ка у све ту. Из ме шта ње људ ске „ре сурс но сти” у ап-
стракт ног по је дин ца до дат но је до при не ло да се под ве лом по је ди нач не 
не за ви сно сти у све ту из гра ди ко ри снич ки од нос пре ма ње му.

Та да се као са мо ра зу мљи во узи ма да је „свет” та мо где је ко ри снич ки 
од нос уса вр шен и где смо у при ли ци да има мо сред ства да се њи ме слу-
жи мо на „ви со ко раз ви јен” на чин. Око ло то га је „не свет”, они ко ји се ни су 
до вољ но „сна шли” да се бе оспо со бе за та кав вид „уче шћа”. Та ко ма три-
ца про из во ђе ња гу бит ни штва у од но су на оно шта се сти ли зу је као „до-
бит ни штво” (сред ства за при ба вља ње се би и дру ги ма сли ке о на ма као 
о они ма ко ји не што „вре де” и мо гу да бу ду ва ља ни ко ри сни ци) је жи лав 
ме ха ни зам мо ди фи ко ван у од но су на раз ли чи те со ци јал но-ге о граф ске 
ло ка ци је пу тем ког се од ви ја „(са мо)над зи ра ње и (са мо)ка жња ва ње”. Он 
је жи лав ме ха ни зам баш за то што то тре ба да по ста је мо јед ни дру ги ма 
(они ко ји јед ни дру ге над зи ру и ка жња ва ју) у сва ко днев ним ме ђу људ ским 
од но си ма – и из ван хи је рар хиј ских струк ту ра, бу ду ћи да гу бит ни штво, 
не са мо да са со бом но си на шу не си ту и ра ност уну тар „ви со ко раз ви је них 
ко ри снич ких” окви ра жи вље ња – већ „за слу жу је” и пре кор.

4 Тај се тренд од но са ус по ста вља и до слов ним озна ча ва њи ма. Та ко на при мер, у из ве-
сним „кол цен три ма” из над гла ва свих за по сле них се на елек трон ској та бли об на вља ре зул тат 
ко ли ко је ко ји рад ник по на о соб ус пео да про да про из во да на су мич ним те ле фон ским по зи-
ви ма. Си стем озна ча ва ња про да је за по сле них на та бли ни је ис пи сан као „тво ја за ра да”, већ 
као „тво ја вред ност”. 
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Кул ти ви са ни ор га ни зми по врат но про из во де фак тич ке ор га ни зме 
– оне ко ји су оли че ње „смрт но сти”, јер ни су до вољ но ра ди ли на то ме да 
се „прет пла те” да бу ду уз диг ну ти у „уз ви ше ност” ко ри снич ким кор пу-
сом. Фак тич ки ор га ни зми ни су се би обез бе ди ли до вољ но опре ме да сво-
ју смрт ност и про па дљи вост „ме ро дав но” са кри ва ју од се бе и све та, да 
ко ри снич ком опре мом при кри ва ју свој „си ро вин ски са став”. Они не ма ју 
ка ко да при кри ва ју то да су љу ди за гло бал ну су пер струк ту ру, укљу чу-
ју ћи и оне ко ји има ју ка ко то да при кри ју – си ро ви на за об ра ду. Да су 
љу ди „свр сис ход ни” тек као си ро ви на под ло жна да бу де об ра ђи ва на, 
пре ра ђи ва на, па ко ва на и пре па ки ва на као још је дан про из вод за по ли цу, 
„по го дан за гло бал ну ди стри бу ци ју” – ис ко ри сти ви док им не ис тек не 
„рок тра ја ња”. 

 У та квом све ту бо ле стан и дез о ри јен ти сан по је ди нац је сте та кав 
не за то што је свет све за га ђе ни ји и за мр ше ни ји, због пре у прег ну то сти 
по је дин ца ко ја до во ди до пси хо-фи зич ке не у рав но те же но сти – већ за то 
што ни је од го во ран за сво је здра вље и успе шност. Он у све оп штој ла бо-
ра то ри ји при ро де ко ја се на ла зи на по ли ца ма и ме ђу дру гим услу жним 
де лат но сти ма за „сер ви ра ње при ро де” ни је сте као до вољ но спо соб но сти 
да се би при у шти да од су ство ки се о ни ка и сми сла ком пен зу је ку по ви ном 
фла ши це нај но ви јег пре па ра та за очу ва ње се бе и нај но ви је де ко ра тив не 
тех ни ке за уго дан жи вот. Од нос пре ма „при ро ди” као не че му дру га чи јем 
од „људ ства” гра ди се као од нос пре ма угод ној по за ди ни за фо то гра фи-
ју, ту ри стич ку де сти на ци ју и као од нос пре ма про из во ду на по ли ци и 
пре ма ра зно вр сним услу жним де лат но сти ма пу тем ко јих нам се она „сер-
ви ра”. Пр во је тре ба ло све за ше ће ри ти, за ма сти ти, гу ми ра ти, за га ди ти, 
бе то ни ра ти и сл. да би на кнад но од ше ће ри ва ње, од ма шћи ва ње, од гу ми-
ра ње, од за га ђи ва ње, це ђе ње ре сур са „при ро де” по слу жи ло пре тва ра њу 
„про из ве де них” ко ри сни ка у „са ве сне” гра ђа не. Та да је за „са ве сност” 
по треб на сво ја „уз ви ше ни ја” вред ност – у ви ду при ли ке за при ре ди вост 
при ро де као ства ри „екс клу зи ви те та”, при ли ке за сво ју при ви ле го ва ност 
на „ки се о ник”. Не пре ста но про из во ђе ње кри ви це те вр сте по ста је по вод 
да се сер ви ра ју по ну де за „от кла ња ње осе ћа ња кри ви це”. Та ко се и на „са-
ве снојˮ чо ко ла ди без ше ће ра, нај ве ћим сло ви ма, ве ћим и од мар ке са мог 
„брен да” мо же на ћи нат пис NO GU ILT („БЕЗ КРИ ВИ ЦЕ”). 

На при ме ру ба ра та ња кри ви цом, са ве шћу и пре ко ром, ко ја је још 
јед на од ли ка про те ти ке за ори јен та ци ју, би ва ви дљи во из вр та ње тих хри-
шћан ских те ко ви на за рад ста вља ња „оре о ла” по слов ној упрег ну то сти 
ап стракт ног по је дин ца. Тим пу тем до ла зи да „бри гу за спа се ње” ме ња 
„бри га за сна ла же ње”. Са ма пред ста ва о свим дру гим об ли ци ма за јед нич-
ког је ња ва пред на ле том слу жбо ва ња рад ним (кор по ра тив ним) ко лек ти-
ви те ти ма ко ји тре ба да по ста ну за ме на за при пад ност на ро ду, по ли тич кој 
за јед ни ци, али и свим дру гим об ли ци ма за јед нич ког. Они у се бе тре ба 
да угра де и ин тер вент не слу жбе ко је су за ду же не за „бри гу о” по сле ди ца-
ма гу бит ка све га оно га што се у са мом све ту и у јед ној по ли тич кој за јед-
ни ци, на род но сти тим ви дом функ ци о на ли за ци је од крај ње изо ло ва ног 
по је дин ца и од у зи ма. Дру гим ре чи ма, бри га о ле че њу тих по сле ди ца 
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тре ба да бу де ствар кор по ра тив ног „са ве сног по сло ва ња” и „бри ге за чо-
ве ка” кроз пси хо ло шка са ве то ва ли шта, тим ски ори јен ти са но де ло ва ње, 
уче ње ма ни ри ма за „ви со ко раз ви је но” ко ри шће ње све том. Она се из во ди 
кроз охра бри ва ње на ше пре тен зи је на „уз ви ше ност”, „ду шев не те ра пи је”, 
про сто ре за фи зич ке и мно штво дру гих ак тив но сти, ко је слу же као дру-
го сте пе на ре ак ци ја на по си ро ма ша ва ње све та жи во та под деј ством пре-
вред но ва ња „по слов ног жи во та”. Та да се за пра во, све оно што се из све та 
жи во та ма ло по ма ло иси са ва ло у име пре вред но ва ња „по слов ног жи во-
та”, са о бра зно ло ги ци овог дру гог, ба на ли зу је и упре же за свр хе „бла го-
твор ног” под но ше ња свог по ло жа ја на рад ном ме сту и „за ду жи ва ња” на 
ло јал ност – на „уз вра ћа ње бри ге”.

На тај на чин са вест и за ду же ност би ва ју по ти сну те као ви до ви циви-
ли за циј ских, кон сти ту тив них мо рал них ка те го ри ја за чо ве ка, по ли тич ку 
за јед ни цу, сам на род, свет, дру штво, ме ђу људ ске од но се – од но сно не 
за ду жу ју ни пред чим и ни пред ким – сем пред оним за шта по ста ју 
функ ци о на ли зо ва не. Та ко се у са вре ме ном чо ве ку про из во ди „са вест” 
та мо, где да би се он по ка зао као „са ве стан”, мо ра да из гра ди (са мо)пре кор 
пре ма свом по тен ци јал ном гу бит ни штву и гу бит ни штву дру гих, од но сно 
пре кор пре ма оно ме ко ни је до вољ но ра дио на то ме да се упо до би по сто-
је ћим при ли ка ма. То тал на ин тро јек ци ја кри ви це те вр сте је оно што 
чо ве ка чи ни под ло жним да бу де ме ро дав но при ре ђи ван за да на шњи свет. 
Ста ње кри зе за то, бу ду ћи да нас све по га ђа, тре ба да при хва ти мо као 
„нор мал ност ,ˮ а на ра ти ве за ис це љи ва ње кри зе као ме ро дав на, не пре-
глед на, бла го твор на ре ше ња. На ра ти ве ко ји, бу ду ћи да бри ну о на ма по 
пи та њу сва ког сег мен та на шег жи во та – не мо гу ће је да не про на ђе мо не
ко ре ше ње за се бе. Ка да се та ко по ста ве ства ри, чо век не ма ви ше о че му 
да се пи та, већ тре ба да се ис це љу је пу тем ре ше ња ко ја му се ну де. Он 
има „пра во/при ви ле ги ју/бла го датˮ да их ода бе ре. Пу тем ра зно вр сно сти 
ода би ра има при ли ку да кон зу ми ра сво ју „сло бо ду као сло бо ду да се до-
мог не сред ста ва да ода бе ре ,ˮ и сли ку о се би као „сло бод ном .ˮ

На том тра гу је тен ден ци ја да ко ри сник „олак ша ва свој жи вотˮ по 
пи та њи ма свих ње го вих сег ме на та, по че ла да се пре сли ка ва и на ње го ва 
стре мље ња ка олак ша ва њу „по гле да у се бе и свет .ˮ За ње га по ста је „про-
ве ре ни је” да сво је при ре ђи ва ње пре пу сти уде ша ва о ци ма за сво ју уну тра-
шњост и уде ша ва о ци ма за гле да ње на спо ља шњост. Он да ка да на ра ти ви 
ис це ље ња ми сле о на ма ви ше не го што и са ми мо же мо да за ми сли мо, 
ка да „иду у ко рак” са вре ме ном – ни је на на ма да се о то ме пи та мо – већ 
тре ба се би да обез бе ди мо тај сте пен сво је „вред но сти” сход но ко јој би смо 
мо гли да им се „пре пу сти мо”. 

Та ко да на шњи чо век до крај но сти гур нут у се бе као изо ло ва ног и 
при ват ног, до би ја по ну де да ме ђу дру ги ма бу де „ме ро дав но при ре ђенˮ 
– да би тек као та кав, имао га ран ци ју да је онај ко ји уме „ме ро дав ноˮ да 
се ко ри сти све том. А фе ти ши за ци ја по стиг ну ћа као та квог тре ба да ко-
ре ли ра и са стра хом да се мо же мо по ка за ти као они ко ји не ма ју вред ност. 
Страх да нам се са по тен ци јал ним гу бит ни штвом мо же ус кра ти ти пре-
по зна тљив ко ри снич ки „иден ти тет” тре ба да по ста не по гон ско го ри во 
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ко је по кре ће све ве ћу пре тен зи ју на уче шће у ко ри сни штву. Пу тем то га 
тре ба из гра ди ти пер фид ни ме ха ни зам ко ји би се „уву као” у од но се ме ђу 
љу ди ма – да се не би тре ба ло мно го ни бу ни ти око то га ка ко сто је ства ри 
јер је мо гу ће да би смо се ти ме мо гли из да ти за оне ко ји не ма ју вред ност. 
Ти ме се сва ки вид по бу не им пли цит но „при ва ти зу је” или „пси хо ло ги зу је”. 
Ако се бу ни мо, мо ра да са на ма не што ни је у ре ду – у крај њој ли ни ји „да 
се ни смо сна шли”. Сем ако се ни смо „прет пла ти ли” на од ре ђе ну ори јен-
та ци о но озва ни че ну, „ре гру ту ју ћу” за ствар ност као за по ди јум, по бу ње-
нич ку стру ју – ко ја, са јед не стра не, до ка зу је да је смо „вред ни” по што је 
то наш по сао, што нас або ли ра од сум ње у ве зи са не ма њем вред но сти у 
по сто је ћој рас по де ли оба вља ња по сло ва, али и „оси гу ра ва” пред ста ву о 
то ме – да то што „про па ги ра мо” за и ста и је сте по бу на. Дру гим ре чи ма, 
або ли ра нас од мо гу ћих ко но та ци ја у ве зи са тим да је то са мо је дан од 
по сло ва у об ли ку про па ганд ног за го вор ни штва.

ИН СТИНК ТИ ВИ СТИЧ КО АЖУ РИ РА ЊЕ  
И ГУ БИ ТАК СТА НО ВИ ШТА

У та квом устрој ству све та до ла зи до ре гру та ци је ап стракт них све моћ-
них, са мо до вољ них по је ди на ца, „сло бод них” и „не за ви сних” од све га што 
би им се мо гло на ћи на пу ту – у „ар ми ју нар ци стич ких очај ни ка” ко ји, 
бу ду ћи да им ипак тре ба ју не ки „има ги нар ни ко лек ти ви” по ста ју фун да-
мен тал но за ви сни од ме ха ни за ма на гра ђи ва ња ко ји ма их мо гу по ча сти ти 
они ко ји су мо жда „пр стом и очи ма при сут ни” док про ви ру ју кроз сво ју 
„кљу ча о ни цу .ˮ 

Џеј сон Рид (Ja son Read) раз ра ђу је кон ста та ци ју Де ле за и Га та ри ја из 
књи ге Ан тиЕдип у ве зи са по ве за но шћу ци ни зма и ла ко вер но сти:

Де ле зо ва и Га та ри је ва по де ла афек тив ног жи во та из ме ђу ци ни-
зма и ла ко вер но сти би ва оса вре ме ње на код Па о ла Вир на (Pa o lo Vir no) 
ко ји пи ше: ʼТо ни је слу чај но, да кле, да је нај бе срам ни ји ци ни зам про-
пра ћен нео б у зда ним сен ти мен та ли змом. Жи вот на са др жи на емо ција 
– ис кљу че на из ин вен та ра ис ку ства ко је је из над све га ис ку ство фор-
ма ли зма и ап страк ци је – по тај но се вра ћа упро шће на и нео бра ђе на, 
то ли ко аро гант на ко ли ко је и ин фан тил на. Ни шта ни је уо би ча је ни је 
од ма сов но ме диј ског тех ни ча ра ко ји по сле на пор ног да на на по слу, 
од ла зи у фил мо ве и пла че (...) Шта по ве зу је ци ни зам и ла ко вер ност, 
рав но ду шност и сен ти мен та ли зам, је сте да су све па сив ни афек тиʼ 
[Read 2016: 113].

У ве зи с тим, код фе но ме на иден ти фи ко ва ног као „ин тер нет ва ли-
да ци ја” (стал но бде ње над тех но-алат ка ма у иш че ки ва њу да ли ће не што 
што је од нас „по те кло” у фор ми сли ке, ко мен та ра и сл. на и ћи на „сви ђа-
ње”, што се мо же де си ти сва ког тре нут ка и за то се мо ра би ти „де жур на 
слу жба”) до ла зи до још сна жни је тен ден ци је ро бо ва ња сво јој „очај но сти” 
ко ја се по ка зу је сра зме ра но при сут на ко ли ко и при ло же не пред ста ве о 
сво јој опре мље но сти у бес пре кор но сти ли зо ва ну (фи зич ку, дру штве ну, 
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кул тур ну, осве шће ну и сл.) по де ше ност за са вре ме ни свет. Да кле – све-
моћ, ин ди фе рент ност, са мо за до вољ ност и ви со ко сти ли зо ва на по де сност 
вра ћа нам се на зад као очај нич ко ин стинк ти ви стич ко ажу ри ра ње сво је 
вир ту ел не пер со нал но сти ко ја се би сме да до зво ли да има по тре бу за 
не ким пер вер ти ра ним ви дом „бли ско сти” са не ким ква зи-ко лек ти ви те-
ти ма ко ји су мо жда при сут ни „пр стом и очи ма” иза сво је кљу ча о ни це. 
То по ста је још је дан вид про це ду ре – пу тем ко је би сва ког тре нут ка мо гла 
би ти уста но вље на и ве ри фи ко ва на „на ша вред ност”. Апо стро фи ра ње сво-
је вред но сти све ви ше под сти че „пре у ве ли ча ва ње” сли ке о се би (и се би 
бли ски ма) као они ма ко ји су успе шни и „оства ре ни”, во ље ни и при хваће-
ни, дру же љу би ви и флек си бил ни, као „не го ва ни” и за до вољ ни, чак и као 
по ли тич ки „осве шће ни” то ли ко да не по гре ше по од ре ђе ним пи та њи ма 
ка ко се не би ока рак те ри са ли као „не у пу ће ни” у то ка ко тре ба гле да ти 
на ства ри (са ста но ви шта оног што се сма тра „на пред ним”, што се ме ња 
и због че га се мо ра би ти флек си би лан; од но сно, под ло жан мо ди фи ка ци ји). 
Дру штве не мре же, из ме ђу оста лог, слу же и као про стор за под но ше ње 
из ве шта ја, по ла га ње ра чу на о то ме – при ла га ње до ка за о сво јој „оства-
ре но сти” на свим жи вот ним по љи ма. Да смо у крај њој ли ни ји ус пе ли да 
се би оси гу ра мо да не што „вре ди мо” у кон сте ла ци ји „објек тив ног про ра-
чу на не ви дљи ве ру ке”. 

На и ме, из раз „не ви дљи ва ру ка” је алу зи ја на Ада ма Сми та (Adam 
Smith) – с тим што ов де не прет по ста вља мо да је реч о са мом тр жи шту, 
већ о упле те но сти: упра вља ча, тр жи шта, тех но ло ги је, ме диј ских ма ши на, 
пла си ра ња но вог и но вог, на ше ин тер ак ци је, ве штач ке ин те ли ген ци је и 
све га оног што је не и ден ти фи ку ју ће али опет по сле дич ни по врат ни плод 
људ ских ру ку ко ји из ми че и њи ма са ми ма; али што нас у свом згу шња-
ва њу као не у мит ни гло бал ни омо тач око са ме Зе мље под вр га ва се би – као 
да је реч о при род ним, нор мал ним, узроч но-по сле дич ним, да тим усло-
ви ма. Та ко да та „не ви дљи ва ру ка” пре тен ду је да ра ди не у мит но као нпр. 
„за кон гра ви та ци је” бу ду ћи да је Зе мља њо ме за по сед ну та, њо ме об мо-
та на; да то об мо та ва ње слу жи пре пре чи ва њу да се свет, ми љу ди, ви ди мо 
да ље не го што нас омо тач при ки ва, да гле да мо та ко да су сви пу те ви већ 
утр ти и не пре ста но се ути ру за нас да би нам се др жао по вез пре ко очи-
ју, уста, уши ју, но са и ко же. Та да и ути ра ње но вих пу те ва до при но си 
то ме да се тај омо тач за та ла са, по но во на па ја и осна жи. Тре ба да нам се 
не пре ста но про из во ди ути сак да сe ми као људ ска би ћа не ра ђа мо на Зе мљи 
као на оно ме на че му се жи ве ло, ни ти упа да мо у свет у ком се жи ве ло и 
пре нас, не го за то ка ко је он(а) за по сед нут(а). Сход но то ме да све тре ба 
под ре ди ти ра ду у ко рист по твр ђи ва ња ње га са мог – од но сно, у ко рист 
пру жа ња илу зи је о то ме да су „ства ри на свом ме сту”, та ко да се чо век 
про зи ва да се ме ђу њих не ка ко угла ви ка ко не би, не хва та ју ћи се под за-
шти ту омо та ча не ви дљи ве ру ке, остао „по ко шен”. Та кав при вид не слу-
жи да ства ра ве ру у „слу чај”; на про тив, он на сто ји да ства ра ве ру у не по
сто ја ње слу ча ја (слу чај је сла бост за омо тач јер он мо ра да деј ству је као 
не у мит ност због че га се бе не пре ста но осве жа ва – у шта чо век об ли ко ван 
као ко ри сник има сво ју уло гу) – та ко да је реч о, до те ме ре ухо да ном току 
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ње ног деј ства – да са мо на ша „не а де кват ност” њу до во ди у пи та ње. Због 
то га би се оно што би је ком про ми то ва ло мо ра ло усво ји ти као упра во и 
ис кљу чи во „наш не до ста так”. Про из во ђе ње осе ћа ња о на шој увек по тен-
ци јал ној не а де кват но сти, про из во ђе ње бо ја зни у ве зи са ме ро дав но шћу 
на ше при ре ђе но сти – по ста је под сти цај за све при сут ни ју по тре бу да се 
пу тем тех но-алат ке „са мо пре и спи ти ва ње” све де на ажу ри ра ње. У том 
сми слу ин стинк ти ви стич ким ажу ри ра њем, тех но-алат ка, уве за на у на шу 
(вир ту ал ну) пер со нал ност, сра ста уз нас до оне ме ре до ко је се узи ма као 
не за о би ла зни ме ди јум за има ње од но са пре ма се би ко ји је све ден на ажу
ри ра ње.

Нор ма ли зо ва ње ин стинк ти ви стич ке све де но сти од но са пре ма се би 
на од нос пре ма се би пу тем тех но-алат ке, на „(са мо)ажу ри ра ње” – до при-
но си то ме да сам људ ски мо зак све ви ше по ста је „ап сор бо ван” из ње и 
као ого ље ни ор ган по ро бља ван те ле сним теч но сти ма ко је тра га ју за но-
вим на дра жа јем са та ла са ња по вр ши не гло бал ног на па ја ња (гло бал ног 
омо та ча). То чо ве ка чи ни по де сни јим за ни ве ли са ње све сти ко је се од ви-
ја под си лом „све про ди ру ћег” деј ство ва ња гло бал ног омо та ча, он да ка да 
ње гов мо зак на фи зи о ло шкој рав ни по ста не пу ки, ого ље ни ор ган по да тан 
за рас по ла га ње, по да тан за „тре ти ра ње” ње го вих те ле сних теч но сти.

Па ра док сал но, по ред све до ступ но сти нај ве ћих те ко ви на људ ског 
ду ха на ин тер не ту и не пре ста ног об на вља ња „но вих и но вих уви да”, раз-
ли чи тих гле да ња на ак ту ел на де ша ва ња – пу ко пре пу шта ње гло бал ним 
то ко ви ма и уве за ност по је дин ца у тех но ло ги је до при но си то ме да у најве-
ћој ме ри хо ри зонт са вре ме ног чо ве ка у од но су пре ма се би и све ту по ста је 
су жен. Ка ко је до то га до шло? Убр за ност тем па жи вље ња у ко ре ла ци ји 
са све ве ћом из ло же но шћу оног што се пла си ра као „но во” је учи ни ло да 
на ша па жња по ста не ра ди кал но при вре ме на, да „ска че” са јед ног на друго 
то ли ко да се бу де у „то ку са де ша ва њи ма” (на би ло ком пла ну). У по ређе-
њу са ша ро ли ком и увек но вом про дук ци јом ро бе, ве сти, услу га, „кре а тив-
них” са др жи на, „си ро ва” ствар ност по ста је јед но лич на, пра зна, „до сад на” 
и по ма ло уз не ми ру ју ћа без про прат них тех но ло шких алат ки пу тем ко јих 
се од ви ја на ше па сив но-при вид но „уче шће у пер ма нент ном ажу ри ра њу 
оно га што пу тем екра на на но се гло бал ни то ко ви”. У та квом тем пу све се 
по ја вљу је као под јед на ко „важнo” и „бо ри се за на шу па жњу”, да би ишче-
зло и по ста ло под јед на ко не ва жно на спрам оног што ће тек до ћи док не 
бу де за ме ње но дру гим и дру га чи јим (што би се мо гло, а „не би сме ло про-
пу сти ти”). На екра ни ма пре ко вир ту ал них про фи ла под јед нак про стор 
мо же јед на за дру гом оства ри ти ин фор ма ци ја са сли ком да не где па да ју 
бом бе, шта је и где ваш ком ши ја тог да на јео, ка кви су усло ви ра да у од-
ре ђе ној фа бри ци, ка ко из гле да огр ли ца за не чи јег кућ ног љу бим ца, ко је 
уби јен а ко си ло ван, ка ко су вам се ко ле ге са по сла сре ди ле за свад бу, но ви 
му зич ки спот, по зив да пот пи ше те пе ти ци ју про тив исе ље ња по ро ди це 
из сво је ку ће због на пла те ко му нал ног ду га, рат ужи во у слу жби ми ра и 
нај но ви ја де сти на ци ја ко ја се „не смеˮ про пу сти ти... И про прат ни ма те-
ри јал о то ме ко шта има да ка же о том из гле ду, је лу, љу бим цу, уби ству и 
си ло ва њу или бом ба ма, ин ве сти то ри ма, спо ту, по ро ди ци, ра ту или ми ру, 
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де сти на ци ји или шта је ко ме у том тре нут ку па ло на па мет у ве зи са тим 
или не чим што не ма ни ка кве ве зе са тим јер се де си ло не што но во још 
го ре, још за бав ни је, још гро зни је, још не бит ни је, или још бит ни је. 

Ка ко због огра ни че ног ка па ци те та људ ског ума да „об ра ди” оно што 
се увла чи у ње го ве ми сли, огра ни че ног ка па ци те та за за до вољ ство, са о-
се ћа ње, мо гућ но сти да ре а гу је, чо век по ста је са вла дан сви ме што га заси-
па и он гу би соп стве ну, по јед но ста вље но ре че но, „стај ну тач ку” у од но су 
на ства ри – „стај ну тач ку” ко ја му је нео п ход на да раз лу чу је бит но од 
не бит ног, ка ко би мо гао да ус по ста вља од нос пре ма се би и ства ри ма у 
за ви сно сти од из вр ше них кон цеп ту ал них раз лу чи ва ња. Та ко људ ско ре-
а го ва ње на де ша ва ња и ства ри око ње га по ста је за ви сно од на и ла зе ћих 
не пред ви ди вих „та ла са” ко ји ства ра ју при вид то га да смо „пре о ку пи ра ни 
све том”, а за пра во по ста је мо све ви ше са мо „ко ри сни ци и гла сно го вор-
ни ци” ко ји ви ше на ства ри ре а гу ју пр стом (ко јим се „скро лу је екран”) и 
очи ма ко ји ма се „пра ти” оно што се ста вља на увид у за ви сно сти од тем па 
по вла че ња пр ста. Са при ли ком на ко мен тар (или дру ги об лик оп ште ња) 
ко ји би нам пр ви на па мет пао у за ви сно сти од ак ту ел не те ма ти ке (бу ду-
ћи да оно за шта би нам тре ба ло вре ме на да се за ми сли мо и од ре ди мо се 
пре ма то ме – ви ше ни је у цен тру па жње и ви ше ни ком ни је за ни мљи во, 
по ста ло је за ста ре ло те не ће ни на и ћи на би ло ка кву па жњу). За то се ре-
а го ва ња на не пред ви ди ве та ла се од ви ја ју на кон ти ну у му из ме ђу пре на гла-
ше не еу фо ри је и по др шке и мр жњом про же те кив но сти и осу де. У та квом 
кон тек сту је све по ста ло под ло жно то ме да бу де „уву че но у јав ност” јер 
нам је до ступ но да „пла си ра мо” шта нам је кад во ља – и све је по ста ло 
под ло жно увла че њу у „при ват ност” јер има мо „пра во” да „јав но са оп-
шти мо” не што што је у ран гу ко мен та ра на пу ту од ку хи ње до то а ле та и 
свој „за клон” на спрам екра на и моћ рас по ла га ња оним што је пред на ма, 
од но сно из бор да ли би смо не што да (пре)ви ди мо или не. Та да је и гла сно-
го вор нич ка на вод на „(хи пер)ак тив ностˮ об ли ко ва на ње го вом ко ри снич ком 
па сив но шћу, ко ја се очи ту је – би ло као упре за ње ре цеп ту ре за гле да ње 
на ства ри ко ја се да на но во при ме ни ти ка ко би за њу пре ра ђе на ствар ност 
афир ми са ла ту са му ре цеп ту ру, би ло као оспољавањe по др шке и еу фо-
ри је, од но сно мр жње и осу де.

„СВЕ ЈЕ ИДЕ О ЛО ГИ ЈА” И ОНИ КО ЈИ  
„ГО ВО РЕ КАО ОРУ ЂА”

Та ко је гло бал ни омо тач у се бе угра дио хо ри зонт веч но сти, и „ово-
зе маљ ског ра ја”, док дру штве на, кул тур на, обра зов на, тех но-по ли тич ка 
јав ност уну тар ње га би ва уву че на у тр го вин ски обра зац. Пре вла сти и 
цве та ње све „ал тер на тив ни јих” иде о ло ги ја уз про прат не сти ло ве жи вље-
ња упра во и по чи њу да слу же то ме да се су пар ни штво све ви ше умно жи 
ка ко би нас у не до стат ку мо гућ но сти спо ра зу ме ва ња до дат но збу ни ло и 
дез о ри јен ти са ло. Ако хо ће мо да „ми сли мо” у са вре ме ном све ту и за то има 
ула зни ца: „све је иде о ло ги ја (или по сто је са мо иде о ло ги је)”. Та ко ус по ста-
вље ни „не га тив ни објек ти ви зам” пот по ма же да „хо ри зонт уни вер зал но сти” 
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бу де угра ђен у по ди јум за не спо ра зу ме ва ње, а тр го вин ски обра зац, одно сно 
ком пе ти ци ја из ме ђу су прот ста вље них иде о ло шких на ра ти ва, за по сед ну 
сфе ру јав ног у нај ши рем сми слу те ре чи (од ме диј ског до уну тар-ин сти-
ту ци о нал ног, ме ђу људ ског на чи на оп ште ња, али и по врат ног под ре ђи ва-
ња ту ма че ња на сле ђе ног све та иде о ло шким ма три ца ма) – да об на вља и 
це мен ти ра гло бал ни омо тач.

У слу ча ју са вре ме ног све та, ви ше ни је реч о то ме да не го во ри мо 
истим је зи ком (у сми слу на род но сти/на ци о нал но сти), већ да жи ви мо у 
гле да њи ма на ства ри ко ја ис кљу чу ју јед на дру ге и по ста ју не ко му ни ка-
бил на, као да и не ка за јед нич ка под ло га ко ја нас не ми нов но оба ви ја као 
љу де у све ту и ко ја пре суд но обе ле жа ва на ше ис ку си ва ње, ис ко ра чи ва ње 
ме ђу дру ги ма не по сто ји. Ка да се за са мо ра зу мљи во узме то да под ло га 
ко ја нас оба ви ја као љу де у све ту и ко ја обе ле жа ва на ше ис ку си ва ње и 
исту па ње ме ђу дру ги ма не по сто ји (ко ја се же да ље од на ту ра ли зо ва ног 
гло бал ног омо та ча) – он да њу за ме њу је ствар ност као по ди јум, ко ри снич-
ки по ди јум на ком је за све на ше ори јен та ци је она пре ра ђе на да ра ди 
сход но њи ма. „На њој” се тре ба при хва ти ти ору ђа за оп ште ње по прин-
ци пу пре ра спо де ље них иде о ло шких ма три ца та ко да сâм по ди јум би ва 
тај ко ји као „не у тра ли зо ван” дик ти ра до ме те и ис хо де сва ког оп ште ња. 
На по ди ју му се ус по ста вља вла да ви на на ра ти ва ко ји су већ опре мље ни 
та ко да на и ла зе на сте пен пре по зна ва ња, ме ђу ко ји ма не у тра ли зо ва ни 
по ди јум да је „сло бо ду” да сва ко „узме иде о ло ги ја ма пре ра ђе ну ствар ност 
за се бе” и да ба ра та њи ма, да ус по ста ви об лик „оп ште ња” ко ји у се би 
са др жи пре ми су „ко те бе иде о ло ги јом, ти ње га иде о ло ги јом”. Та ло ги ка 
по се би су жа ва про стор за ми сао и де ло ва ње – за усме ра ва ње по сто је ћег 
из оног што се у ње га уме ће де ло ва њем, и пот по ма же „уси са ва ње ,ˮ пре не-
бре га ва ње, од ба ци ва ње и пљач ка ње за јед нич ког тла од не у тра ли зо ва ног 
по ди ју ма да би се „на ма вра ти ла” ло ги ка „утр ки ва ња” да се при гра би 
што ви ше „при ста ли ца” од но сно „прак ти ка на та” од ре ђе ног све то на зо ра 
– где ми по ста је мо ма ри о не те на тој по зор ни ци ко ја нам уна пред до де-
љу је по све пред ви ди ву „драм ску ро лу”. У ду ху то га мо гу ће је и „ле гал но” 
по сто ја ње аген ци је Crowds on de mand ко ја се ба ви из најм љи ва њем ста-
ти ста за ре жи ра не про те сте, ло би ра ња или оста ле „гу жве”. Под одељ ком 
„На јам про те ста на та” пи ше: „Снад бе ва мо вас сви ме – што укљу чу је љу-
де, ма те ри ја ле и чак иде је (под ву кла Н. М). Мо же те до ћи са од ре ђе ним 
пла ном ак ци је и ми ће мо то учи ни ти. Или, мо же те нам при сту пи ти са 
оп штом иде јом и ми ће мо по мо ћи да пла ни ра те стра те ги ју и из вр ши те 
је. (...) Има мо до каз о ве ли ким по бе да ма чак и на нај те жим кам па ња ма. 
(...) Са те лит ске слу жбе су ло ци ра не ши ром зе мље ка ко би нам омо гу ћи ле 
да оба вља мо опе ра ци је (...) на би ло ко јој се о ској или град ској ло ка ци ји у 
САД.” [Crowds on de mand 2020]. 

Ако је мо дер ност уве ла „тренд сум ње” за јед но са „објек ти ви змом” 
– пост-про све ће ност уво ди то да је до зво ље но „по сум ња ти у све сем у 
сво ју сум њу”. Пра ви ло ко је тре ба да раз гра ди сва ко тло и пре о кре не га 
са ста но ви шта „не сум њи во сти” бу ду ћи да „не сум ња ње у сво ју сум њу” 
по ста је пра ви ло не-сум ња ња, од но сно не-ми шље ња. Та ко оно што нам 
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оста је ви ше ни је ствар спо ра зу ме ва ња, већ ком пе ти ци је раз ли чи тих гле-
да ња ко ја уна пред је су ин ди фе рент на јед на у од но су на дру ге – али и 
ан та го ни зу ју ћа. Што на из глед је сте па ра док сал но али у то ме и је сте кључ-
ни при вид сло бо де. За што? За то што је за су сре та ње нео п ход но су че
ља ва ње – а ако је сва ко су сре та ње уна пред „ис кљу че но” он да је на де лу 
ком пе ти тив на ан та го ни за ци ја ко ја уна пред прет по ста вља ин ди фе рент
ност бу ду ћи да је су сре та ње већ ис кљу че но.

Под оре о лом „кри тич ког ми шље ња” сва ко тре ба да до би је „обра зац” 
на осно ву ког се са мим на па да њем по већ уста но вље ном мо де лу де мон-
стри ра то да „ми сли мо” – при че му се ми шље ње за пра во уна пред из јед-
на ча ва са мње њем, а пред мет кри ти ке је оно што је уна пред дис ква ли-
фи ко ва но; као што дру ги та лас уво ђе ња ко ва ни це „кре а тив но ми шље ње” 
тре ба да уси са не пред ви ди вост оно га што би се ства ра њем умет ну ло као 
раз лу чу ју ће и раз гр ну ло по сто је ће тло у „ко ри сност”, у оно што тре ба да 
до при но си слу жбо ва њу и де ко ри са њу по сто је ћег, об на вља њу ње го ве све 
ве ће „са ве сно сти” и при јем чи во сти. „Осве шћи ва њу” ко је се из во ди на 
уна пред за да ту те му и те зу. Тен ден ци ја у ко јој тре ба „од стра ни ти”, ста-
ви ти по стра ни оно што не „на ле же” на та ко уна пред на ма до де ље не 
„драм ске ро ле” по ред све ра зно вр сно сти ко јој смо из ло же ни по ста је за пра-
во јед на ни ве ла ци ја (урав ни лов ка) све га по сто је ћег на по све про зир не 
ком пе ти тив не на ра ти ви зме, од но сно она во ди крај њој функ ци о на ли за ци ји 
је зи ка; по сле дич но оп штој ни ве ла ци ји све сти за би ва ње ис под пла фо на 
гло бал ног омо та ча. 

Већ Мар ку зе (Her bert Mar cu se) за па жа у ве зи са функ ци о на ли за ци јом 
је зи ка: 

Функ ци о нал ни је зик је ра ди кал но ан ти по ви је сни је зик; опе ра ци-
о нал на ра ци о нал ност има ма ло мје ста за по ви је сни ум и ма ло ко ри сти 
од ње га. Да ли је тај ан ти по ви је сни тренд дио бор бе про тив оне ди-
мен зи је ду ха у ко јој би се мо гле раз ви ти цен три фу гал не спо соб но сти 
и сна ге – спо соб но сти и сна ге ко је би тре ба ле за при је чи ти то тал ну 
ко ор ди на ци ју ин ди ви ду у ма с дру штвом? [Мarcuse 1968: 102–103].

Два па ра лел на то ка у ко јем: ми шље ње и де ло ва ње тре ба ин стру мен-
та ли зо ва ти и све сти на „ко те бе иде о ло ги јом, ти ње га иде о ло ги јом” (од 
нас на пра ви ти оне ко ји ни су ору ђа ко ја го во ре, не го оне ко ји го во ре као 
ору ђа) го во ре у при лог не из ри чи тог при хва та ња прет по став ке: да је раз-
лу чи вост ста ња ства ри уна пред не мо гу ћа; уна пред од ри чу пре тен зи ју на 
мо гу ће рас кри ва ње по сто је ћег и нас са мих – то јест уна пред ис кљу чу ју 
бри гу за то, од но сно, во де пре ма уро ње но сти у по сто је ће ста ње ства ри 
као у да тост. Ка да са ме ма ши не већ по чи њу да раз вр ста ва ју кар те о то ме 
ка да, ка ко да се го во ри и да за да ју о че му да се го во ри и за што – про цеду ра 
од ви ја ња тран сфе ра нов ца и по нов ног по кре та ња точ ка ре им пле мен таци-
је по ста је мно го стру ко олак ша на. То да је људ ска уну тра шњост шу пљи на 
за ис пи ра ње по ка зу је се као прет по став ка ко ја је обе леж је „cogitо ко му-
ни ка ци је” – ко ји се са ап со лу ти за ци јом гло бал них од ред ни ца у гло бал ни 
омо тач „уве зу је” као „по да тан” (дез)ори јен та ци о ној ре им пле мен та ци ји, 
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од но сно, ор ке стри ра њу њи ме. На и ме, функ ци о на ли за ци ја је зи ка ни је 
са мо про блем те вр сте, са ко јим има мо при ви ле ги ју да би ра мо да ли би смо 
да се су о чи мо или не, већ ће мо на то све ви ше би ти при ну ђи ва ни бу ду ћи 
да ће „је зик” те вр сте у све ком плек сни јим скло по ви ма од но са све ви ше 
мо ћи, и већ мо гу да „про из во де” са ме ма ши не.

ПРО БЛЕМ „ТРЕ ТИ РА ЊА” КРИ ЗЕ И „ПРЕ РА ЂИ ВА ЊА”  
СТВАР НО СТИ КО ЈА СМЕ ТА

Би ло да је реч о пре ба ци ва њу бре ме на кри зе све та и чо ве ка у да на-
шњем све ту на при ват ни про блем по је дин ца (пси хо ло шки, пси хи ја три зо-
ва ни); би ло да је реч о про ду ко ва њу иде о ло ге ма про тив иде о ло ге ма ко је 
се одо ма ћу ју у са мо ра зу ме ва њу (со ци о ло шки, по ли тич ко-ак ти ви стич ки) 
оста је се на ре про дук ци ји истог. Пр во до при но си ства ра њу обру ча сход но 
ком се прет по ста вља да је за ре ша ва ње тог „при ват ног пи та ња” за ду же на 
пси хо ло ги ја у нај ши рем сми слу од „жи вот них тре не ра” до про фе си о нал не, 
пси хи ја три зо ва не гра не за бри гу о људ ском функ ци о ни са њу у дру штву. 
Обру ча, сход но ко јем за про бле ме са ко ји ма се су о ча ва чо век по сто је тре-
не ри, гу руи, ми си о на ри, прак ти ча ри, про фе си о нал ци, док то ри и сл. Дру-
го ства ра обруч сход но ко јем до ла зи до со ци о ло ги за ци је тог про бле ма 
– то до во ди до хи пер про дук ци је дру штве них иде о ло га ко ји су обе ле же-
ни пре тен зи јом на „ис тре бље ње” оно га што ко чи да дру штве ни од но си 
бу ду уре ђе ни она ко ка ко за го ва ра упра во не ка од стру ја. Не ка, ко ја не из-
ри чи то „обе ћа ва” да би ка да „пад не” не што што се уво ди као иден ти фика-
ци ја свог зла – нпр. „нео ли бе ра ли зам”, „па три јар хат”, „про тек ци о ни зам”, 
„ка пи та ли зам”, „на ци о на ли зам”, овај или онај иден ти фи ко ва ни обра зац 
уре ђи ва ња од но са у дру штву – на сту пи ла хар мо ни ја. У та квом ви ду држа-
ња, ствар „про ми шља ња ху ма ни те та” по ста је ствар ре гу ла ци је жи вље ња 
ко је људ ство узи ма за си ро ви ну под ло жну за об ли ко ва ње.

У та квој кон сте ла ци ји од но са са ме ху ма ни стич ке на у ке по сред но и 
(не)из ри чи то до пу шта ју да у на шем са мо ра зу ме ва њу гло бал ни омо тач 
деј ству је као да тост, са мо ра зу мљи во тло са ко јег се оне са ме, нор ма ли-
зо ва њем кри зе као ре сур са, усред сре ђу ју на бор бу за јед ну „со мапси хо
со циоди ке ју .ˮ Оне по ста ју слу шки ње гло бал ног омо та ча он да ка да своје 
ба вље ње већ по си ро ви ње ним људ ством на сто је да усме ре на про ми шља ње 
ре гу ли са ња ње го вих дру га чи јих об ли ка. Тим пу тем се пи та ње о чо ве ку 
и све ту оста вља за со бом пред пи та њем о је дин ци и пла не ти као ор га ни-
зми ма за „кул ти ва ци ју” сход но овим или оним об ли ци ма по си ро ви ња ва ња. 
То до при но си да се из но ва са мо о све жа ва цир ку ла ци ја за ча ра ног кру га 
из ме ђу ко ри снич коори јен та ци о не плат фор ме за рас по де лу „кон зу ма ци је 
сли ке о се би и све ту” и са мих дру штве ноху ма ни стич ких на у ка и фи ло
со фи је. 

Та кво ста ње иде ру ку под ру ку са – „на пу шта њем бри ге за свет” и 
„на пу шта њем бри ге за чо ве ка” – бри ге ко ја би ва де ле ги ра на на „про те ти-
ку за ори јен та ци ју”, ко ја као де ле ги ра на на њу је сте де ле ги ра на на ње но 
деј ство ва ње уну тар гло бал ног устрој ства све та као „ме ре свих ства ри” 
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– чи та вог све та и чо ве ка. На пр вом ни воу (при ва ти за ци јом и пси хо ло ги-
за ци јом) из о ста вља се обра ћа ње „све ту у чо ве ку” ко ји ни је ре ду ко ван на 
по у ну тре ње ова квог устрој ства све та ко је нас „из го ни из се бе” да би се 
по но во пу тем при ва ти за ци је и пси хо ло ги за ци је тог про бле ма пре ра ди ли 
за ње га, а на дру гом ни воу (со ци о ло ги за ци јом и иде о ло ги за ци јом) из о ста-
вља се обра ћа ње „чо ве ку у све ту” бу ду ћи да га пре тен зи јом на по у ну тре-
ње све та ко ји ну ди сход но овој или оној иде о ло ги ји уна пред пре у зи ма из 
устрој ства све та ко ји нас об ли ку је – тј. пре ми су о ње му као по си ро вљу ју ћем. 
У том сми слу – пр ва, од но сом чо ве к–је зик, је зи ком опе ри ше кроз од нос 
од вра ћа ња све та ко ји је пу тем чо ве ка мо гућ – дру га, од но сом чо ве к–је зик, 
опе ри ше од вра ћа њем од чо ве ка ко ји је мо гућ пу тем све та – та ко да оба 
по чи њу да до при но се функ ци о на ли за ци ји је зи ка из под ме та ња про те зе 
за са мо од нос и из под ме та ња про те зе за све то од нос. Та ко пу тем пр вог 
по је ди нац „ра ди на се би” као све „из ра ђе ни јем” за са да шње устрој ство 
све та, а пу тем дру гог „ра ди на све ту” бу ду ћи да је за се бе већ „из ра ђен 
на се би” на онај на чин на ко ји тре ба да „ра ди на све ту ко ји тре ба да бу де 
из ра ђен на тај на чин”. Пр во тре ба да нас ане сте зи ра пред пи та њем о на-
шој из ло же но сти све ту, а дру го да нас ане сте зи ра пред пи та њем о сво јој 
из ло же но сти са мом се би. У том сми слу пи та ње кри зе си ту а ци је чо ве ка 
и све та по ста је дво стру ко не ги ра но, а хо ри зонт ис ку си ва ња све та и посто-
ја ња све су же ни ји.

ИЗ ДО БА БЕЗ ИМЕ НА У ДО БА ПРЕ ЛА ЗА

На зна чи ли смо да ме та на ра тив „про те ти ка за ори јен та ци јуˮ го ре пре-
до че не око сни це пре у зе те од фи ло со фи је, умет но сти и ре ли ги је од њих 
„отр жеˮ и функ ци о на ли зу је. По ста је по лу га за ап со лу ти за ци ју гло бал не 
су пер струк ту ре, што до при но си то тал ном кон фор ми ра њу ап стракт них 
по је ди на ца чи ја уну тра шњост тим пу тем по ста је са мо шу пљи на за пу ки 
про ток гло бал них стру ја ња и ути ца ја, по дат на за ис пу ња ва ње мен тал ном 
са др жи ном у за ви сно сти од тран сфе ра нов ца. Са дру ге стра не, пси хо ло-
ги за ци ја, иде о ло ги за ци ја, со ци о ло ги за ци ја, по ли ти за ци ја – фи ло со фи је, 
умет но сти и ре ли ги је (у европ ској сли ци све та) до при но си њи хо вом ура-
ња њу у та кву оп шту сли ку све та, ње ном све опо сре до ва ни јем са мо у би ству. 
Тим пу тем, ка да је реч о фи ло со фи ји и умет но сти, до ла зи до пре и на ча-
ва ња њи хо вог ста ту са – од но сно, они ко ји се опи ру пси хо ло ги за ци ји, 
со ци о ло ги за ци ји, иде о ло ги за ци ји, по ли ти за ци ји фи ло со фи је и умет но сти 
(као што се већ до го ди ло са по ти ра њем хри шћан ства од стра не про стве-
ти тељ ства; по ти ра њем њих са пост про све ће но шћу) по ста ју они ко ји још 
„ве ру јуˮ у фи ло со фи ју и умет ност – као да је реч о не че му што са да љим 
„раз во јемˮ уско ро, мо же да бу де и „при ват на стварˮ (као и са ма ре ли ги ја). 
Ста тус мо зга – ка да се скло ни је дан слој нео д го нет ну тог (ре ли ги ја од го-
не та ла), и ова дру га два сло ја (умет ност, фи ло со фи ја од го не та ла) – во ди 
то ме да мо зак не тре ба ви ше да има ика кву дру гу функ ци ју сем да по ста-
је што функ ци о нал ни ји фи зи о ло шки ор ган о ко јем (као и о мен тал ном ста-
ту су ње го вог „вла сни каˮ) све ба нал ни је од лу ке до но се мул ти на ци о нал не 
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ком па ни је (они ко ји пре у зи ма ју уло гу ма лих бо го ва на осно ву „објек тив-
ног про ра чу на не ви дљи ве ру кеˮ). Ми шел Уел бек (Mic hel Ho u el le becq) 
пре вред ну ју ћи све ше зде се то сма шке „иде а леˮ уве за не у ру хо из ме шта ња 
у „бу дућ ностˮ уто пи је, у књи зи Мо гућ но сти остр ва из ми шља „на че лаˮ 
сек те ко ја до при но си ства ра њу „но во љу ди .ˮ То ње го во пре вред но ва ње 
не што го во ри о са ња ним сно ви ма „ма лих бо го ва .ˮ Он пи ше: „Ело хи ми зам 
(Уел бек из ми шља та кав по крет5) се пак са вр ше но укла пао у ци ви ли за-
ци ју за ба ве, у ко јој је и на стао. Ни је на ме тао ни ка ква мо рал на пра ви ла, 
људ ско по сто ја ње се сво ди ло на ко рист и ла го дан жи вот, али је ипак и 
обе ћа вао исто што и све мо но те и стич ке ре ли ги је: веч ни жи вот. Уки нув ши 
све што је ду хов но и нео д ре ђе но, по бе ду над смр ћу свео је на бес крај но 
удо во ља ва ње те ле сним по тре ба ма(...) Чо век се за пра во ни кад ни је ота ра-
сио иде је о бе смрт но сти, па је, чак и кад је мо рао да се од рек не бив ших 
ве ро ва ња, ипак и да ље на ста вио за њом да че знеˮ [U el bek 2015: 212–213]. 
У том кон тек сту пи ше: „С Хри стом жи виш пу ним плу ћи ма, око тог сло-
га на су се вр те ле ре клам не кам па ње ка то лич ке цр кве не по сред но пре ње-
ног не стан каˮ [U el bek 2015: 218]. Дру гим ре чи ма, „ма ли бо го виˮ се пи та ју 
шта ће нам ре ли ги ја, фи ло со фи ја, умет ност ка да мо же мо да про из во ди мо 
свет кроз на у ку и тех но ло ги ју, и ка да та про из вод ња све та мо же да се обна-
вља на пле ћи ма (кул ти ви са них) ор га ни за ма по си ро вље них љу ди ко је је 
мо гу ће одр жа ва ти пу тем „тех но-апа ра та за ре а ни ма ци јуˮ жи ви ма тек то-
ли ко да оста ју по год ни за одр жа ва ње та квог све та. У та квом ам би јен ту 
кул ти ви са ни ор га ни зми су у ње му „сло бод ниˮ та ко што им је до де ље но 
те рен че за игра ње, са ког се не пре ста но пи та ју, за пра во, јед но те исто – 
„шта ће би ти са на ма?ˮ – и то та ко, као да је струк ту ра њи хо ве суд би не 
из те игре пред о дре ђе на.

Ако у та квом по ве сном кон тек сту и на осно ву рас фор ми ра них прет-
по став ки на ко ји ма по чи ва ап со лу ти за ци ја гло бал не су пер струк ту ре 
(ис ти ца њем оних, да је људ ска уну тра шњост по дат на да по ста не под у пи-
ру ћа за гло бал не од ред ни це, да је co gi to ко му ни ка ци је уни вер зал на алат ка 
за оп ште ње, да су на ро ди и на род ност пла стич на гра ђа по дат на об ли ко-
ва њу кроз ка луп гло бал них од ред ни ца) са он то ло шке тач ке гле ди шта по-
ста ви мо пи та ње – „ка ко то да кри за чо ве ка и све та до при но си све да љем 
мно же њу трет ма на и им пла на та ка уну тра шњо сти по је дин ца и ка спо-
ља шно сти та квог свет ског дру штва?” – он да нам оно отва ра пут да та кву 
људ ску си ту а ци ју са гле да мо из но во по ста вље ног хо ри зон та. Са јед не 
стра не, ово умно жа ва ње на ли ку је све нео б у зда ни јем бу ја њу ко ро ва ко ји 
се „не ма ка ко опле ви ти”; а са дру ге стра не, ње го во бу ја ње и је сте мо гу ће 
јер су од ред ни це ствар но сти све та ко је се „ова пло ћу ју” са на ма и ме ђу 
на ма, ко је нас по си ли при ли ка де тер ми ни шу и пре ко свих по ве сних ме на 
из оног што име ну је мо као омо тач над омо та чем увек већ ма што ви ти је 
од тре нут не ста би ли за ци је од ред ни ца гло бал не су пер струк ту ре са љу-
ди ма и ме ђу љу ди ма. Из њих се из но ва оне мо гу ћу је ап со лут но на ле га ње 
гло бал не су пер струк ту ре на са ми план има нен ци је, али бу ја ње ко ро ва 

5 На по ме на Н. М.
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упра во због то га и не пре ста је да се ши ри он да ка да се ње не од ред ни це 
на ту ра ли зу ју као не што „апри о ри” и не пре ста ју да се са мо ре про ду ку је 
упра во пу тем љу ди. Из раз омо тач над омо та чем и да ља раз ра да је под-
стак ну та Де ле зо вом он то ло ги јом – ње го вом ре цеп ци јом очи то ва ња Би ћа 
на пла ну има нен ци је из усе ка веч ног у вре ме ну (и ре а дап та ци је пла то-
ни зма из хе ра кли тов ског ста ва – из бит ке про па дљи вог и не про па дљи вог 
– оног што је звао „де тињ ство све та”). План има нен ци је код Де ле за је сте 
оно што се ак ту а ли зу је као не за кљу че ност – др же ћи се бе са мо тим пу тем 
за кљу че ним. Тим пу тем Де лез је ми слио план има нен ци је као оно што 
је фи ло со фич ни је од са ме фи ло со фи је – као оно што је и омо гу ћу је (на 
че му са-по сто је сви фи ло соф ски си сте ми као не са вр ше но ње му по де сни, 
али и из че га се она и на ста вља). У овом кон тек сту тај нам је оквир од 
зна ча ја за рад де те ри то ри ја ли за ци је и ре те ри то ри ја ли за ци је фи ло со фи је 
ко ја, у ова квом да на шњем све ту (пре пу шта њем ме та фи зи ке „про те ти ци за 
ори јен та ци ју”), оста је под врг ну та гло бал ним од ред ни ца ма и (не)из ри чи-
то по ста је слу шки ња ме та сли ке све та на чи јем је пи је де ста лу ква зи тран-
сцен ден ци ја „објек тив ног про ра чу на не ви дљи ве ру ке гло бал ног омо та ча”; 
ње на но се ћа фи гу ра – кул ти ви са ни ор га ни зам, а ње го ва ма ни фе ста ци ја 
– („пи то мо”) вар вар ство. Де лез са Га та ри јем пи ше: „Ако се фи ло со фи ја 
ре те ри то ри ја ли зу је на пој му са да шњи об лик де мо крат ске др жа ве, као ни 
co gi to ко му ни ка ци је (још сум њи ви ји од co gi ta ре флек си је) не пру жа ју јој 
по год не усло ве. На ма не не до ста је ко му ни ка ци ја, на про тив има мо је од-
ви ше, не до ста је нам ства ра ње, не до ста је нам от пор по сто је ћем” [Делез и 
Га та ри 1995: 138]. На тра гу те њи хо ве раз ра де и на осно ву раз ма тра ња која 
сле де обра зо ва ће мо од ред ни це за на ше вре ме схва ће но као до ба пре ла за. 

Са кри зом чо ве ка и све та се из но ва на са мом пла ну има нен ци је ин-
тен зи ви ра на пе тост из ме ђу ствар них од ред ни ца све та жи во та и чо ве ка 
(они ма ко ји нас де тер ми ни шу и ми мо на шег зна ња и во ље – из омо та ча 
над омо та чем) и гло бал них од ред ни ца све та жи во та и чо ве ка (они ма које 
се из о кре ћу тек пу тем чо ве ка – у за ви сно сти од до ме та ње го вог ми сле ће- 
-де лат ног рас по зна ва ња из пр вих). Ка да се са док три ном „све је иде о ло-
ги ја” не из ри чи то ис кљу чи ме ђу људ ско рас по зна ва ње из пр вих – он да тај 
ко ров на ста вља све олак ша ни је да се ши ри, а те рен игре тра си ра не кроз 
ка луп гло бал не су пер струк ту ре не пре ста но пре во ди плод но тло (ко је и 
омо гу ћу је из ра жа ва ње пу тем чо ве ка мо гу ћег све та и све та мо гу ћег пу тем 
чо ве ка) у „жи во бла то”. Уву че ни у то жи во бла то, кон фор ми ра ни аспракт ни 
по је дин ци и ре гру то ва не ори јен та ци је у та квој по ве сној си ту а ци ји све та 
и чо ве ка на ста вља ју сво јом тра сом у бор би про тив оног што би за пра во 
мо гло да „до при но си пле вље њу ко ро ва”, као про тив ка квог „не при ја те ља 
у се би и из ван се бе” – с по тра гом за кр пље њем гло бал них ка лу па, као 
пред ка квом „не по го дом”. Они, „из дре си ра ни” за те рен че за „игру” тра-
си ра ну гло бал ним од ред ни ца ма, не освр ћу се на то ка да им и те рен за ту 
игру из но ва и из но ва из ми че – ка да са му ту игру, те рен ко ји из ми че, до-
во ди у пи та ње. Због то га, про стор за „осло ба ђа ње” љу ди и на ро да из 
„ова пло ће ња” гло бал не су пер струк ту ре са њи ма и ме ђу њи ма ни је из во див 
апа ра ту ром ње них од ред ни ца. Оне, по сред но, „за бра вљи ва њем” умо ва 
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до при но се нор ма ли зо ва њу људ ског ста ња ко је по сле дич но по ста је – вла-
да ви на ме ђу људ ског без у мља у жи вом бла ту гло бал не ма ши не ри је ба нал-
ног зла. То ба нал но зло је сте об на вља ју ће из људ ске уну тра шњо сти ко ја 
из „co gi ta ко му ни ка ци је” по ста је го ла шу пљи на за по дра жа ва ње „мен-
тал не” са др жи не ко ја за ви си од гло бал них то ко ва тран сфе ра нов ца. 

Ка да гло бал на су пер струк ту ра под ма ском „цар ства ра зно вр сно сти 
и сло бо де” ег зи сти ра на ис кљу чи ва њу свих оних ди мен зи је све та жи во та, 
чо ве ка, на ро да, на сле ђа и је зи ка на ко је смо на сто ја ли да ука же мо кроз 
раз мон ти ра ва ње ње них од ред ни ца, то ње но зло по ста је до те ме ре ба нал-
но да је ње го ва при ро да не у по ре ди во пер фид ни ја од ба нал но сти ко ју је 
Ха на Арент пре по зна ла на при ме ру Ајх ма но ве слу жбе на ци стич кој ма ши-
ни. У та квом по ве сном тре нут ку по ста је бес при мер но тра ги ко мич но по 
ухо да ном ко ло се ку до во ди ти у пи та ње ње не де ло ве (у за ви сно сти од соп-
стве них пре фе рен ци ја и на хо ђе ња), а не оба зи ра ти се на це ли ну ње. Тај 
про цес нео ба зи ра ња на це ли ну ње нор ма ли зу је се са ис ту ре ним „ин те лек-
ту ал ним ели та ма” та квог дру штва, ко је се, као по „слу жбе ној ду жно сти”, 
пре да ва њем пред по ве шћу, за до во ља ва ју ти ме да, по сред но, све сно или 
не, оста ју умом по кор ни пу ки „слу жбе ни ци и из вр ши те љи” све на чел не 
дик та ту ре гло бал не су пер струк ту ре. Та тен ден ци ја, нео ба зи ра ња на це-
ли ну, то ком до во ђе ња у пи та ње ње них де ло ва, нор ма ли зу је по сту пак – 
„скла ња ња са се бе” те ре та да се бу де ми сле ће бив ству ју ће у но вом по ве-
сном тре нут ку; а опет, је сте ту и да одр жа ва при вид да то за и ста и је смо 
он да ка да до во ђе ње у пи та ње ње них де ло ва тре ба да по слу жи као оно што 
нас пред ква зи тран сцен ден ци јом „не ви дљи ве ру ке”, „из да је за са ве сне 
гра ђа не”, ко ји су тим пу тем, сво јим под у пи ра њем ап со лу ти зо ва ња апа-
ра ту ре гло бал не су пер струк ту ре – за пра во, „иди о ти зо ва ни”. 

Ипак, ње но ап со лут но на ле га ње се оне мо гу ћу је из оно га што је истин-
ски не за по се да ју ће, што иа ко се пре у сме ра ва и под ре ђу је по сто је ћим 
при ли ка ма он да ка да се од ред ни це гло бал не су пер струк ту ре пу тем са мих 
љу ди ре про ду ку ју као не што „а при о ри” – на чел но увек је сте пред у слов 
сло бо де, и пред у слов „има ња про сто ра” за на ше „обра зо ва ње све то на зо ра” 
ко ји, не са мо да не за ви си од на ших на хо ђе ња и пре фе рен ци ја, већ тек 
ода тле је смо и „по де ша ва ни” за гле да ње. То ње но не на ле га ње се упра во 
све ја че ин тен зи ви ра са по ве сном си ту а ци јом чо ве ка обе ле же ног кри зом. 
Сам чо век по ста је сре ди ште то га ин тен зи ви ра ња, јер је он је ди но жи во 
би ће на Зе мљи ко је из ње га мо же да по но во по ста ви пи та ње о се би и да 
се бе по но во по ста вља пре ма све ту из на ди ру ћих си ла до ла зе ћег вре ме на 
(као не уна пред из ве сних). 

Сто га, за рад си ту и ра ња по ве сног ка рак те ра кри зе чо ве ка и све та обра-
зу је мо од ред ни це за (ре)кре а ци ју од но са чо век –свет и чо ве к–је зик из 
(ау то)де струк ци је од ред ни ца уну тар ко јих ум оста је „под јарм љен” гло бал-
ној су пер струк ту ри. Из њих нам је и мо гу ће „раз бра вљи ва ње” ума из глобал-
не су пер струк ту ре и ис ко ра чи ва ње у до ба пре ла за кроз опи ра ње до бу, 
ко је, скра ја но и пре скра ја но кроз гло бал не од ред ни це – је сте до ба без име на. 

Бу ду ћи да са то тал ним кон фор ми ра њем до ла зи до то га да са ма људ ска 
уну тра шњост по ста је одр жа ва лац оно га из че га се гло бал на су пер струк тура 
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из но ва про из во ди као „еви дент на да тост све та” – по ста је он то ло шки, 
ег зи стен ци јал но, етич ки и по ли тич ки по ве сно ну жно у све ту по но во 
обра зо ва ти про стор за чо ве ко во „ми сле ће ја” ко је за и ста и ми сли тек из 
хо ри зон та раз ли ко ва ња (уну тар се бе и из ван се бе) кон ту ра гло бал не су-
пер струк ту ре све та ко ју смо на сто ја ли да раз мон ти ра мо на ње не кључ не 
од ред ни це и мо гу ћег све та пу тем чо ве ка, мо гу ћег чо ве ка пу тем све та. 
Са о бра зно мо гу ћем све та пу тем чо ве ка и мо гу ћем чо ве ка пу тем све та 
људ ска уну тра шњост (у нај ма њу ру ку) ни је по ста вље на у свет као „пре-
де сти ни ра на” да бу де под у пи ру ћа за од ред ни це гло бал не су пер струк ту-
ре. У по гле ду чи сте мо гућ но сти она је сте оно уну тар че га се по ро ђе њу 
об на вља одр жа ва ње по но во мо гу ће га на на чин чо ве ка из иде ал не а-ло гич-
не си не сте тич ке син те зе све та у ње му. А сва ки при вид ап со лут не од го-
нет ну то сти ко ји се на ме ће сви ма – во ди у те рор над дру ги ма. Ми сли ти 
из хо ри зон та тог раз ли ко ва ња зна чи по ста ја ти са о бра зно оном што је 
пу тем нас ак ту а ли зу ју ће и над ма шу ју ће за по сто је ће струк ту ре све та 
ко је нас уна пред при ки ва ју ни ве ла ци јом све сти за би ва ње ис под гло бал-
ног омо та ча. У том сми слу по ста ја ње из тог раз ли ко ва ња је сте по ста ја ње 
из уву че но сти у пи та ње о чо ве ку у све ту – на ко је, ни ко сем нас не мо же 
да „од го ва ра”. Ода тле је ми сли ва кри за чо ве ка као по ве сно од ре ђу ју ћа за 
свет, од но сно чо век као жи ви створ пу тем ко га се и пре ла ма та кри за 
све та. Уто ли ко кри за ни је при ват на и пси хо ло шка – већ он то ло шки, егзи-
стен ци јал но, етич ки и по ли тич ки по ве сно од ре ђу ју ћа за суд би ну чо ве ка 
у све ту и суд би ну са мог све та ко ји тран сцен ду је наш (при вре ме ни) бо-
ра вак у ње му. Као по ве сно усло вље на, из ме ђу оста лог, кри за са јед не 
стра не, из но ва узур пи ра љу шту ру ко ја се про из во ди ла са из два ја њем 
ап стракт ног по је дин ца чи ја је уну тра шњост тим пу тем по ста ла јед на 
шу пљи на за ис пи ра ње, по дат на за по нов но „тре ти ра ње” – узур пи ра кон-
крет ног по је дин ца „пи та њем о се би – из пи та ња о чо ве ку у све ту”. Од-
но сно, она је сте од лу чу ју ћа и за суд би ну на ро да јер са мо уну тар је зи ка 
на ро да мо же да се из во ди на ше од го ва ра ње на уву че ност у пи та ње о 
суд би ни чо ве ка у све ту. Пу тем та квог оти ска у је зи ку тек и је сте ре ге не-
ри шу ћи људ ски ум и из во дљи во про би ја ње пла фо на ни ве ла ци је све сти 
ко ји се уста но вља ва под деј ством на ту ра ли зо ва ња гло бал ног омо та ча. 
На ме сто то тал не ин тро јек ци је ова квог све та, тим пу тем је сте из во дљи во 
из ра жа ва ње пу тем чо ве ка мо гу ћег све та. 

То не раз ли ко ва ње (гу би так то га раз ли ко ва ња) нам не што го во ри и 
о то ме за што са на шим вре ме ном до ла зи до мно же ња „трет ма на” и „им-
пла на та” за кри зу код чо ве ка он да ка да се као са мо ра зу мљи во не из ри чи-
то уста но ви да људ ска уну тра шњост „тре ба да по ста не под у пи ру ћа” за 
гло бал не од ред ни це – да је то „нор мал ност” – та ко да то по ме ну то „тре ба” 
до при но си да кри за чо ве ка и трет ма ни за њу јед но дру го пот хра њу ју у 
скла ду са за ко ни ма по тра жње и по ну де (та ко да се нео ме та но из во ди даља 
људ ска ко-мо ди фи ка ци ја гло бал ној су пер струк ту ри). „Co gi to ко му ни ка-
ци је” по ка зу је се као пу ки опе ра тив но-ори јен та ци о ни ме ха ни зам пу тем 
ко јег се из во ди ме ђу људ ско рас по зна ва ње из про це са пре свла че ња са о-
бра зно гло бал ним стру ја ма ути ца ја и све то на зо ра ко ји су у том тре нут ку 
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„на ла ге ру”, про из во ди дез о ри јен ти са ност. Уто ли ко по ста је он то ло шки, 
ег зи стен ци јал но, етич ки и по ве сно по ли тич ки ну жно по но во обра зо ва ти 
про стор за ме ђу људ ско оп ште ће, де лат но, су де лу ју ће и уза јам но рас по-
зна ва ју ће „ја” ко је то је сте тек из хо ри зон та раз ли ко ва ња уну тар се бе и 
из ван се бе све та ко ји по чи ва на ме ђу људ ском рас по зна ва њу из про це са 
пре свла че ња и рас по де ље них све то на зо ра ко ји су у том тре нут ку на ла-
ге ру и ме ђу људ ског рас по зна ва ња одан де ода кле се је зик не осла ња на 
људ ску уну тра шњост ко ја је под у пи ру ћа за гло бал не од ред ни це, већ који 
се ге не ри ше тек из пр во бит но на пра вље ног раз ли ко ва ња (ко је се осла ња 
на пр во бит но уста но вље но „ми сле ће ја” чо ве ка). Из хо ри зон та тог раз ли-
ко ва ња го во ри ти зна чи и ге не ри са ти оно мо гу ће чо ве ка пу тем све та и 
мо гу ће све та пу тем чо ве ка – та ко да из ње га по ста не из во дљи во по ста ја-
ње све сним на ро да сво га при су ства у све ту из ме ђу људ ског рас по зна ва ња 
ње го ве уву че но сти у суд би ну чо ве ка у све ту и суд би ну све та. Ода тле је 
тек из во дљи во и рас по зна ва ње на сле ђе ног све та из свог де лу ју ћег сми сла 
ме ђу на ма – што би би ла кон тра те жа три јум фу ба нал но сти „пи то мог” и 
„не пи то мог” вар вар ства ко ри снич ког све та. Из на пе то сти тог по ве сног 
ме ђу про сто ра кри за све та је сте ми сли ва тек из ме ђу људ ског рас по зна ва-
ња ко је по чи ва на рас по зна ва њу ње као оно га што је по ве сно од ре ђу ју ће 
за суд би ну љу ди у све ту, од но сно суд би ну на ро да. То не раз ли ко ва ње 
(гу би так то га раз ли ко ва ња) нам не што го во ри и о то ме за што до ла зи до 
мно же ња „трет ма на” и „им пла на та” за кри зу све та он да ка да се као само-
ра зу мљи во не из ри чи то уста но ви да „тре ба да по ста не мо под у пи ру ћи” за 
те рен че за игра ње ко је по чи ва на док три ни „све је иде о ло ги ја” – да је то 
„нор мал ност” – та ко да то „тре ба” до при но си, са јед не стра не – „обез ду-
хо вље њу на сле ђе ног све та”, а са дру ге – слу жи као по ли гон за „об ра ђи-
ва ње” но во до ла зе ћих љу ди као си ро ви не из уна пред све ап со лут ни је 
пред о дре ђе не тра се за ре гу ли са ње њи хо вог до жи вља ја све та кроз при зму 
од ред ни ца гло бал не су пер струк ту ре.

Та ко обра зо ва не од ред ни це за пре у зи ма ње чо ве ко вог по ве сног по-
ло жа ја у све ту из хо ри зон та раз ли ко ва ња (уну тар нас и из ван нас) све та 
мо гу ћег пу тем нас и све та за по сед ну тог гло бал ним од ред ни ца ма нео дво-
ји ве су од схва та ња на шег до ба као – до ба пре ла за. Ње га не по сма тра мо 
као вре ме ко је је усле ди ло по сле по зне пост мо дер но сти, као хро но ло шки 
гле да но (ни ти чо ве ка на шег вре ме на као ре фе рент ну тач ку за осврт на 
про шло) – већ смо тим пу тем на сто ја ли да уне се мо хо ри зонт са гле да ва ња 
вре ме на у ком жи ви мо у од но су на оно што ће пре суд но би ти обе ле же но 
од но сом пре ма до ла зе ћем вре ме ну, бу ду ћи да ће ње га пред о дре ди ти и 
све ви ше пред о дре ђи ва ти бу дућ ност, ко ја је већ тра си ра на, ко ја је са јед-
не стра не „отрг ну та” из на ших ру ку (по при род ње њем пот хра њи ва ња гло-
бал ног омо та ча); али пре суд но, бу ду ћи да је та ко, на сто ја ли смо да си ту-
и ра њем ми сле ћег, оп ште ћег и де лат ног „ја” из већ по ме ну тог хо ри зон та 
раз ли ко ва ња, ста ви мо на гла сак на то да са ме си ле до ла зе ћег вре ме на 
ни су са мо оно тра си ра но као уна пред из ве сно – не го да оне при до ла зе ка 
на ма и из омо та ча над омо та чем – да су оне те ко је из ме шта ју по зи ци ју ста-
вље но сти нас – у са ми гло бал ни омо тач – и да је тек из те из ме ште но сти 
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реч о то ме – ода кле је смо од го ва ра ју ћи из свог по ве сног уде ла за суд би ну 
чо ве ка у све ту.
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