
273

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

УДК: 330.831.8:141.7

331.831.8:316.61

DOI:10.5937/ZRFFP44-5947

ПРОФ. ДР МИЛА С. АЛЕЧКОВИЋ НИКОЛИЋ1
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KВАЗИНАУЧНА ПСИХОЛОГИЈА 
EКОНОМСКОГ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА2

САЖЕТАК. Овај рад кроз све облике наука, од природних до друштвених, од физи-

ке, логике и математике, до психологије, социологије и философије

(Хобс, Смит, Бентам, Кант, Русо), анализира идејну основу економског

неолиберализма. Анализа своди на логички апсурсд његов аксиом, по-

казујући да овакав облик економског неолиберализма (различит од

доктрине класичног политичког историјског либерализма) представља

само једну тоталитарну идеологију која се намеће људском друштву.

Анализа показује да не само што ниједна од идејних претпоставки нео-

либералне економистичке доктрине није одржива, него се у њој разо-

ткрива и потпуно непознавање људске природе. Рад све ово посебно

истиче у времену када се српско друштвo налази у загрљају и у замци

таквог тоталитарног погледа на свет.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: квазинаука, неолиберализам, еконoмизам, механицизам, редукциони-

зам.
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СYара Gсихолошка и лоdичка GоYреVа човека Dа своDи и уGрошћа-
ва има своје узроке и разлоdе, а Yо значи и неко оGравDање. Међу-
Yим, колико dоD Dа је ово оGравDавање љуDске GоYреVе за
свођењем и уGрошћавањем GризнаYо, оно никако не може Dа Vу-
Dе еGисYемолошке, ниYи моралне, већ само у ужем смислу речи
Gсихолошке GрироDе.

ЉуDска GоYреVа за свођењем и уGрошћавањем које само наиз-
dлеD олакшава расуђивање, оDносно GоYреVа за реDукциони-
змом, јеDна је оD највећих формалних и саDржајних dрешака каDа
се анализирају Gојаве у науци уоGшYе, а GосеVно у љуDском
DрушYву.

СвеY, како еdзакYне науке, Yако и Dуховне науке, свеY хиGоYеза
и GреYGосYавки, свеY философије, релиdије и уоGшYе иDеја, ису-
више је комGлексан Dа Vи dа жеља за неким јеDнооVразним
свођењем и уGрошћавањем изменила. У основи ове Yежње нала-
зи се Gоdрешна замисао Dа ћемо уGрошћавањем у расуђивању
Dоћи Dо некоd Vољеd разумевања Gојава, а GоdоYово Gојава у љуD-
ском DрушYву, Dа ћемо Gрименом механичке слике свеYа нешYо
DуVље сGознаYи сYварносY. Свођење свеdа на само јеDан узрок, на
само јеDан разлоd, на само јеDно оVјашњење, сушYина је свакоd
реDукционизма, који с јеDне сYране GреDсYавља лоdичку dрешку,
а с Dруdе, Gримењен на оVјашњење оDређене науке, чини и маYе-
ријалне факYичке dрешке. РеDукционизам у виDу некоd изма мо-
же Dа нам Gослужи Dа Vоље уGознамо оDређену DисциGлину уну-
Yар ње саме, али никако не може Dа нам Gослужи Dа се Vоље разу-
ме DаYа Gојава. РеDукционизам (социолоdизам, економизам,
Gсихолоdизам иYD.) корисYан је само уYолико уколико касније
омоdући склаGање нужне еGисYемолошке синYезе која исYи фе-
номен расвеYљава на различиYе начине, из различиYих уdлова, и
Yако Gомаже Dа се на крају сви ови уdлови склоGе у јеDну јеDин-
сYвену слику. Свака DрушYвена Gојава, заYо, у свом оVјашњењу
YреVа Dа саDржи разне реDукционизме, који су сами сеVе Gрева-
зишли, оDносно који су се уYоGили у јеDинсYвено оVјашњење сло-
жене Gојаве, и Yо сваки из своd Dраdоценоd уdла. На исYи начин,
каDа оVјашњавамо човека као Vиће, ми се не можемо лишиYи
нијеDноd оD реDукционисYичких нивоа њеdове GрироDе (Vиохе-
мијскоd, физичкоd, Vиолошкоd, социолошкоd, Gсихолошкоd, фи-
лософскоd, релиdиозноd, оDносно, YрансценDенYалноd), јер све
ове равни савршено оVјашњавају Gо неки сеdменY човекове више-
Dимензионалне GрироDе. Али dрешка насYаје оноdа YренуYка, ка-
Dа кроз јеDан оD Yих GоdлеDа Gокушамо Dа оVјаснимо све Dруdо,
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оDносно каDа све Gожелимо Dа свеDемо на оVјашњење само у јеD-
ној равни. У Yом случају ми чинимо и лоdичку и маYеријалну
dрешку. У крајњој инсYанци, у иDеолошком смислу, ова злоуGо-
YреVа воDи нас у иDеолошко саdрешење, а ово, још Dаље, оDвоDи
нас у неку врсYу иDејноd YоYалиYаризма.

Свакако Dа је јеDан оD најшYеYнијих оVлика реDукционизма у
оVјашњавању функционисања љуDскоd DрушYва, оVлик GознаY
као економизам. Овај виD реDукционизма, више GуYа у љуDској ис-
Yорији, оGравDавао је различиYе GолиYичке сисYеме и режиме
који су имали чесYо Yраdичне GослеDице Gо развој љуDскоd
DрушYва. Карак�ерис�ичан за �ако различи�е и�еоло�ије као ш�о су
ор�о�оксни марксизам с је�не с�ране и економски неоли�ерализам с
�ру�е, економизам, �и�ичан за о�е ове и�еоло�ије (али у сасвим различи-
�им о�лицима), �ронашао је скривену ни� сличнос�и у наиз�ле� раз-
личи�им схва�ањима �руш�ва. За разлику оD GруDонизма, Vаку-
њинизма и сличних левичарских учења, економисYичко-реDук-
ционисYичка левица, као и економски лиVерализам (а касније
ексYремни неолиVерализам), економију (и, наравно, GуYеве нов-
ца, као њен сасYавни Dео), GреDсYавља као хиGосYазу и врховни
реdулаYорни механизам, који Gокушава Dа оVјасни све Dруdо у
љуDском DрушYву, умесYо Dа он сам VуDе оVјашњен сложеним
DрушYвеним Gојавама. Економске закониYосYи ова учења Gро-
dлашавају за врховне, универзалне и неGроменљиве, за законе оD
којих све Dруdо зависи, а који су независни оD DрушYвених оDлу-
ка. Ова YврDња чини сушYину квази-научносYи концеGције еко-
номизма, који се GоD Gокрићем науке намеће као веома YврDа
иDеолоdија, а можDа чак и као комGлеYна наука о љуDском Dру-
шYву.

Али, Gођимо реDом.

НАСЛЕЂЕ КВАЗИНАУЧНОГ ЕКОНОМИЗМА

Већ GесимисYичко виђење човека и њеdове VорVе са Dруdим љуD-
ским Vићем, суровоd елиминисања и љуDске зајеDнице која се за-
снива на сYраху оD Dруdоd човека и на Gуком инYересу, оYворило
је GуY овој слици свеYа, која ће са Dаљим развојем науке свој ко-
сYур GоGуњаваYи „оVјекYивним”, Gрво физичким, Gа онDа еко-
номским закониYосYима. Томас ХоVс (Hobz T.,1961) је човека ви-
Dео као усамљено и уGлашено, комGеYиYивно и у најVољем слу-
чају рационално-уYилиYарно Vиће које се уDружује Dа Vи Gрежи-
вело, али које насYавља VорVу GроYив Dруdих љуDи, јер су они
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увек смеYња њеdовој реализацији. Било Dа је човек виђен као вук
сваком Dруdом човеку (ХоVс), или са мало више смисла за инYе-
рес и рационално (Џон Лок, АDам СмиY), или Gак као искључиво
уYилиYарни еdоисYа (Џереми БенYам), човек је у свим овим ви-
зијама усамљен, уGлашен и окренуY искључиво маYеријалној ви-
зији свеYа јер му она Gомаже Dа Dруdо Vиће, као оGасносY, уклони
са своd GуYа. Такав човек уDружује се само Dа Vи оGсYао, јер је он
свесYан Dа оD насрYаја Dруdих љуDи на њеdа и њеdову имовину
најVоље може Dа dа зашYиYи неко Yрећи, оVјекYиван и јак, а Yај
Yрећи може Dа VуDе само Dржава. Тако се из ове DосYа суморне
слике о љуDском Vићу развија концеGција минималне Dржаве
(она се најVоље оGреDмећује у XIX веку), оDносно Dржаве као ис-
кључиво ноћноd чувара сефа и Gолиције, а која се Vави више сама
соVом неdо соGсYвеним dрађанима.

Значајан иDејни чинилац овDе је Yакође и калвинисYичка сли-
ка свеYа високо вреDнованоd и нужноd маYеријалноd Vоdаћења
(Gре Макса ВеVера изванреDно је уочава и оGисује оYац Серdеј
Булdаков), као и оGшYа иDеја заGаDних хришћана о �ре�ес�инира-
ној неје�накос�и љуDи и на земљи и на неVу (GосеVно коD GроYе-
сYанаYа), о којој је већ Vило речи. С јеDне сYране несYанак свеYоd и
YрансценDенYалноd а са Dруdе сYране Dух GроYесYанYскоd калви-
низма јесу, на неки начин, зачеци Gсихолоdије каGиYалисYичкоd
лиVерализма (економскоd лиVерализма). УGраво на Yим основа-
ма Gочеће Dа се развија Gсихолоdија инеdалиYаризма, хеDонизма
и маYеријализма.

Наслеђе еконимизма чини, Dакле, најGре GесимисYичка слика
човека, заYим вера у њеdову калкулаYорску рационалносY (која
се развила уGраво зVоd љуDскоd оGсYанка), концеGција минимал-
не Dржаве, GоYом иDеја о линеарном, фаYалном, оDносно ну-
жном, неизVежном и кумулаYивном развоју знања, Yј. науке, миY
о сцијенYизму, и најзаD, миY о нужном и Dовољном расYу Gроиз-
воDње за развој јеDноd DрушYва, у коме је важно увећавање
DрушYвеноd колача, али је неVиYно Dа ли ће се GроGорција њеdо-
вих Dелова мењаYи и GравеDно расGоDељиваYи. ОYуD се и Dанас
оD економских неолиVерала чесYо може чуYи Dа је важан расY
живоYноd сYанDарDа, али веома реYко се може чуYи Dа је важна
GравеDна расGоDела DрушYвеноd колача. Сви ови сYавови сливају
се у исYу иDеју економизма која ће се највише ослониYи на веру у
неизVежан и линеаран DрушYвени и научни Gроdрес, Yе ће и сама
желеYи Dа GреDсYавља јеDину DрушYвену науку, која ће исYовре-
мено GреDсYављаYи и науку и иDеолоdију. Економизам са својим
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вечним, неGроменљивим, универзалним, оD DрушYвених оDлу-
ка, кулYура и социјалних услова независних закона, развиће се, у
сYвари, у неку врсYу научноd вулdаYума, а овај ће GосYаYи уGраво
најDуVља иDеолоdија, или чак GолиYичка сYраYеdија.

МеђуYим, већ саме философске и научне GосYавке на које се
економизам ослањао, Vиле су Gоdрешне. РасGраве о Yоме Dа ли је
наука конYинуиран, цикличан или DисконYинуиран Gроцес, во-
Dиле су се међу философима науке веома ошYро, а слика о лине-
арном, кумулаYивном научном знању, које воDи све већем и
већем Gроdресу, већ је Vила Gољуљана. МиY о Yој врсYи сцијенYи-
зма Gоказао се као Gоdрешан, чиме је економизам de facto GреD-
сYављао dрешку и као „наука”, и као „иDеолоdија”. Томас Кун
(Thomas Kuhn) GроVија се са хиGоYезом Dа наука наGреDује кроз
смену DоминанYних „GараDиdми”, а Dа велика оYкрића руше не-
ку влаDајућу GараDиdму, и усYановљавају нову, GоD чијим се
окриљем оDвија Dаљи развој науке у неком слеDећем GериоDу,
који ће можDа и сам VиYи Gромењен. Ово не значи Dа се руше и
сви закони који су оYкривени у GреYхоDним GараDиdмама, али
они се у насYанку нове научне GараDиdме Dруdачије саdлеDавају,
разумевају и Yумаче. ЈеDан закон, YврDио је касније Карл ПоGер
(Karl Popper), није у GрироDној науци закон заYо јер dа хиљаDе
случајева GоYкреGљује, већ је он закон зVоd Yоdа шYо нема нијеD-
ноd случаја који dа оVара. НаDаље, научно емGиријско оVарање,
или „фалсификација” (ПоGеров израз), сушYински је Dоdађај за
креYање и развој науке. У веома ориdиналној концеGцији фило-
софије науке, уYврDили су Yо и Карл ПоGер, и Томас Кун, и Имре
ЛакаYош (Imre Lakatos) и они ће сви DаYи свој велики DоGринос
новом схваYању науке. СYари миY о нужном, линеарном, ра-
сYућем и саVирајућем научном знању Vиће заувек оVорен, иако
нико неће сGориYи Dа линеарносY у неким се�мен�има научно� �ро-
цеса GосYоји, као ни Yо Dа научна инDукција која из мноdо случаје-
ва „скаче” у веће знање, нема свој научни смисао. МеђуYим, сли-
ка линеарне извесносYи, и уоGшYе извесносYи нашеd знања, Vиће
VиYно Gромењена.

ШТА ЈЕ НАЈЈАЧЕ ПОЉУЉАЛО СЦИЈЕНТИЗАМ, А САМИМ ТИМ И КВАЗИ-НАУЧНИ 
ЕКОНОМИЗАМ: МЕХАНИЧКА КАУЗАЛНОСТ СУКОБЉАВА СЕ СА РЕЛАТИВИТЕТОМ

Друdо велико иDејно наслеђе економизма, лоdички, наравно, ве-
зано за GреYхоDно, Vила је YаDашња научна Dоминирајућа слика
механичке каузалносYи и Vинарне лоdике, оDносно YаDашња на-
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учна GараDиdма схваYања времена, која се GрироDно уочава коD
Исака Њу�на (Isaak Newton), али још увек и коD Карла Маркса (Karl
Marx). Са рушењем ове слике времена и са оYварањем GараDиdме
релаYивиYеYа, Dоћи ће Dо VиYних Gомерања и у овом веровању на
коме се, између осYалоd, заснива економизам. Ново схваYање ре-
лаYивиYеYа VиYно ће GољуљаYи сва Dруdа схваYања.

Наука је Gосле ЊуYна Dаље наGреDовала. Хајзен�ер� (Heisenberg)
Gоказује Dа је већ оDређивање GрироDе аYома (Yаласна, или Yеле-
сна, оDносно GрироDа чесYице), велики GроVлем. Сазнаје се, Yа-
кође, Dа је немоdуће симулYано рачунаYи Gозицију и Vрзину
елекYрона. Појаве и Dоdађаји GосYају не само релаYивни, већ и не-
DеYерминисани или неизвесни. Ге�ел (Gödel) својом Yеоремом Dо-
казује Dа основне аксиоме увек мора Dа Dокаже неки виши ниво,
оDносно, Dа је Dоказ увек неdDе DруdDе. Келсен (Kelsen) усYановља-
ва Dа GозиYивно Gраво Gочива на нормама вишеd реDа, који је
сам, изван ових норми. Француски маYемаYичар Рене Том (René
Thom), у својој „Yеорији каYасYрофа” Gоказује Dа јеDан случајан
Dоdађај „овDе” може Dа GроизвеDе каYасYрофу неdDе DруdDе и Dа
је dенерализује. Већ је речено Dа Томас Кун својом Yеоријом о на-
учним GараDиdмама сYвара неку врсYу мале еGисYемолошке ре-
волуције, можDа Vаш Dруdе, нове GараDиdме у философији науке.
У сваком случају, најзаD GосYаје јасно Dа наука није нужна акуму-
лација и саVирање знања које воDи оGYимисYичком и увек срећ-
ном Gроdресу.

Иако су о Gојму несвесно� Gисали, свако на свој начин, још Де-
кар�, Паскал, Мон�ењ, С�иноза, Лај�ниц, Мал�ранш, Кон�ијак, Русо,
Кан�, Хјум, Фих�е, Ге�е, Хе�ел, Шелин�, Мен �е Биран, Шо�енхауер,
Маркс, Дос�ојевски, Амиел, Шарко, Бернхајм, Жане, Бројер, Хар�ман,
Ниче, Фрој�, Бер�сон и, најза�, Јун�, Си�мун� Фрој� рехаVилиYује овај
сYари Gојам, оDносно уdрађује dа у нову клиничку Yеорију, као и
Gојам неконYролисаноd, афекYивноd и ирационалноd моменYа у
љуDском Gонашању (о коме су dоворили још анYички Грци). По-
Yом, Yеорија информаYике и вешYачке инYелиdенције Gокушава
Dа све у љуDском Gонашању GревеDе на алdориYме рачунара и Dа
Yако DоVије неGоdрешиви механички слеD решавања коdниYив-
них GроVлема и раDа љуDскоd мозdа. Али, она наилази на Vрану
коју јој оYкрива сама семанYика: смисао је увек мноdозначан и
неGревоDив на чисY, јеDном за сваdDа Dефинисани оVлик. У иdри
Gреноса смисла увек су и намере љуDскоd, као и услови GоD који-
ма се Gорука оDашиља.
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У насYавку ових оGоврdавања сYаре механичке каузалне, не-
Gроменљиве и еdоценYричне слике свеYа, анYроGолоdија се суко-
Vљава са јеDним Vројем „универзалних закона” Yеорије Gсихо-
лошкоd развоја Жана Пијажеа (Jean Piaget), која је, иако моћна и
уdлавном, мање или више, важећа за нашу евроGску кулYуру,
иGак оDражавала неку врсYу цивилизацијскоd заGаDноd еdоцен-
Yризма. Ни она није изDржала суDар са уDаљеним анYроGоло-
шким релаYивисYичким чињеницама.

Такође, сама философија се Dаље креће у Gравцу развоја фено-
менолоdије и еdзисYенцијализма. У оGшYој новонасYалој слици
свеYа, DеYерминизам усYуGа месYо Gојму неизвеснос�и. РеD у Gри-
роDи више се не Dоживљава као сYање, већ Gре као хаоYична, не-
извесна еволуција. Проdрес (знања, науке, DрушYва) више није
неминован, неdо само верова�ан.

СУШТИНА МОДЕРНОГ КВАЗИНАУЧНОГ ЕКОНОМИЗМА

И GореD најумнијих научних Dоказа Dа ни сцијенYизам, ниYи Vи-
ло који виD реDукционизма, Gа ни економизам, не моdу Dа се оDр-
же на GуYу ка исYини, мноdи ауYори су још увек осYали GоD уYи-
цајем ове механичке слике све�а која се саDа GреYворила у иDеоло-
dију. Карл Маркс, на неки начин, осYаје њен зароVљеник. ПосYу-
лирање економских закониYосYи као универзалних, нужних, не-
из�ежних и независних оD DрушYвених оDлука, оVележило је,
рекли смо, њеdову Yеорију, у јеDнакој мери као и Yеорије лиVе-
ралноd каGиYализма, или лиVералноd економизма, оDносно Dа-
нашњих економских неолиVерала, оD АDама СмиYа (XVIII век),
све Dо ФриDриха фон Хајека (Fridrich fon Hayek). 

Дакле, ХоVсов усамљени, уGлашени и сеVични човек, калви-
нисYичка морална норма маYеријалноd Vоdаћења, као и иDеја о
GреDесYинираној нејеDнакосYи љуDи, ново Gрецењивање раDа
(које је Vило GрироDна реакција на некаDашње GоDцењивање ра-
Dа), ексYремни инDивиDуализам, Yеорија великоd Vроја, сцијен-
Yизам, еdзалYација GозиYивноd Gрава (које је већ Томас ХоVс GоY-
Gуно оDвојио оD „GрироDноd Gрава”), хиGосYаза инDивиDуалноd и
GриваYноd, све се Yо сYаGа у слику нововековноd економскоd ли-
Vерализма, чији је моDерни оYац ФриDрих Хајек. Бројни Gоли-
Yички YеореYичари и GракYичари економскоd лиVерализма, ли-
Vералноd каGиYализма, конзерваYивизма, неоконзерваYивизма...
све Dо Dанашњеd економскоd dлоVализма, наћи ће уGоришYе,
иDејно, у овој филозофији и Gракси, чак и не Gознајући њено Gра-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (1)/2014

280 МИЛА С. АЛЕЧКОВИЋ НИКОЛИЋ

во Gорекло и корен. ТеореYичар Хајек dаји Vескрајну веру у „сGон-
Yани раD YржишYа”, смаYрајући Dа је ова закониYосY у начелу и
аGсолуYно увек мноdо већа и јача оD GројекYоване и конYролиса-
не економије, оD нечеdа шYо је консYруисано и Gланирано. ОYуD
DоdмаYска YврDња Dа Dржава не YреVа Dа се меша у GривреDу (Gо
моDелу минималне Dржаве из XIX века), YврDња која се, у сYвари,
може смаYраYи Gојмовном зVрком. Наиме, Dржава се, ионако,
увек, на неки оD начина, меша у YржишYе, али све зависи оD Yоdа
како ову инYервенцију инYерGреYирамо и dDе је смешYамо. Може
се рећи, на Gример, Dа се Dржава неће мешаYи у GривреDу, али Dа
Yо уоGшYе не значи Dа исYа Yа Dржава не YреVа Dа VуDе социјална
Dржава, са високим сYеGеном социјалне зашYиYе за своје dрађане.
Услови раDа YржишYа, финансијски закони, као и Gорески фи-
скални закони јесу, Gре свеdа, GолиYичке Gроцене и оDлуке, и на-
ивно је вероваYи Dа њих неко слоVоDно, емGиријско, хоризонYал-
но YржишYе може само Gо сеVи Dа реdулише. 

ИсYо Yако, хиGосYаза „GриваYноd власнишYва” Yакође је GреDи-
мензионирана у концеGцији економскоd неолиVерализма, Vу-
Dући Dа свеYска искусYва уGраво Gоказују Dа је у најразвијенијим
земљама, најусGелији оVлик власнишYва – мешано власнишYво.
ОвDе, заGраво, Gоново сYуGа на сцену миYолоdија нужноd и Dо-
вољноd расYа GроизвоDње за развој јеDноd DрушYва, Gри чему се
Yема YиGа и начина рас�о�еле �ос�ојеће� или сYеченоd VоdаYсYва у
DрушYву, GоYGуно занемарује. ПроизвоDња се узDиже Dо неVеса
као Dа DрушYво само на њој Gочива и као Dа се све може VациYи на
YржишYе, Dок се о равноYежи, расGоDели, солиDарносYи и хармо-
низацији живоYа у јеDном љуDском колекYиву уоGшYе не рас-
Gравља, неdо се и Yо некако GреGушYа сYихији.

У сYвари, може се закључиYи Dа је Yу реч о класичном Vркању
физичкоd и DрушYвеноd феномена, као и о реDукционисYичком
намеYању физичких наука DрушYвеним наукама. Овај реDукцио-
низам у DаYом случају улази у економско-GолиYичку сферу и
GосYаје оVлик иDеолошкоd YоYалиYаризма. ВиDи се само јеDно је-
Dино решење за DрушYвена и социјална GиYања, у склаDу са лоdи-
ком реDукционизма (само јеDан узрок, само јеDан разлоd, само
јеDно оVјашњење и само јеDно решење). Све Yо сачињава јеDноDи-
мензионалносY мишљења и живоYа, моноGол исYине, конфор-
мизам и сGречавање Vило какве DрушYвене GоVуне. Али, овакво
схваYање заGраво: 1) Vрка мрYву маYерију и живоY; 2) Vрка еле-
менY и сисYем, оDносно различиYе нивое неке DрушYвене орdа-
низације; 3) Vрка GрироDу и кулYуру; и, најзаD, 4) не разликује
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урођено и сYечено (уdлавном све своDећи на урођено, чију лоdи-
ку у сYвари не разуме). 

У овом случају, Yакође је на Dелу реминисценција сYаре иDеје
неуми�но� �ро�реса, који је увек све већи и већи. У Yој концеGцији
свеYа GосYоји само емGирија и саDашњосY (али не у лоdичком, не-
dо у моралном смислу), а VуDућносY је оDложена, sine die. Према
Yом схваYању, у живоYу и орdанизацији DрушYва не YреVа нишYа
GројекYоваYи, ниYи осмишљаваYи, јер наука и Yехника Dовољно
раDе саме за нас. Човек као Dа Yу више није ни GоYреVан, GолиYи-
ка је као DисциGлина љуDскоd освајања слоVоDе оDавно изdнана и
GреYворена у чисYу економију и финансије, Gрецизније, у Yрdо-
вину, �ако �а је свака љу�ска жеља за �оли�ичком �ројекцијом оне-
мо�ућена и исмејана. ОвDе можемо навесYи Gример уGраво сYања
које Dанас GосYоји у СрVији, 2014. dоD. (Алечковић Н. М., 2011).

Као шYо је већ наGреD речено, на све начине се онемоdућава
Gојављивање раDикалне GолиYичке оGозиције, коруGцијом се
оDржава сYање сYвари, а „изаVраном оGозицијом” која GреD-
сYавља „корисноd иDиоYа” сGречава се сваки Gокушај сисYемске
Gромене DрушYва. КонцеGција економије коју GреDлаже Фри-
Dрих Хајек, као врховне науке која на неки начин YреVа сама Dа
реdулише DрушYво, у сYвари је концеGција GолиYике, уске и неDо-
вољно уVеDљиве иDеолоdије, и неке врсYе новоd YоYалиYаризма.
Без оVзира на Хајеково веома вешYо оVразлаdање ове DокYрине,
она GаYи оD елеменYарних GроYивречносYи и саму сеVе, на крају,
GоVија. НајGре, у вреDносYима које GроGаdира овакав YиG неоли-
Vералноd каGиYализма наилазимо на основну GроYивречносY из-
међу вреDносYи које су савеYоване: креаYивносY, оDdоворносY,
ауYономија, иницијаYива, GарYициGација, кооGерација иYD. и
оних вреDносYи које овај неолиVерализам кроје и Dефинишу, а
које су GреYхоDнима сасвим суGроYне: комGеYиција, инDивиDуа-
лизам, GослушносY, конформизам, корисносY, аморалносY, ло-
јалносY... ПросYо, може се рећи Dа се вреDносYи које Dефинишу
економску неолиVералну DокYрину и оне које Yа DокYрина Gро-
Gаdира и GреGоручује, налазе међу соVом у конYраDикYорном оD-
носу. 

ЗаYим, из чињенице Dа Хајек заGраво GреDимензионира фи-
зичке закониYосYи YржишYа и намеће их љуDском DрушYву као
DрушYвене законе, слеDи схваYање Dа је услеD физичких закони-
YосYи (у овом случају YржишYа) немоdуће GошYоваYи Vило какве
DрушYвене законе, или љуDске GолиYичке оDлуке. Ово је, нарав-
но, GоYGуно Vесмислено, јер, како каже Жак Ланdлоа у својој сYу-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (1)/2014

282 МИЛА С. АЛЕЧКОВИЋ НИКОЛИЋ

Dији „ТоYалиYарни лиVерализам”, Yо Vи значило Dа из чињенице
Dа GосYоје физички закони земљине dравиYације, слеDи Dа нас Yо
сGречава Dа Dонесемо оDлуку Dа GуYујемо у космос. МеђуYим, ми,
уGркос dравиYацији, и Yе како GуYујемо у космос! (Jacques
Langlois, 2001).

ИсYо Yако, ми уGркос свим физичким законима, Vило Yржи-
шYа, Vило некоd Dруdоd Dомена, и Yе како заDржавамо све своје
љуDске оDлуке, GројекYе и циљеве и ми смо увек у сYању Dа у
љуDском смислу Dоносимо Yакве оDлуке, VуDући Dа је ово и су-
шYина Gојма слоVоDе, оDносно изворноd схваYања GолиYике. 

Тачно је Yо Dа ми физичке законе dравиYације, Gа ни физичке
законе YржишYа не можемо Dа мењамо, не можемо Dа их ремеYи-
мо, или Dа уYичемо на њих, али ми као љуDи (или љуDско Dру-
шYво), увек можемо Dа их у�о�ре�имо онако како Yо нама, у нашој
оDлуци оDdовара. У Yоме и јесYе схваYање Dомена љуDске слоVоDе
GрисуYне и влаDајуће изнаD свих физичких закониYосYи које око
нас GосYоје. Ако слоVоDа (Gа и GолиYичка слоVоDа) јесYе с�озна-
вање нужнос�и, онDа је слоVоDа свакако у разумевању физичких,
неумиYних закона око нас и у њиховој уGоYреVи на с�рани љу�-
ско� �ића, на с�рани човека. Ово сазнање омоdућава нам Dа леYимо
у космос GроYивно закону dравиYације, оDносно у склаDу са њим,
али и �а �ројек�ујемо који �и� �ржиш�а у је�ном љу�ском �руш�ву
желимо, како желимо Dа уреDимо Yо YржишYе, која Gравила и које
GринциGе у њеdа желимо Dа уdраDимо, како желимо Dа dа инYер-
GреYирамо, и како Dа GоDелимо оно шYо смо њиме сYекли. ПреD
нама се налази оdромно Gоље, искљичиво за GолиYичке оDлуке
које се Vазирају на Gознавању љуDске исYорије, социолоdије, Gси-
холоdије, Vиолоdије, еYике, релиdије иYD., а не само закона еконо-
мије или финансија. ТреVа рећи Dа нема Yехничкоd Gроdреса који
сам Gо сеVи линеарно унаGређује љуDско DрушYво. УGраво Dа
Vисмо сGречили DесYрукYивну моћ наших Yехничких оYкрића
(или, у овом случају, економских закониYосYи), ми Dоносимо
љуDске, GолиYичке оDлуке које наша оYкрића моdу Dа кориdују
или Gреусмере, или, GросYо, Dа их Dруdачије уGоYреVе.

Може се рећи Dа у свеYлу оваквоd јакоd арdуменYованоd оVја-
шњења, арdуменY ФриDриха Хајека Dелује dоYово смешно. Он је, у
сYвари, Gромашио саDржај на који Vи реално моdао Dа се Gриме-
ни.

Али, оно шYо је најважније и шYо YреVа Dа се каже јесYе слеDеће:
није „економизам” Gоdрешна, реDукционисYичка, иDеолошка и
лажна слика свеYа зVоd Yоdа шYо dовори Dа је решавање економ-



KВАЗИНАУЧНА ПСИХОЛОГИЈА EКОНОМСКОГ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА

МИЛА С. АЛЕЧКОВИЋ НИКОЛИЋ 283

ских GроVлема у јеDном DрушYву веома важно. Ову GослеDњу
YврDњу нико у начелу не сGори. Решавање економских GроVлема
у неком DрушYву (а GосеVно у сиромашном DрушYву какво је, ре-
цимо, срGско) и Yе како је важно. ДоGусYимо чак и Yо Dа оно у јеD-
ном YренуYку исYорије некоdа DрушYва може VиYи смаYрано и
најважнијим. Грешка није Yу. Грешка се крије у YврDњи Dа се кроз
аксиолоdију економских вреDносYи (увећање VоdаYсYва, маYе-
ријализам и хеDонизам) Gроцењује и нормира све Dруdо у јеDном
DрушYву. Грешка, лоdичка, маYеријална и морална dрешка, нала-
зе се у овој Gослењој YврDњи, јер уGраво Dа Vи се развијала еконо-
мија Gо мери и GоYреVи Човека (а не живоYиње или ауYомаYа),
нужно је Dа високо моралне, еYичке вреDносYи сYуGе на снаdу.
Оне YреVа Dа оDлуче који YиG DрушYва желимо и који YиG Dру-
шYва као најразвијенија жива раса на земљи �ре�а Dа желимо.
МожDа ће економија (ако је она GроVлем) Vаш YаDа GочеYи Dа се
развија, а не Dа сYаdнира. Грешка није у жељи Dа се економија
развије, неdо је dрешка у несхваYању чињенице Dа економија не-
ма „своје” универзалне и вечне законе независне оD љуDских
еYичких, GолиYичких и Gсихолошких оDлука. То је оно шYо Vи
сваки економски неолиVерал, уколико жели Dа сYекне оGшYу
кулYуру, морао Dа научи. 

Знање је већ неколико хиљаDа dоDина мајка свеdа GосYојећеd, и
VоdаYсYва и среће, а Gре свеdа услова Dа се ово VоdаYсYво и срећа
уоGшYе Dоживе и увиDе. 

У ОСНОВИ КВАЗИНАУЧНОГ ЕКОНОМИЗМА НАЛАЗИ СЕ 
ПОГРЕШНА СЛИКА О ЧОВЕКУ

НајGре Dа кажемо Dа економски неолиVерализам Dанашњице
има врло мало везе са својим Dавним GреYком – искључиво Gоли-
Yичким лиVерализмом, као GрвоVиYном иDејом слоVоDе. Ова из-
ворна иDеја слоVоDе, којој је Dелимично GриGаDао и А. Токвил
(Toqueville, A. de Democracy in America, 1957) моdла је Dа се развија у
Vило ком Gравцу, како економских Yако и DрушYвених закона и
она свакако није морала Dа се уYоGи у YоYалиYаризму и GоYGуној
неслоVоDи, у шYа се Dанас Gреокренула. Она је, Yеоријски dлеDа-
но, моdла Dа изdраDи DрушYво слоVоDе и DрушYво социјалне Gрав-
Dе, исYовремено.

Али, Dанашња слика човека која је иманенYна неолиVералној
концеGцији љуDскоd DрушYва, у сYвари је јеDносYрана и у Yој јеD-
носYраносYи, Gо Dефиницији, неYачна. НајGре, љуDско Vиће није
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ни ХоVсов вук Dруdом љуDском Vићу, ниYи је само рационални
еdоисYа (Лок), ниYи је само уYилиYарно моYивисани сYвор (Бан-
Yам), већ је човек Dелом и алYруисYичко Vиће које GошYује Dруdо
Vиће (АрисYоYел, СвеYи Тома Аквински, Жан Жак Русо, Емануел
КанY... Gа све Dо мисаоне YраDиције Dуховноd Николаја Берђајева
(Berdiaev N., 1994), или Dо лево оријенYисаноd ХерVерYа Маркузеа
(Marcuse H., 1968).

 Слика човека као алYруисYе и Dелом солиDарноd Vића, које ра-
ционално (КанY) или мање рационално (Русо) GошYује Dруdо
Vиће, у љуDској исYорији веома је Dуdа и јака. Као шYо Gосле сYа-
рих Грка, GсихоаналиYичари симVолично dоворе о Dва основна
љуDска наdона, наdону живоYа и наdону смрYи, о Еросу и ТанаYо-
су, Yако исYо не можемо Dа закључимо Dа је човек искључиво GоD
DејсYвом наdона смрYи (VорVа, сYрах, освеYа, зависY Gрема Dру-
dом), а Dа у њему не Dелују и GозиYивне GсихоVиолошке силе.
Или, како Vи неки рекли, човек није само Gаdанско и сYарозавеY-
но Vиће (сYрах и освеYољуVивосY), већ је он и новозавеYно Vиће
(милосрђе и GрашYање). 

МеђуYим, како dоD Dа Dанас dлеDамо на љуDску GрироDу, ми
можемо Dа се сGоримо само око нијанси, а никако око GринциGа
„све или нишYа”, Gа Yако морамо Dа Gризнамо и DоVру и злу сYра-
ну љуDскоd Vића. Важно је само на шYа сYављамо акценаY и шYа
желимо Dа GреYеdне у нашој Yеорији. На исYи начин, вечне науч-
не расGраве Dа ли је јаче оно шYо је урођено у љуDској GрироDи и
шYо се Gреноси dенима; или је јаче оно шYо се Gреноси YраDи-
цијом, кулYуром и учењем, оDносно условима живоYа, Dанас се
више не воDе на исYи начин. Већ чувена исYоријска научна рас-
Gрава између Ноама Чомскоd и Жана Пијажеа о урођеном на-
сGрам сYеченоd у љуDској GрироDи, Gоказала је GросYо Dа се ово
GиYање више не GосYавља на исYи начин. Нико Dанас у науци ви-
ше не GиYа Dа ли је човек DоVар или зао Gо својој GрироDи, Dа ли је
све наслеDио или је све научио. ЈеDино GиYање које се Dанас науч-
но GосYавља јесYе: каDа, у којим условима је човек зао, а каDа из
њеdа изVија GрироDна DоVроYа? ОDносно, каDа, у којим условима,
Dо изражаја у љуDском живоYу Dолази оно шYо је сасвим извесно
GренеYо dенима, а каDа Dолази Dо изражаја оно шYо је сасвим из-
весно научено или GренеYо YраDицијом? ИсYо Yако, нико не GиYа
Dа ли је човек усамљено Vиће или је Vиће колекYива и зајеDнице,
већ се GиYамо само каDа је човек у нужDи и GоYреVи Dа VуDе сам,
а каDа је за њеdа сушYински значајно Dа VуDе човек зајеDнице и Dа
се уDружује.



KВАЗИНАУЧНА ПСИХОЛОГИЈА EКОНОМСКОГ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА

МИЛА С. АЛЕЧКОВИЋ НИКОЛИЋ 285

Јасно је Dа неолиVерализам, иако Yо Gокушава Dа суVлимира у
Yеорији вечне DарвинисYичке VорVе и елиминације, има у осно-
ви јеDно Gрилично GесимисYичко виђење човека, можDа и не-
свесно наслеђено из YраDиције која чини оGшYу философску за-
леђину оваквих сYавова.

Саме унуYрашње GроYивречносYи економске неолиVералне
философије свеDоче о Yоме Dа нешYо у Yој слици о човеку није са-
свим DоVро схваћено. Тако, рецимо: 1) Немоdуће је VоDриYи и
GроGаdираYи неоVузDану инDивиDуалну GоYрошњу, заYим нужне
и Gожељне разлике међу јеDинкама, љуVомору, зависY, комGеYи-
цију, Yакмичење, DарвинисYичку VорVу и међусоVну елимина-
цију, а касније жалиYи шYо су се у Yаквом DрушYву сYекли услови
за Gојаву DеликвенYноd Gонашања или Gонашања које имају кри-
миналци, лоGови и наGаDачи на Yуђу имовину. 2) УнуYрашња
GроYивречносY се налази и у неолиVераном GосYулаYу Dа су само
у Yаквом YиGу DрушYва љуDи као GоYрошачи и конзуменYи
искрено моYивисани, слоVоDни и срећни Dа се укључе у GоYро-
шачки живоY, али уз исYовремено увиђање Dа се овакав сисYем
заGраво заснива на сYраху љуDи оD dуVиYка Gосла и dуVиYка Gри-
хоDа. 3) Такође, унуYрашњу GроYивречносY чини и неолиVерална
Gрокламација неоdраничених инDивиDуалних слоVоDа на који-
ма овакво DрушYво Gочива, насGрам немоdућносYи Vило какве
инDивиDуалне Gројекције у колекYиву у коме фаYалносY и DеYер-
минизам физичких и економских закона оDлучује о свему и оне-
моdућава Vило какво љуDско или DрушYвено уGлиYање. Ако на
економске законе заисYа не можемо Dа уYичемо, јер су они уни-
верзални, оGшYи, научни, ванвременски и независни оD љуDских
оDлука, како учи економски неолиVерализам, dDе су онDа Yе Gро-
кламоване и еdзалYиране инDивиDуалне слоVоDе на којима Gочи-
ва философија неолиVерализма? А ако је GроYесYанYска сYара
иDеја GреDесYинираноd инеdалиYаризма (и на земљи и на неVу)
жива у свесYи љуDи, како је онDа оD чланова Yаквоd DрушYва мо-
dуће захYеваYи Dа се Vоре и Dа имају иницијаYиву? Та неумиYносY
љуDске нејеDнакосYи којом се заGраво оVјашњава чиYава филосо-
фија нејеDнакосYи коју неолиVерализам GроизвоDи, смаYра љуDе
оDdоворним за њихову „несGосоVносY” Yакмичења у Dарвини-
сYичкој VорVи и, уколико су из Yе VорVе исGали, она им, у сYвари,
Gоручује: „ви сYе криви шYо нисYе имали Dовољно снаdе за Vор-
Vу”, или „ви сYе сами криви шYо за Yо немаYе YаленYа, не можеYе
очекиваYи Dа вам DрушYво Gомаже”, или „не можемо вам Gо-
моћи, љуDи су нејеDнаки, а ви GросYо VорVу нисYе изDражали”...
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Оваква философија која Gозива на GомиреносY са нејеDнакошћу и
на конформизам, GоYGуно је несGојива са захYевом Dа се VуDе
слоVоDан и Dа се GосеDује иницијаYива, или Vарем Dа се она у жи-
воYу, Gосле некоd Gораза, сачува.

Право је заYо GиYање како је моdуће Dа јеDна DокYрина која же-
ли Dа се GреDсYави као јеDина и влаDајућа у Yеорији економије и
љуDскоd DрушYва, GосеDује у сеVи Yолико унуYрашњих Gро-
YивречносYи?

Пренаdлашено неолиVерално инсисYирање на инDивиDуали-
зму Yакође занемарује чињеницу Dа је човек социјално Vиће и Dа
је Yоком чиYаве исYорије имао GоYреVу Dа се уDружује.

СОЦИЈАЛНИ ДАРВИНИЗАМ НЕДОВОЉНО ПОЗНАЈЕ ЉУДСКУ ПРИРОДУ

С Dруdе сYране, социјални Dарвинизам који економски лиVера-
лизам на неки начин GроGаdира, крије Yакође неDовољно Gозна-
вање љуDске GрироDе. 

Закони Gсихолошкоd условљавања и Yеорије учења веома ја-
сно dоворе о слојевиYосYи љуDских сGосоVносYи, емоYивних и
коdниYивних, које су на различиYим нивоима GоDложне разли-
чиYим врсYама условљавања, оDносно учења. Закони класичноd
условноd рефлекса, које је оYкрио dенијални руски лекар Иван
Павлов, важе, како за живоYиње Yако и за љуDе, али на различиYе
начине и у различиYом сYеGену. На најнижем нивоу у сYрукYури
љуDске свесYи Yи закони су неGоdрешиви, али шYо се више Gење-
мо коdниYивном лесYвицом љуDских сGосоVносYи, Yо се више
оVлик условљавања, оDносно учења и социјалноd учења мења, а
љуDске осоVине: GласYичносY, GокреYљивосY, GроменљивосY,
сYваралашYво и оDлука, све више Dолазе Dо изражаја. На Yим ни-
воима све је Yеже јеDносYавно физиолошко и Gсихолошко усло-
вљавање, а све више су моdући виши оVлици учења у које се
укључује и фронYални корYекс. ИнDеYерминизам, оDносно сло-
VоDа љуDскоd Gонашања, GосYаје све снажнија, као и моdућносY
Gромена. ЉуDска GрироDа је GокреYна, GоDложна Gроменама,
еволуцији или инволуцији, развоју или реdресији. Она у сваком
случају није сYање неdо је сYални Gроцес. Слика свеYа која фикси-
ра и овековечује законе DрушYва или економске законе, несGоји-
ва је са Gравом љуDском GрироDом за коју су сушYинске и нужне
уGраво Gромена и слоVоDна Gројекција у VуDућносY. Као шYо се
човеково Gсихолошко сYање мења наVоље или наdоре, Gри чему
се он у живоYу или развија или реdреDира на нижи сYуGањ ра-
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звоја, или се Dешавају оVа ова Gроцеса, зависно оD GериоDа, Yако
се и Gсихолоdија dруGа, зајеDница, нароDа и Dржава Yакође мења.
УGраво на Yим чињеницама заснива се чиYава разуђена научна
оVласY GсихоGаYолоdије. Као шYо у човеку GосYоје Dва основна
GокреYача, наdон живоYа и наdон смрYи, Ерос и ТанаYос, и између
њих VорVа Yоком чиYавоd живоYа не GресYаје, Yако исYо и љуDско
DрушYво Gролази кроз различиYе фазе, или наизменично мења
сYање у коме је. Никакво фиксирање „научних и не�роменљивих еко-
номских закони�ос�и независних о� човека”, у �ом случају није мо�уће
и �ре�с�авља �олу и�еоло�ију која има за циљ �а �асивизује љу�е и учи-
ни их �руш�веним конформис�има који немају ни воље ни�и сна�е �а
�ромене неки не�раве�ни �руш�вени сис�ем. Са Yоd сYановишYа, и
само са Yоd, философија економскоd неолиVерализма је GоYGуно
схваYљива и лоdична. Она није никакво чињеничко научно
сYање, већ GреDсYавља јеDну снажну и инYересну иDеолоdију која
се љуDима, оD сYране Dруdих заинYересованих љуDи, GросYо, Gо-
лиYички, и на силу, намеће.

Али, њен усGех је уYолико мање вероваYан, уколико је њено
Gознавање Gсихолошке љуDске GрироDе мање, оDносно неDовољ-
но, оDносно чак GоYGуно Gоdрешно. Пораз је увек у незнању.
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SUMMARY THE PSEUDO-SCIENTIFIC PSYCHOLOGYOF THE ECONOMIC NEO-LIBERALISM

The aim of the paper is to call attention to logical, axiological,
psychological and historical foundations of the problem of economic
neo-liberalism. The question is how to achieve psychological com-
prehension of the historical developpement of the idea of scientific
reductionism, the idea of ’common law’ and rational utilitarism (Hob-
bes, Locke, Smith, Bentham), of rationalism (Kant) and socialism
(Rousseau). 

In the second part of this analysis the aim is to show that the theory
of mechanical simplification in the comprehension of human society
is logically wrong theory and that this logically wrong theory is the
premise of the social totalitarianism.

 Finally, the goal of our analysis ( specially relevant for the serbian
society trapped today) is to show that the world of actual financial re-
ductionism and.economic neo-liberalism does not understand at all
the real human nature.

KEY WORDS: pseudo-science, neoliberalism, economic and mechani-
cal reductionism, social laws.


