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NEW AGEДУХОВНОСТИ
КУЛТУРНАЛОГИКАКАСНОГ

КАПИТАЛИЗМА
Сажетак:Полазећиодмеђусобноповезанихпојмова:глобализаци
ја,постмодернизаминеолиберализам,настојаћемода,ослањају
ћисенањиховатеоријскапреклапања,представимомогућаусме
рењааргументацијекојабиразјасниланекеаспектeспецифичнеи
данасглобалноприсутнеЊуЕјџдуховности.Занимаћенаснакоји
начин овај тип духовности кореспондира са доминантном кул
турномлогикомкасногкапитализма(којуразумемокаоглокалну,
постмодерну,неолибералну,мултикултуралну,мултинационалну,
итд.). Полазимо од претпоставке да су места кореспонденције
бројна и да јемогуће израдитиЊуЕјџ генеалогију која би раз
јаснилањеноместоунутарпостмодерне/неолибералнекултурне
доминанте(алиистворилапредусловезаанализутранспозиције
контракултурногнаслеђаунеолибералнимнаративима),штоби
отворилопросторзабављењеулогомдуховностикаомедијатора
уовомпроцесуикаоспецифичногмеханизмаинтерпелације.На
томтрагу,бавићемосерепродукцијомидеолошкихобразацаињи
ховомулогомупроцесуконституисањаиобнављањадоминант
нихмотивасавременеспиритуалности.

Кључне речи: капитализам, духовност, постмодернизам, нео
либерализам,новодоба
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Новодоба

ЊуЕјџ(NewAge)1спиритуалностизрањаизмиљеаконтра
културе,шездесетихгодинаXXвека,ослањајућисената
дашњуекспанзијуновихрелигијскихпокрета(newreligious
movements).Честојеописиванакао„духовносткојанијере
лигиозна” (spiritualbutnot religious),иликаорелигијаоп
седнута„сопством”(selfreligion).2Најпресепојављујекао
англосаксонскифеноменкојиподразумевакомунитарневи
дове организовања, духовна склоништа, интернационална
друштваиинститутезаалтернативнуедукацију(нпр.Есален
[Esalen]уШкотскојиФиндхорн[Findhorn]уКалифорнији).
Седамдесетихгодинасамтерминулазиуопштуупотребуа
новадуховнаосећајност„одмењује”контракултурнупотра
гузаалтернативнимвидовимаживота.Оддругеполовине
осмедецениједодеведесетихгодинаЊуЕјџседокрајараз
вија,пролазикрозпериодтржишнеекспанзијеииспољава
секаотенденција,уизвеснојмериглобалносвеснасебекао
новогобликамишљења.3ОписиЊуЕјџдуховностивеома
серазликују,какопокултуралнимаспектимакојенаглаша
вају,такоипопитањумогућностиипожељностисамогпо
кушајадефиниције.Разлогјепресвеганепрегледниеклек
тицизам4овекултурнетенденцијеињеналабаваструктури
раносткаопокретаилимреже.Међутим, какоПолХилас
(PaulHeelas)истиче,управопосебан linguafranca,којисе
тичељудског/планетарногстањаињеговепромене,омогу
ћаванамдаидентификујемоовузбуњујућумешавинуверо
вања,активностииначинаживотакаојединственфеномен.5

1 ПонекадсепреводикаоНовоДоба.
2 Fuller,R.C.(2001)SpiritualButNotReligious:UnderstandingUnchurched
America,Oxford:OxfordUniversityPress.

3 Lakroa,M.(2001)NewAge:Ideologijanovogdoba,Beograd:Clio;Hane
graaff,W.(1996)NewAgeReligionandWesternCulture:Esotericisminthe
MirrorofSecularThought,Leiden:Brill.

4 Њу Ејџ комбинује елменте великих (суб)културних, метафизичких и
филозофских традиција (нпр. романтизма, идеализма, универзализма,
хуманизма,хипипокрета,неоплатонизма,постмодернизма,политичке
теорије,марксизма,футуристике,свихнајвећихсветскихрелигијаими
тологија),псеудонауке(нпр.парапсихологије,алтернативнемедицине,
неуролингвистичкогпрограмирања,теоријазавере,НЛОистраживања,
трансперсоналне психологије), науке (нпр. физике изван стандардног
модела, биологије, [етно]астрономије, когнитивне науке, психологије,
екологије)древнихверовањаиновихрелигијскихпокрета(нпр.астро
логије, шаманизма, гностицизма, херметицизма, алхемије, окултизма,
кабале,индијанскетрадиције,трансценденталнемедитације,старосла
вља/родноверја,сајентологије,покретазаостваривањељудскихпотен
цијала[humanpotentialmovement],западног[зен]будизмаихиндуизма)
исањимасепреплиће.

5 Heelas,P.(1996)TheNewAgeMovement:Religion,CultureandSocietyin
theAgeofPostmodernity,Cambridge,Massachusetts:Blackwell.
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КакотосумираМишелЛакроа(MichelLacroix),тритесно
повезанамотива:темаепохалнепромене,холистичкамета
физикаинеопходностличногпреображаја,чине,„нанеки
начин,тврдојезгроидеологијеНовогдоба”.6Миленаризам
Велике прекретнице тј. хилијастичко схватање о доласку
Новогдоба,којећепреобразитичовекаиживотнапланети
подићинавишудуховнураван,присутнојеувећиниових
веровања.Томожебитителеолошковеровањеуастролошко
добаВодолијеилиотворена,креативнаеволуција.„Реч‚хо
лизам’(одгрчкеречи,holos‚све’)подразумевадасвет,фи
зичкиидуховни,нијејукстапозицијаодвојенихделовавећ
јединственацелина”.7СхватањедајесвеЈеднозначидаје
свакичовекдеобожанскогбићакојесеразвија,пасамора
звој сваке индивидуе треба да резултује прихватањем ове
чињенице.Збироваквихиндивидуалнихнапора,исходова
ћееволуцијомчовечанстваидоласкомновогдоба.Каоиу
свакојфилозофијиисторијеиовдесепитамокојијетоагенс
којипокрећеисторијукањеномтелеолошкомодредишту?
Чининамседајеречофинојдијалектици„чињењаиструк
туре”,односно,индивидуалнихдуховнихнапораусмерених
касамоусавршавањуиурођене,космичкетежњекасаморе
ализацији.

Naturphilosophie

Каошто видимо,Њу Ејџ је врста перениализма, односно
схватања религије које истовремено одбацује хришћански
митиДекартовracio,укористпредставеовечитомизвору
изкогсвепотичеи/илиимплицитномредуиуниверзалној
међуповезаностисвегапостојећег.ТипичанЊуЕјџмотоје
„све је једно, једнојеБог,све јеБог”.8Онзатотежиства
рањудуховностибез границаидогми, која јеинклузивна
иплуралистичка9иподразумеваонтолошкиуниверзализам,
монизами/иликонективизам, тј. схватањеуниверзумакао
омнипотентне универзалне свести (више интелигенције),
квантногвакуума,протокакосмичкеенергије,животнеси
ле,итд.Стогајечестоописиванкаоинтегралнипогледна
свет који спаја духовност и науку. Како ВаутерХанеграф
(Wouter Hanegraaff) показује, овај дискурс суштински
функционише као Naturphilosophie, повезујући мистичке

6 Lakroa,М.нав.дело,стр.36.
7 Исто,стр.26.
8 Đorđević,J.Nevidljivareligija,nužnapromena,modailijeres,u:Verema
njinaimanjinskevere,prirediliĐorđević,D.B.TodorovićD.iŽivković,J.
(2001),Niš:Zograf,str.53.

9 Nevill,D. (2004)TheNewAge:Searching for theSpiritualSelf,London:
ThamesandHudson.
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концепцијеи(псеудо)научненалазе.Утомсмислу,могуће
је говорити о спиритуалности која тражи научну потврду,
алииоЊуЕјџнауци,којананаучномтеренупокушавада
променипарадигмуухолистичкомсмеру.10ЊуЕјџсетако
позиванпр.на„холографскупарадигму”(DavidBohm,Karl
Pribram)којапредлажемоделсвемирауком јењеговаце
линаимплицитнаусвакомодњеговихделова(алиимодел
људског мозга, по комфрагменти меморије нису локално
складиштенивећсунасличанначиндистрибуирани).Затим
на„парадигмусамоорганизације”(IlyaPrigogine),хипоте
зуо„формативнојкаузацији”(RupertSheldrake),„хипотезу
Гаја”[Gaia,Gea](JamesLovelock),премакојимасесвемир
самоорганизованокрећеодхаосакареду,живиорганизми
наслеђују колективну меморију, а планета земљафункци
онише као саморегулишући живи организам. Њу Ејџ ове
концепцијепроширујенаразличитеначине,тврдећинпр.да
субатомскафизикапотврђујеналазедревнемудростиопри
родистварности11,планетаЗемљапоседујесвестиинтели
генцију,квантнамеханика12показуједасеуосновиреално
стиналази„чистасвест”,дајенашепамћење„складиштено
уетру”илипак,какотокажеСергејТрифуновићуједном
новинскоминтервјуу13,дасенашемислизакопајунегдеу
свемируиодређујунамсудбину(законпривлачења).

Каоразгранатадискурзивнаформација,ЊуЕјџчестопро
диреудругепогледенасвет,чакионеирелигиозне.Њему
својственмонизам „може се разложити на пантеизам или
панентеизам који целокупну егзистенцију света обоготво
рују”,алисууњегауграђенииполитеистичкииспирити
стички подсистеми, односно, „свест” о „духовним нивои
ма”, реинкарнацији, присуствуразних „елемената”ибића
вишегнивоасамосвести,каоианимистичкаверовањакоја
севезују„законкретнепутеветражењапомоћиудневним
стваримаверника,теусебиимајуснажнумагијскукомпо
ненту.”14Уследповезаностисвегаи/илииманенцијесвести,
људскамисаодобијамагијскумоћ–као„комуникација”са
вишоминтелигенцијом–пасеверуједасувизуализација,
исправноразмишљање,оптимизамиаутосугестијеглавне

10Hanegraaff,W.нав.дело.
11Нпр.Capra,F.(1989)TaoFizike:Jednoistraživanjeparalelaizmeđusavre
menefizikeiistočnjačkogmisticizma,Beograd:Opus.

12КористесеЕПРпарадокс,Хајзенберговпринципнеодређености,квант
на испреплетаност, колапс таласне функције, паралелни универзуми,
квантнискок,ислично.

13Trifunović,S.Ovdejeposlednjih20godinaDanmrmota,Kurir,01.01.2013.,
02.12.2014., http://www.kurir.rs/sergejtrifunovicovdejeposlednih20go
dinadanmrmotaclanak585177.

14Đorđević,J.нав.дело,стр.52.
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алаткеупостизањууспеха.Добремислисепостепеномате
ријализују(thoughtcreates)папозитиванфокусмењаствар
ност.ЈеданЊуЕјџблог,којијепосвећен„истраживањуна
чинанакојисвестинтерагујесафизичкимуниверзумом”,
насинформишедајепроменареалности„усрцусинхрони
цитета,алтернативнихисторијаиспонтанихремисија”што
честоуказуједасе„квантнискоксвестивећдогодио.”15Ди
пакЧопра(DeepakChopra)тосумира:„медитирајте,срећ
немислистварајусрећнемолекуле”.16Оваквадуховностје
стога прожета извесним (психијатријским, медицинским,
еколошким, молитвеним) „терапеутским етосом”, који во
ди ка психологизацији религије и сакрализацији психоло
гије17,паjeмногиописујукаоспојдуховности,популарне
психологијеимотивационих(selfhelp)активности.ЊуЕјџ
држидајездрављеприродностањечовека(mindbodyspi
rit)иприроде (deep ecology) а да јеболестрезултат енер
гетског дисбаланса и поремећаја природне равнотеже.18
Појединке и појединци су одговорни да кроз саморазвој
идуховнубудност(учемуимпомажугуруи,техникекон
центрације,медитацијеидисања,холистичкоздравље,хо
меопатија, медијуми [channeling], биоенергија, афирмаци
је,новетехнологије,итд)излечесебеисвет.19Саморазвој
могућјезахваљујућискривеномредујерсесавбитаккроз
некумистичнукооперацијуеволутивнокрећекаесхатоло
шкомодредишту,илисмовећтамоалитонеувиђамо.20Њу
Ејџзатоусвајапсихолошке/психоаналитичкепојмовепопут

15Larson,C.S.RealityShiftersMonthlyEzine,RealityShifters.com,november
2014.,2.december2014.,http://www.realityshifters.com/pages/news.html.

16Chopra,D.HappyThoughtsMakeHappyMolecules.DeepakChopra.com,
19. december 2012., 2. december 2014., https://www.deepakchopra.com/
blog/view/849/happy_thoughts_make_happy_molecules.

17Đorđević,J.нав.дело;Hanegraaff,W.нав.дело.
18Žižek,S.(1999)TicklishSubject:TheAbsentCentreofPoliticalOntology,

London:Verso,p.132.КакоСлавојЖижекистиче,ЊуЕјџсесупротста
вљаhybrisукартезијанскогсубјективитета,његовоммеханицистичком
доминантном ставу према природи.Нарушавање правичне равнотеже
космичкихсила,преиликаснијеприсиљаваприродудатуравнотежу
наново успостави: данашња еколошка, друштвена и психичка криза
тумачe се као оправданиодговор универзуманаљудскепоступке. Је
динорешењестогапочиваупромениглобалнепарадигме,уусвајању
новогхолистичкогставаукомћемозаузетисвојеограниченоместоу
глобалномпореткубитка.

19Weldon,J.andAnkerberg,J.(1996)EncyclopediaofNewAgebeliefs,Euge
ne,Oregon:HarvestHousePublishers.

20Њу Ејџ монизам укида однос будућностсадашњост/субјектобјект
(EternalNow)штосеукомбинацијисапрагматичнимселфхелпупут
ствимачестопојављујекаоинсистирањенасвесномприсуствуовдеи
сада.Уизвесномсмислусвевећјесте„Једно”,алими,оптерећениегом,
неуспевамодаспознамотучињеницу.
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самоактуализације(AbrahamMaslow)илиЈунговогсинхро
ницитета, као акаузалне повезаности, ослоњене на колек
тивнонесвесно,уследкоје случајностимадуховно значе
њеиможеслужитикаолекцијазаонекојисуотворенида
јепрепознају.КакотоЖижекформулише:„нашапсихичка
енергијасуделујеуЕнергијиуниверзума,којатајноодређу
је токствари, случајнисусретиувекносепорукуупућену
нама,нашојконкретнојситуацији;збивајусекаоодговорна
нашепотребеипитања.”21

Културнахегемонијаилогикакасног
капитализма

ЧестприговорконцепцијамакојеЊуЕјџузимајукаоисто
ријски новфеномен тиче се чињенице да у овој духовној
тенденцијиимаврломалотога„штовећнијебиоприсут
ноидоступноитоком1920ихи1930их,уЕдвардианској
ери,уfindesiècleпериоду,иличакираније.”22Утомсми
слуЊуЕјџимадугулинијупретходникаузападномезоте
рицизму.23Наместусуиупозорењакојаскрећупажњуда
ова категорија у извесном смислу врши концептуално на
сиље(насличанначинрезонујуауторииауторкекојитврде
нпр. дапојам „гноса”необухвата јединственуисторијску
тенденцијувећ јеречоозначитељскојконструкцијикојом
једоминантнохришћанствоизсебеискључилохетерогено
мноштво несводивих тенденција).Међутим, прожимајући
елементи филозофског система, извесна глобална само
свестичињеницадајеупоследњојтрећиниXXвека,дошло
доенормногтржишногширењаЊуЕјџробеииндустрије

21Žižek,S.нав.дело,стр.384.
22Sutcliffe,S.J.andBowman,M.Introduction,in:BeyondNewAge:Explo
ringAlternativeSpirituality, eds.Sutcliffe,S. J. andBowman,M. (2000),
Edinburgh:EdinburghUniversityPress,p.8.

23York,M.(1995)TheEmergingNetwork:ASociologyof theNewAgeand
NeoPaganMovements,London:Rowman&Littlefield.Нпр.трансценден
тализам,теозофија,месмеризам,сведенборгијанизам,спиритизам,Но
ваМисао(NewThought)иличностикаоштосу:ФинијасКвимби(Phi
neasQuimby),ХеленаБлавацки (HelenaBlavatsky),СвамиВивеканан
да (SwamiVivekananda),РалфВалдоЕмерсон (RalphWaldoEmerson),
ГеоргГурђијев(GeorgeGurdjieff),КарлосКастанеда(CarlosCastaneda),
ПетарУспенски(PeterOuspensky),РудолфШтајнер(RudolfSteiner),На
полеонХил(NapoleonHill),ЏорџБеркли(GeorgeBerkeley),ГодфриХи
гинс(GodfreyHiggins),ЕлифасЛеви(EliphasLevi).
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духовног самоусавршавања24 оправдавају тезу о дистинк
тивномисторијскомфеномену.Уовомпериодуалтернатив
ниоблицидуховностиселесамаргинадруштвеногживота
у његов центар и заузимају све значајнију улогу у савре
меној свакодневици, што упућује на специфичну социо
културнудинамику.ЗачећеЊуЕјџпокретаподударасеса
друштвенoполитичкимколебањимаскрајаседмедеценије
инадолазећимталасомпостмодернизације,апериодњегове
најјачетржишнеекспанзијесауспономнеолибералнеиде
ологијеиглобалногтржишта.Исправнаконцептуализација
савременедуховностистогазахтеваприступкојидуховност
посматрасастановиштадруштвенихпромена.25Чининам
седа управопојмови:постмодернизам,неолиберализами
глобализација,којинастоједаопишуједанцивилизацијски
стадијумимондијалну културну доминанту, нудепогодан
експланаторниоквиркадајеречопоменутомприступу.Те
оријска тензија којамеђуњимапостојиможе да баци до
датносветлонамноге,несамопартикуларне,већиунивер
зализујућеаспектеоведискурзивнеформације.Какобито
ФредерикЏејмсон(FredericJameson)рекао,самоусветлу
одређенеконцепцијеодоминантнојлогициилихегемоној
норми,могућејеистинскиизмеритиипроценитиразлику.У
томсмислу,иакосуупозорењаонесводивостиистраживач
кизначајнакадајеречомноштвудиспаратнихрелигијских
обликаприсутнихуразвијенимпостмодернимдруштвима
„уколиконедођемодоједногопштегсмислакултурнедо
минанте,вратићемосенатрагнастановиштепремакојемје
садашњаисторија пука хетерогеност, коегзистенција сија
сетраздвојенихсилачијеједејствонеодређено.”26Башза
то,данасвишенегоактуелна,Грамшијева(AntonioGramsci)
концепцијакултурнехегемоније,намећесекаоимплицитна

24McGee,M.(2005)SelfHelp,Inc.:MakeovercultureinAmericanLife,Ox
ford: Oxford University Press. Међу познате Њу Ејџ ауторе и ауторке
спадају:Џејмс Редфилд (JamesRedfield),Џејн Робертс (JaneRoberts),
ОшоРаџниш(OshoRajneesh),ЕкартТол(EckhartTolle),БарбараХубард
(BarbaraHubbard),КристоферХилс(ChristopherHills),ГериЗукав(Gary
Zukav),НилДоналдВалш(NealeDonaldWalsch),ПаулоКоељо(Paulo
Coelho),РондаБерн(RhondaByrne),ЛујзаХеј(LouiseHay),СкотПек
(ScottPeck),РичардБах(RichardBach),ЕстерХикс(EstherHicks)идру
ги.ЛитератураједоминантанЊуЕјџмедиј,алионукључјеиреквизите/
артефактепопутdreamcatcherа,кристала,карата,накита,мандала,feng
shui опреме,дијетаи life coachingпрограма, затимразличитекурсеве
каоштосу:Silvaметод,EFT(EmotionalFreedomTehnicques),Умећежи
вљења,EST (Erhard Seminars Training), холотропско дисање, терапија
бојамаизвуком,итд.

25Đorđević,J.нав.дело.
26Džejmson,F.Postmodernizamilikulturnalogikakasnogkapitalizma,u:Stu
dije kulture: zbornik, priredilaĐorđević, J. (2008)Beograd:Službeni gla
snik,str.514.
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теоријска позадина већине критичких дискурса о владају
ћој културној логици, односно, као место политизације и
преплета,патакоимеђусобнедопунепоменутихпојмова.27
Унутародавдеизведеногпроблемакултурнедоминантемо
гуће је говорити о релативној међусобној заменљивости
овихпојмоваиповезаностиЊуЕјџдискурсасаразличитим
аспектима друштвене динамике на коју они упућују.Дру
гимречима,могућејепитатисе,накојиначинЊуЕјџду
ховносткореспондирасадоминантномкултурномлогиком
касногкапитализма?

Глобалнотржиштеимултикултурализам

„Модерниматеријализамготовологичкиупућујенапаган
скоодуховљавањематеријеиматеријализацијудуховног”28,
или како истиче један англикански надбискуп, забринут
збогидолатрије,Маркс јебиоуправуутврдњида„капи
тализам постаје врста митологије, приписујући реалност,
моћи агенсностбеживотнимстварима.”29Међутим, каои
фетишки карактер робе, оношто смо назвали постмодер
ним простором „није само културна идеологија или фан
тазија,већимаправуисторијску(идруштвеноекономску)
егзистенцијуиреалносткаотрећестепенаоригиналнаекс
панзијакапитализмаширомсвета.”30Упроцесуглобалног
ширењамрежакомуникацијеитрговинесветскотржиште
колонизујелокалнокултурноткиво,одвајајућињеговееле
ментеодорганскогконтекста/функционалнесвезесагене
ричком друштвеном реалношћу. Зато је свакако исправно
разуметиЊуЕјџкаореификованспиритуалниизразире
зултатпостепеногпроцесапретварањарелигијеуегзотич
нудуховнуробу.Овоприхватањеелеменатаизстароседе
лачких и мањинских култура, карактеристично заЊу Ејџ
животнестилове,одвијасеустаромколонијалномоквиру
чијасесуштинскаструктуранеоспорава.Вредноснисудје
другачији,ализаЊуЕјџсумодерност,наукаиразумпре
рогативбуржоаскогЗапада,доксеостатаксветаперципира

27Па је тако могуће говорити о постмодернизму као културном ефекту
глобализације,онеолибералнојкултурнојхегемонији,опостмодерни
змукаокултурнојлогицикасногкапитализма,оглобализацијинанео
либераланначин,опостмодернизмукаонеолибералнојлогици,онеоли
бералномблокумоћи,постмодернојкултурнојдоминанти,итд.

28Đorđević,J.Nevidljivareligija,nužnapromena,modailijeres,u:Verema
njinaimanjinskevere,prirediliĐorđević,D.B.TodorovićD.iŽivković,J.
(2001),Niš:Zograf,str.52.

29Gray,S.Archbishopsattackprofiteersand‘bankrobbers’inCity,TheGuar
dian,25.september2008.,2.december2014.,http://www.theguardian.com/
world/2008/sep/25/religion.creditcrunch.

30Džejmson,F.нав.дело,стр.514.
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каонедиференциранасферадуховностиибезвремености.31
ДинамикауниверзалногипартикуларногуЊуЕјџдискурсу
неодвојивајеодидеолошкединамикемултикултуралногка
питализмаипарадоксаколонизацијеукојојпостојесамоко
лоније.Колонизујућасилавишенијеоличенаунационалној
држави,већусветскојмрежикапитала,чијајемултикулту
рализамидеалнаидеолошкаформа.Послужимосејошјед
номЖижековимречима:

„мултикултурализам је негирана, инверзна,
аутореферентна форма расизма, ‘расизам с
дистанцом’ – он ‘поштује’ идентитет Другог,
поимајући Другог као својом вољом затворе
ну, „аутентичну” заједницупремакојојодржа
ва дистанцу,штому омогућује универзалност
позицијекојузаузима.”32(нашкурзив) 

Експлозијануминозног

Чудеснановаекспанзијамултинационалногкапиталазавр
шавасепенетрацијому„преткапиталистичкеенклавепри
родеинесвесног”.Колонизујућа сила глобалног тржишта
продиреусвеобластиживота,палогикакасногкапитали
змауништаварелативнуаутономијукултурнесфереукида
јућимогућностдасе„културничинставиизванмасивног
Бићакапитала”.33Овомеђутимнетребаразуметикаоиш
чезавањекултуревећуправосупротно,утерминимањене
експлозијеиширењакроздруштвоутоликојмери,„дасе
засвеунашемдруштвеномживоту–одекономскихвред
ностиидржавнемоћи,допрактичногделовањаиструкту
ре наше психе – може рећи да је у неком оригиналном и
теоријски још неутврђеном смислу ‘културно’”.34 Управо
овоопштебрисањеграницадефинишућајекарактеристика
ЊуЕјџдуховностиињеногподухватаспајањапсихологије,
спиритуалности,екологије,науке,религије,бизниса,маги
је,речју–високеипопуларне,званичнеинезваничнекул
туре.Утомсмислу,чининамседајепосредисвојеврсна
експлозијапосебнедуховнеосећајности;каодаслабљење
званичнерелигијесасобомносиенормноширењерелигиј
скогмишљењакроздруштвеноткиво,утоликојмеридасе
засвеунашемдруштвеномживотуможерећидајеунеком

31E.G.(2012)NewAgeSpirituality:AStudyinCommodityFetishism.Com
munistCorrespondingSociety,october2012.,14.march2014.,http://com
munistcorrespondingsociety.org/newage.htm.

32Žižek,S.(1999)TicklishSubject:TheAbsentCentreofPoliticalOntology,
London:Verso,p.219.

33Džejmson,F.нав.дело,стр.523.
34Исто.
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оригиналномитеоријскијошнеутврђеномсмислунумино
зно.Налазимосе такоууниверзумуукомсвеимадухов
нозначење,„упротопсихотичкомуниверзумууком јето
значењеразазнатљивоусамојконтингентностиСтварног.”35
Мождабашзбоговогопштегприсуства,митскиговорспи
ритуалностикаодаостајескривен36,урастау„здравразум”
илисепоказујеусекуларномоблику.КакоЈеленаЂорђевић
истиче,ЊуЕјџверовањасвојимвећинскимделомпредста
вљајуоноштојеТомасЛукман(ThomasLuckmann)назвао
невидљивомрелигијом„јерсууглавномзакамуфлиранаиза
некогдругогобликарелигиозностиилисенаовајилионај
начинготовонесвесноисказујуиулазеунекенавикеиверо
вањаљуди.37Следећипсихоаналитичкулинију,ЊуЕјџин
систирањенаприматусадашњегтренуткаидуховнојбуд
ностиможесеповезатисаонимштоЛакан(JacquesLacan)
иЏејмсонназивајупрекидомозначитељскогланца.Каока
рактеристикашизофренијеовакавпрекидсводисубјектана
искуствосеријечистихматеријалнихозначитеља,односно,
чистихиувременунеповезанихпрезената.38Већпослович
нисимптомпостмодерностијезатогубитакрадикалнепро
шлостикојисеманифестујекаоисторицизам,понављање,
bricolage, компилација и додавање префикса „нео”, одно
сно,каоеклектицизамиапропријацијакојисусвојствени,
како савременој културној/уметничкој продукцији, тако и
ЊуЕјџдискурсуињеговојразнороднојтржишнојпонуди.
КакоЏејмсонсамистиче,постмодернисубјектјепозванда
нанекиначиндоспедонивоанакојемјеперцепцијаовера
дикалнеразликепосебиједанновначинразумевањаонога
штосеобичноназиваповезаношћу.Новивидповезаности
крозразлике„добијаобликједногнемогућегимперативада

35Žižek,S.нав.дело,стр.352.
36Ово би захтевало темељну анализу са становиштаАлтисерове (Louis

Althusser)концепцијеидеологије(најприсутнијатамогдејенајмањеви
дљива)и/илиБартовог(RolandBarthes)схватањамитаиексноминације
(другостепенипаразитскиговорибрисањеименаизјезика).

37Đorđević, J. нав. дело, стр. 54. „Често она су инкорпорирана у локал
нетрадиције,илисусасвимскривенаумалимкружоцима,лекарским
ординацијама,козметичкимсалонимаиинтимнимразговорима”,алии
неприметнорепродукованакрозмедијемасовногкомуницирањаивизу
елнеидентитетекомпанијаипроизводаширокепотрошње,испреплета
насапословним,менаџерским,multilevelпраксама,нутриционизмоми
фитнесом,политичкимдискурсом,активизмом,друштвеним(психоло
шким)саветовањем,итд.

38Džejmson,F.нав.дело,стр.507508.„Уколикојесубјектзаистаизгубио
својуактивнуспособностдасевишеструкоширикрозвремеидасво
ју прошлости будућност организује у кохерентноискуство, заиста је
тешкоуочитинакојиначинњегово стварањеможерезултиратиичим
другим осим ‘гомилом фрагмената’ и праксом чије су главне одлике
хетерогеностифрагментарност.”
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сеостварионановапроменауономештосевишевероватно
неможеназиватисвешћу.”39

С истим разлогом постмодерна култура „делотворно од
бацујесвакипрактичнисмисаобудућностиисвакиколек
тивни пројекат”.40 Зато је објашњење контраста између
„вертикалне”религијскеусредсређеностинаверуиспири
туалности као „хоризонталног” (превасходно индивидуал
ног)ипрактичногзнања,могућетражитиуправоуспеци
фичностима постмодерног друштвеног тренутка. „Страх
предбудућношћу,[...]губитакповерењаунауку,поремећај
еколошкеравнотеже”,распадкохерентнесликесвета,итд.
доводе до „окретања различитим изворима у којима поје
динац тражи лично ’спасење’ и смисао као и средства да
овоземаљски, телесниживот потврди и продужи”.41Осим
тога, Њу Ејџ (ко)модификација и (ре)комбинација разно
роднихелеменатаослањасенатржишнутражњукојаније
ништа друго до резултатприлагођавањапосебнимживот
ним условима у индустријским и „постиндустријским”
друштвима. То свакако укључује и популарну (народну)
тенденцију концептуализације егзистенцијалних проблема
на несистематичан начин, кроз процес бриколажа већ до
ступнихнаративаиритуала.42ЊуЕјџ,сходнотоме,одража
важивотнеситуацијеидруштвенеодносе,алитакођеигра
улогу уњиховом конституисању, докистовремено указује
изванњихкадругиммогућностима,каоиндексљудскихже
љаиутопијскихпројекција.43Овојекреативанпроцескоји
сеизмеђуосталогодвијаи кроз спонтано „емичкопрепа
кивањевернакуларнерелигије”.44Одатлејемогућеизвести
и терапеутски етос савремене духовности, те показати да
серазлогизнимног тржишногуспеха специфичнеЊуЕјџ
робеуконкретномисторијскомпериодукријеуправоучи
њеницидасеонапопуларизовалакаоодговарајућедуховно
„средство заопстанак”уусловимаживотаукасном (нео
либералном)капитализмугдејеконсензусорганизованоко
тржиштаикултивисанодсуствомдругихформисоцијалне
кохезије.КакотоутеолошкутерминологијупреводиЖељко

39Исто,стр.511512.
40Džejmson,F.нав.дело,стр.522.
41Đorđević,J.нав.дело,стр.52.
42Hammer,O.NewAgeMovement,in:DictionaryofGnosisandWesternEso
tericism,ed.Hanegraaff,W.(2006),Leiden:Brill.

43McKinnon,A.OpiumasDialecticsofReligion:Metaphor,Expressionand
Protest,in:Marx,CriticaltheoryandReligion:ACriticqueodRationalcho
ice,ed.Goldstein,W.S.(2006),Leiden:Brill.

44Sutcliffe,S.J.andBowman,M.Introduction,in:BeyondNewAge:Explo
ringAlternativeSpirituality, eds.Sutcliffe,S. J. andBowman,M. (2000),
Edinburgh:EdinburghUniversityPress,p.8.
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Тањић,позивајућисенаВалтераБењамина,померитржи
штаразвијасељудскобићекојенијепозванона„преобра
ћење”већнаулагањеусебе:тоуправојестеонајетоскоји
описујеНиче,тајчовекјеÜbermensch,Натчовек,првикоји
јеспознаокапиталистичкурелигијуипочеодајеоствару
је.45Овуслику,међутим, требадопунитичињеницомдау
касномпотрошачкомкапитализмузначајанбројприпадни
каbabyboom (наравноидругих)генерацијаделиосећање
раскорењености, обездуховљености, одсуства заједнице и
припадања,пасезатокаоналичјепредузетничкедуховно
стипојављујеЊуЕјџпотрага за смислом,иликакоби то
Хајдегерформулисао,покушајдасеегзистенцијиприбави
есенција.

СелфхелпикрајВеликихприча

Криза смисла (немогућност рационалног управљања дру
штвенимпројектом)очитавасекаокризавеликихмодерних
наратива (дискурсо „смртисубјекта”)иманифестује сеу
језикуљудскихресурса,одрживости,корисности.Хоризонт
смисла нестаје кроз универзални прагматизам – одсуство
прогресивног пројекта подразумева да једини извор сми
сла постаје корисност, па се језик „ресурса” универзали
зује.Отуђенарационалност,уписанаудруштвенемашине,
измичеконтролисубјектакаоуниверзалногарбитра,алии
даљеиспостављазахтеве.Затосеиндивидуализамсводина
„менаџментсебе”авештинедуховногуправљањасопством
(Self) постају „темељ” свакогдруштвеногпоретка.Логика
синхроницитетаиопштеповезаности(попринципу,козна
зашто је то добро?) делује као одговарајућа концептуална
мападруштвеногживотаукомсмисаонечегапроистичеиз
корисностизанештодругоигдесетржиштенамећекаодо
минантан извор политичке рационалности. У том смислу
наратив о саморазвоју и еволутивном напретку скривеног
реда, „метафизички” оснажује стари либерални постулат
покомјеличниинтересблаготворанзацелодруштво.46На
најбазичнијемнивоу,веровањеуимплицитнипоредак,ка
рактеристичнозасавременуспиритуалност,већјеприсут
ноуидеологијислободногтржишта.Уследуверењадасе

45Tanjić,Ž.Kapitalizamkaoreligija:izazovzakršćanstvo,GlasKoncila,21.
03.2004.,02.12.2014.,http://www.glaskoncila.hr/index.php?option=com_
php&Itemid=41&news_ID=814;Benjamin,W.„CapitalismasReligion“,in:
TheFrankfurtSchoolonReligion:KeyWritingsbytheMajorThinkers,ed.
Mendieta,E.(2005)NewYorkandLondon:Routledge,p.259262.

46Базичнаидеја(чувенатезаАдамаСмитао„невидљивојруцитржишта”)
даиндивидуекојеслепоследесвојинтерес,кроззаконпонудеипотра
жњеступајуухармоничаноднос,штоводидонајбољегмогућегрезул
татазадруштвокаоцелину.
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logosоткривауњеговомраду,тржиштесеуизвесномстепе
нуувектретиракаосветоимислећеасвакикораккадаљој
упоредној анализи открива нова формална/функционална
подударања у структурним карактеристикама које се при
писују тржишту/универзуму. Неолиберални теоретичари
(попутнпр.ФридрихаХајека [FriedrichHayek])честораз
умејутржиштекаосупериоранпроцесоринформацијачије
деловањенијесагледивосастановиштаљудскихрационал
нихспособности.Онојегенералносхваћенокаомеханизам
еволуције–спонтан,комплексанисамоорганизујућипоре
дак,којијепроизводљудскихакцијаалинеиплана.Нео
либералистогауглавномигноришупроблемекојетржишна
економијапроизводиукористидеједаеволуцијаспонтаног
пореткаводидруштвокасвекомплекснијимстањимасамо
реализације.Последично,неолиберализамјесклонсоцијал
дарвинистичким поставкама и поистовећивању тржишта
са процесомбиолошке алии духовне еволуције.Како об
јашњаваФилипМировски(PhilipMirowski),неолиберални
погледипродирууобластиеволуционепсихологије,соци
ологијемрежа,екологије,етологије,лингвистике,киберне
тике,пачакиуsciencestudies,уследчеганеолиберализам
експандира и постаје обухватни светоназор.47 Проширење
тржишнелогикенатајначинкапиларноградибезбројдис
курзивнихмостовапајеуизвесниминтерпретацијаманије
могуће разликовати одЊуЕјџ космичкеNaturphilosophie.
Нескладреалногстањаисакрализованепредставеотржи
шту(којеокупираместотрансценденталногозначеног)ну
жноизискује теодицеју, односно, тактикеправдањa зла са
становиштанеупитногсавршенстваскривеногреда.Овоје
parexcellenceполитикотеолошкипроблем(Кривице),који
усоцијалномпогледурезултујетржишним(ауто)расизмом,
односно(само)оптужујућомсубјективношћукојадруштве
номатеријалностањецелеједнекласе,одређенењенимме
стомупроизводнимодносима,интерпретиракаоинерцију
безличнемаседуховноинфериорнихиндивидуа–индиви
дуакојесусамеусловљенедаверују„дазаконикојирегу
лишуполитичкиживотимајуистибожанскиизворкаоони
којиуправљајууниверзумом.”48

47Mirowski, P. (2013) Trinaest zapovijedi neoliberalizma, LeMonde diplo
matique,27.08.2013.,27.04.2014.,http://lemondediplomatique.hr/trina
estzapovijedineoliberalizma/.Мировскиистичеда јеоваврстаразмене
двосмернаипоказуједасусамеосновенеокласичнеекономијеинспи
рисанеприроднимнаукама,конкретно,физиком.

48Critchley,S.(2012)Thefaithofthefaithless:Experimentsinpoliticaltheo
logy,London:Verso,p.64.
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Неолибералниобрт

Џејмсоновнајчистијиоблик„капитализмакојитектребада
настане”кроз„чудесноширењекапиталауобластикоједо
саданисубилеподређенероби”49могуће јеописатиикао
процес неолиберализације, подржан логиком подређива
њасвеукупногживотатржишниммеханизмима.Такозвана
„ТИНА”(ThereIsNoAlternative)којујеМаргаретТачерсво
јевременопрокламовала,ниданаснијеизгубиламногоути
цајауекономскомидруштвеномкреирањуполитикечакиу
земљамакојесеотвореносупротстављајунеолиберализму.
Затојепитањенеолибералнекултурнематриценераздвојно
одпроблемапостмодерногпољасилаунутаркогсеЊуЕјџ
духовностразвија,иликакотоДејвидХарви(DavidHarvey)
формулише,„каосвакапобедоноснаидеологијанеолибера
лизамимапрожимајућеефектенаначинмишљењасведо
тачкегдепостајеинкорпорисануздраворазумскиначинна
којимногиоднастумаче,живеиразумејусвет”.50Мишел
Фуко(MichelFoucault)скицирагенеалогију51неолиберали
змакаоорганизованогпројектатемељнереконцептуализа
ције либералних економских начела, у циљу рестаурације
либералне политике и њеног супротстављања (пре свега)
социјалистичкомпројекту.Каоосновнидисконтинуитетон
издвајауправоновуконцепцијутржиштакаосавршеногса
морегулишућег система. Насупрот ранијим концепцијама
којесусматраленпр.даконкуренцијарезултујемонополи
ма,новосхватањеподразумевадатржиштеувектежипот
пуномбалансуакогаспољашњифакторинеометају.Тоје
омогућилодасепојавамонопола(исвихдругихпроблема)
схватикаоефекатинтервенциједржавеусфериекономије.
Натајначинјелевооријентисанаполитиканаједномширем
планудисквалификованаукористновогsanctumатржишне
економије. Ово уноси још један „новитет” у сферу либе
ралне политике – активну, интервенишућу улогу државе.

49Džejmson,F.Postmodernizamilikulturnalogikakasnogkapitalizma,u:Stu
dije kulture: zbornik, priredilaĐorđević, J. (2008)Beograd:Službeni gla
snik,str.514524.

50Harvi, D. (2012) Kratka istorija neoliberalizma, Novi Sad: Mediterran
Publishing,str.16.

51ОдВалтерЛипман(WalterLippmann)колоквијума,прекодруштваМонт
Пелерин, до шире дисеминације, пратећи еволуцију и синтезу нове
идеологије кроз немачки ордолиберализам, аустријску школу, чика
шки анархолиберализам, итд., анализирајући доприносе низа аутора,
гдеспадајунпр.АлександарРустов(AlexanderRüstow),ВилхелмРупке
(WilhelmRöpke),ФридрихХајек(FriedrichHayek),ВалтерЕукен(Wal
terEucken),КарлПопер(KarlPopper),ЛудвигфонМизес(Ludwigvon
Mises),МилтонФридман(MiltonFriedman),МајклПолањи(MichaelPo
lanyi),итд.
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Међутим,предметдржавнеинтервенцијевишенијееконо
мијавећискључиводруштво.Натајначинсенеолиберали
зампојављујекаоновобликсоциолошкогуправљања(чак
супредлаганиназивисоциолошкилиберализамипозитив
ни либерализам).Ово ново владавинско управљање треба
дареконструишедруштвотакодаучинитржиштемогућим.
Фукосезатопиташтазначиувеститржишнурегулацијукао
основнирегулаторнипринципдруштваиполитичкерацио
налности?Управоовдесекријеразликакојукритичарикон
зумеризма,робногефекта,спектакла,симулакрума,масов
ногилипотрошачкогдруштваикултуре,итд.неуспевајуда
конципирају,пазатонедетектујууспоннеолибералнеиде
ологијекаорадикаландисконтинуитет;тврдимодазатони
изњихизведенакритикаЊуЕјџдуховностикао„религије
потрошачкогдруштва”неуспевадокрајадарасветлиовај
феномен.ПоФукоуунеолибералномдруштвурегулаторни
принципне огледа се у размениробе, већ умеханизмима
конкуренције:

„ови механизми треба да имају највећу повр
шинуи дубинуи да заузимајушто већи обим
удруштву.Нетражиседакле,друштвоподре
ђено ефекту робе, већ друштво подређено ди
намицикомпетиције.Несупермаркетдруштво,
већ предузетничко друштво. Homo economi
cus за којим се трага није човек размене или
човек потрошач, већ човек предузетништва и
производње.”52

Владавинскоуправљањеиповратакприроди

Неолибералнакултура (држава) затонастојидауспостави
конкуренцијукаопокретачкусилуприсутнуусвакомдели
ћудруштва,аконкуренцијајемогућасамоуколикосеброј
приватнихпредузећанепрестаноумножава,диверзификује
ираспростире.ОвдеФукопрепознајеновутехнику„упра
вљањауправљањем”,односно,својеврсногспуштањавла
давинскихмеханизама(govern)у„телодруштва”,ињихо
вог интернализовања (mentality). Идеолошко уситњавање

52Fuko,M.(2005)Rađanjebiopolitike:predavanjanaKoleždeFransu1978
1979,NoviSad:Svetovi,str.147,149.ПоФукоутеоретичарипотрошње
грешкомкритикујунеолиберализамкаодруштвокојејебилонахори
зонтууправљачкихпраксиоддвадесетихдошездесетихгодина.Умет
ноступрављањакојусупрограмиралиордолибералитокомтридесетих,
икојајеседамдесетихушлаупрограмвећиневладаукапиталистичком
свету, апсолутноне трага за конституисањем таквог друштва.Напро
тив,онипокушавајудаиздејствујудруштвокојенијеоријентисанопре
мауниформностиробе,већпремамултиплицитетуидиференцијацији
предузећа.
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предузетништва,спуштаседонивоаиндивидуекојајере
концептуализованакаољудскикапиталкојисепласирана
тржиште.ЧининамседапоменутатржишнаексплозијаЊу
Ејџиселфхелп индустрије ињенупливу друштвенеин
ституције, који се временски подудара са неолибералном
експанзијом потврђује овакву идеолошку и друштвено
материјалну динамику. Не само да спиритуални еклекти
цизамитеоријаослобађањаодега(западнибудизам)коин
цидирајусареконцептуализацијомсубјектакаодискурзив
ног ефекта/свежња арбитрарних инвестиција, већЊу Ејџ
тржиште заузимацентралноместо у областименаџмента,
пословногтренингаигенералногпсихолошкогсаветовања.
Осим тога, управо је алтернативно (еколошко, либертари
јанско,органско,друштвеноодговорно,анархопримитиви
стичко,fairtradeидруго)предузетништво53,којесеуклапа
уФукоовуконцепцијуцентралнеидеолошкејединиценео
либералног културног пројекта, незамисливо без Њу Ејџ
идеације, а у многим случајевима је на њој и засновано.
Примерисумноги:

„Спиритуални капитализам подразумева гло
балну еволуцију у начину пословања. Уместо
похлепе и страха, ми свесно ослобађамо моћ
љубави, кооперацијеиинтегритетаупослова
њу. Људи свуда почињу да се буде и усвајају
овајеволутивнонапредниначинпословања.”54
„Цео оквир друштвено одговорног пословања
јеупроцесуеволуције.ДобродошлиуСвесни
Капитализам – просветљен начин послова
ња. Али најпре,шта то значи бити Свестан?”
55 „Постоји спиритуални елемент који је пре
водив и превазилази границе посебних рели
гија. Предузетници живе тамо где се оваква
спиритуалностибизниспреклапају.”56„Речник
описујеПредузетника као оног који организу
је,управља,ипреузимаризикпредузећа.Шта
је веће предузеће од организације и управља
њасопственимживотом?Вашастраст,сврхаи

53ОвдетребапоменутииSeasteadingпројекте.
54Murphy,O.WhatisSpiritualCapitalism?,Octavius.com,21.june2010.,08.

december2014.,http://www.octavius.com/spiritualcapitalism/.
55Murphy, O. Conscious Capitalism, Octacius.com, 08. December 2014.,

http://www.octavius.com/consciouscapitalism/.
56Levine,D.J.WhenSpiritualityandEntrepreneurshipOverlap,TheHuffing
tonPost, 9. august 2014., 08. december2014., http://www.huffingtonpost.
com/deborahjlevine/whenspiritualityandent_b_5777072.html.
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енергија генеришураст уљубави, игри, алии
предузећу.”57

Прематоме,могућејепоказатинизкорелација,измеђуоста
логиповезаностЊуЕјџнаративаоприродиинеолибералне
културецивилногдруштва.Фукопоказуједасенеолиберал
ниподухват реконструкције друштва по тржишнимприн
ципималегитимизујеуправокрозмотивцивилногдруштва,
којепредстављасвојеврснокултурноидеолошкоупориште
неолиберализма.Уовомдискурсумултипликацијапредузе
ћа,презентованајеувиду,какотоФукокаже,„Русоовског
повраткаприроди”оличеногупојмовимаполитикеживота
[Vitalpolitik](Rüstow)идецентрализације(Röpkе).58Управо
идеологија цивилног друштва хипостазира у различитим
представамаобудућности,подједнакоутопијскокапитали
стичкимиспиритуалним,које јемогућепратитикрозфу
туристику,популарнежанрове,литературуимедијскукул
туру.Уоваквимвизијама, крозрадтржиштаиинтернета,
долазидоапсолутногповезивања–пансинкретизмаипанп
сихизма,понекадоличеногубездржавнојбудућностиили
мотивуглобалногмислећегорганизма.Предузетничкиин
дивидуализамулибертаријанскимидеолошкимпројекција
ма(узмимозапримерДејвидаФридмана[DavidFriedman]
којиотворенопромовишесајберконективистичкуутопију,
илилибертаријанскеутопијеукњигамаНилДоналдВалша
[Neale Donald Walsch]) исходује неком врстом органског
колективизма.Каода јеречо супституту, охипертрофији
инструменталнерационалностиуирационалнојвизијибу
дућегсвета.59ЊуЕјџсенаовувизијунадовезујеуправосво
јомидејомБогињемајке,односно,хипотезомГајачијебу
ђењепрепознајеусвевећемтржишномикомуникационом
умрежавању планете које заправо представља формирање
планетарнеможданекоре–људисунеурониовемождане
коре, ањихов задатак је да колективним деловањем реше

57Enkin,P.AwareEntrepreneurs:ThreePractices toBlendSpiritualityWith
MeaningfulWork,DailyOM,08.december2014.,http://www.dailyom.com/
library/000/001/000001583.html.

58Fuko,M.нав.дело,148.Штопоовимауторимаподразумеварестаураци
јувласништваињеговоуситњавање(каоподухватуспостављања„не
пролетерске”индустрије),спуштање„центрасоцијлнегравитације”на
доле,органскуизградњудруштвакаоприроднихзаједницапочевшиод
породице,децентрализацијустановањаипроизводње,односно,полити
куживотакојанијеоријентисанасамонаповећањенадницаисмањење
раднихсативећпрепознајецеловитуживотнуситуацијурадника,осећај
власништва,друштвенеинтеграције,материјалнеиморалнехигијене,
итд.

59Гачевић,М.(2014)Романтизамидијалектика:КрипторомантизамКаре
лаКосикаиликакодијалектикапостајеромантика.”[необјављенасту
дијаурукописукодаутора].
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еколошкукризу.Каоромантична,техноутопијскааркадија,
овахипостазанужноподсећанаонустаруМарксовуидеју
ородномкомунизму.Несамодајенеолибералнипреокрет
заснованнапреузимањуидеја(истратегија)историјскеле
вицевећјеуправонаслеђехуманистичкогмарксизматесно
повезано са контракултурном „револуцијом”, која усваја
концепције отуђења, обездуховљења, технолошке рацио
налности, критику манипулативне културне индустрије и
конформизмамасовногпотрошачког друштва, које је сма
трамо, уизмењеномоблику,могућепронаћиподједнакоу
неолибералномиЊуЕјџдискурсу.60Контракултура једо
нела експлозију индивидуализма, антибирократски сен
тимент и бујање нових друштвених (grass roots) покрета,
жељузаобновоморганскедуховностиивезесаприродом.
Управо из редова ових генерација регрутовани су неоли
берални дневнополитички актери, па претпостављамо да
јемогућепоказатикако јенеолиберализамсвојукултурну
хегемонијузасноваовеликимделомнаинкорпорацијикон
тракултурнихкритичкихосноваусвојполитичкипрограм.
Наративосукобудруштваидржаве,којијенеолиберализам
конструисао, проналази снажну потпору у антибирократ
скомдискурсуконтракултуре,пајемогућетврдитидајеЊу
Ејџдуховностуовомпроцесуодигралаулогуспецифичног
медијатораимеханизмаинтерпелацијепридајућинеолибе
ралномпројектусубверзивнипризвук.
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NEWAGESPIRITUALITYAND
CULTURALLOGICOFLATECAPITALISM

Abstract

Startingwiththeinterrelatednotionsofglobalization,postmodernism
and neoliberalism, relying on their theoretical overlap, we suggest
possible directions of inquiry that would clarify some aspects
of the specific and today omnipresent “New Age” spirituality.
Individualisticandeclectic,NewAgespiritualityaroseinthecontext
ofcounterculturalmovementsofthesixties.Itincludesvariouskinds
of metaphysical syncretisms combined with elements of modern
scienceandhumanisticpsychology.Wewilltrytoshowhowthistype
ofspiritualitycorrespondswiththedominantculturallogicofthelate
capitalism (which we understand as global, postmodern, neoliberal,
multicultural,multinational,etc).Weproceedfromtheassumptionthat
there is anumberofpointsofcorrespondenceand that it ispossible
tocreateaNewAgegenealogy thatwouldclarify them.Thatwould
createprerequisitesfortheanalysisoftranspositionofcountercultural
legacyintheneoliberalnarratives,andenableustoaddresstheroleof
spiritualityasamediatorinthisprocessandasaspecificmechanism
of interpellation. In thisway,wewilldealwith the reproductionand
social functionsof specific ideological forms in thedominantmotifs
ofcontemporaryspirituality.Distributedacrossthegrowingmarketof
themindbodyspirit literature, theNewAgeworldviewappearsasa
specifictechnologyoftheselfandasanideologicalaggregationpoint.
Inthispoint,theboundariesbetweenmarketideologyandconception
of reality as a hidden order/conscious selforganizing equilibrium
disappear.Thedeificationofbeingas„amarketontology“ results in
theodicyandproducesselfaccusingsubjectivity.Thisopensthedoor
toengaginginpoliticalneoliberalismtheologywithinanalreadywide
rangingdiscussionthatreplacesthesecularizationtheorywiththeidea
of historyofpoliticalsocietiesasasuccessionofdifferent formsof

sacralization.

Key words: capitalism, spirituality, postmodernism, neoliberalism,
newage


