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Реч аутора 
 
     
Свет је данас више апсурдан него сигуран, написао 

је анонимни посетилац једног интернет форума, настоје-
ћи да на универзалан начин, опише карактеристике свет-
ске економске и финансијске кризе и њен утицај на жи-
вот обичних људи. 

Књига која је пред вама, покушај је сагледавања 
овог догађаја на начин који није строго економистички. 
Руски аналитичар Александар Молотков недавно је пи-
сао о ''економији као материјализованој етици'', убедљи-
во доказујући тезу да у либералном капитализму, није 
могућа суштинска обнова руске самодовољности и циви-
лизацијске мисије. На сличан начин ових дана верном 
народу обратила се и Грчка Црква, указујући на потро-
шачки менталитет као кључни узрок дубоке социјалне 
нестабилности у овој земљи. Дакле, светска криза, пре 
свега је духовног и моралног карактера и проистиче из 
главног тока идеологије глобализма, чији најватренији 
следбеници, седе у утицајним форумима и организација-
ма светске закулисе.  

Данашњи политичари и државници Сједињених 
Америчких Држава и Европске Уније, њихове су најо-
бичније марионете. Одлуке које доносе не садрже еле-
ментарни демократски легитимитет. Управо ову окол-
ност настојао сам да поткрепим великим бројем рефе-
рентних чињеница и извора. У међувремену, током пи-
сања ове књиге, попут дипломатске бомбе одјекнула је 
„афера Викиликс“, односно објављивање тајне преписке 
америчких дипломата са централом у Стејт Департменту. 
Италијански министар Фратини објављивање ових са-
држаја назвао је „11. септембром светске дипломатије“, 
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мислећи на потпуни губитак поверења у дипломатској 
комуникацији, као закономерној последици „случаја Ви-
киликс“.  

Наравно постоје и они други, који указују на чудну 
подударност „афере Викиликс“ и објављивања страте-
гије „НАТО а 2020“, којом је између осталог „сајбер ра-
товање“, означено као један од највећих безбедносних 
изазова у предстојећој декади. 

Независно од наведених теорија и идеологизованих 
шема, анализи међународних односа, посебно у кризним 
временима, потребно је приступити на нов мултидисци-
плинаран начин. Историјска искуства наводе на закљу-
чак, да се доносиоци стратешких одлука, у кризним вре-
менима, налазе под утицајем мистериозних кругова, од 
којих су неки попут религиозног покрета „Ново Доба“, у 
епохи глобализације, остварили огроман политички ути-
цај. Ова околност додатно усложњава анализе и пред-
виђања будућности. 

Коначно, завршни део књиге посвећен је анализи ге-
ополитичког положаја српских земаља, који потпуно за-
виси од ширих геополитичких тенденција на европском 
континенту. Са становишта америчке геостратегије, 
Србија и није део европске културе и цивилизације, већ 
је део концепта “проширеног Блиског Истока” у чијем је 
средишту неосманска исламистичка Турска.  

Србија се одавно третира као део турске интересне 
сфере, о чему недвосмислено сведочи низ закључака са 
састанака организација које симболизују утицај „атлант-
ске заједнице“ на простору који вашингтонски осматра-
чи дефинишу као “меки трбух Европе”. Оваквој концеп-
цији, свакако иде на руку и политика актуелне власти ко-
ја је олако прешла преко подршке САД и ЕУ “независ-
ности Косова”.  
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Идеја ове књиге је да укаже на неприхватљивост 
оваквог става, тим пре јер је Србија одувек била део ев-
ропског културно цивилизацијског и хришћанског круга. 

 
У Новом Саду 

31. децембра 2010. године 
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Предговор 
 
 
Милорад Вукашиновић, широј јавности познат као 

угледни публициста и телевизијски водитељ, поново се 
обратио стручној и широј читалачкој јавности књигом 
актуелне и атрактивне тематике. „Рат за људске душе“ је 
књига која обухвата аналитичко штиво савремене ствар-
ности, коју би смо по предмету обраде могли да смес-
тимо у дијапазону од политичке социологије до међу-
народних односа.  

Када је Игнацио Рамоне, престижни геополитичар и 
уредник париског Монд дипломатика почетком друге 
половине деведесетих објавио књигу - аналитичку студи-
ју о тадашњем међународном поретку дао јој је назив 
„Геополитика хаоса“. Тадашњи светски поредак је након 
распада СССР и нестанка Источног блока био још увек у 
превирању, са мноштвом „нових правила игре“, али еви-
дентно са једином светском суперсилом и без сумње мо-
нополаран. Данас, једва деценију и по од тада, могли би 
смо, а то се види и из ове студије Милорада Вукашино-
вића, да прихватимо да се садашњи међународни односи 
не разликују много од тадашњег, помало дивљег и ха-
отичног стања, само што је данас светски поредак на 
прелазу ка мултиполарном са више светских сила, уз и 
даље појединачно водеће САД. Дакле светски систем и 
односи између великих сила и држава, нису запажено 
мање хаотични и у форми превирања као што је то било 
и пре петнаестак година. Разлика, и то веома битна је да 
су САД „протраћиле“ у највећем за њих драгоцено исто-
ријско време самосталне супермације у односу на остале 
силе током ове епохе, а да себи нису донеле повећану по-
пуларност и углед, нове пријатеље у свету и друге важне 
показатеље и заоставштине по којима би их следеће ге-
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нерације на различитим меридијанима могле по добру 
памтити. Са друге стране, а и ми то овде на Балкану осе-
тимо, званични Вашингтон је много више полагао у при-
мену силе на различитим меридијанима, у циљу проду-
жавања своје Империје и светске доминације, као и упо-
требу многих софистицираних метода које и аутор Вука-
шиновић у овом, а и у неким својим претходним радо-
вима анализира, и на тренутке изузетно критичком ош-
трином разобличава.  

У овој књизи, Вукашиновић се адекватно њеном на-
зиву, више бави елементима тзв. „меке моћи“ како их 
иначе третира наука о међународним односима, дакле 
привлачношћу културе и етике једне земље у односу на 
друге народе и државе. У данашње време можда би при-
меренији назив био борба за медијску и виртуелну до-
минацију, где аутор поред квалитетних анализа, можда и 
на тренутак успева да повремено проникне и у оне та-
нане, често скривене облике конспирације и тајновитог 
делања у политици. Та област је са једне стране увек 
била атрактивна за ширу читалачку публику, а са друге 
стране представља и зону стручног ризика, коју често 
научни делатници избегавају као магловиту. Чини се да 
се аутор у овој области доста вешто сналази, и у иначе 
данас и даље хаотичним међународним односима, ту за-
право и можемо тражити неке одоговоре садашњег ста-
ња.  

Велика светска економска криза, која је главни фак-
тор и раседница промене односа снага у међународним 
односима, суштинска је тема ове књиге. Савременост и 
значај ове теме чини је свакако веома актуелном за пред-
мет рада, посебно што аутор на један виртуозан начин, 
повезује многе феномене понашања и делања у савре-
меном свету, управо као последицу разорног делања кри-
зе на америчко и нека друга западна друштва. Светска 
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криза је последица структуралних проблема сада већ 
пропалог неолибералног концепта капитализма. По Ема-
нуелу Валенштајну највеће користи од тако устројеног 
савременог капиталистичког система неолиберализма 
имале су земље тзв. центра, односно и изнад свега САД. 
Међутим неолиберални концепт који се заснивао добрим 
делом на манипулацијама финансијским, често фиктив-
ним капиталом, предношћу берзанским трансакцијама и 
у сваком случају терцијалним сектором у односу на про-
изводњу, доживео је најзад свој коначни ударац у оној 
земљи која је деценијама имала највеће користи од њега, 
дакле у САД. Већ годинама присутан процес слабљења 
америчке моћи и зачетка процеса преласка светског 
поретка од монополарног ка мултиполарном поспешен је 
светском еконмском кризом. Јачање земаља БРИК и 
нову узлазну улогу тзв. Г 20, Америка покушава да ус-
пори, и у томе донекле успева, користећи свој утицај у 
односу на светске организације почевши од ММФ, СТО, 
Светске банке, а највише када је у питању НАТО. Са 
друге стране Европска унија, као вишедеценијски проје-
кат претежно земаља западне и средње континенталне 
Европе, налази се у исто време пред вишеструким рас-
крсницама и изазовима. Поред унутрашње поделе на 
земље Старе и Нове Европе, од којих ове прве пред-
стављају политички и економско вођство и креатора ЕУ, 
док су ове друге често под већим утицајем Вашингтона 
него центара моћи саме Уније, последњих година се 
јавља и нови велики проблем. То је расцеп у унутраш-
њим односима ЕУ где су са једне стране земље захваћене 
озбиљном економском и дужничком кризом од којих су 
неке и пред банкротом, и оних других, пре свега Не-
мачке које на различите начине економски дотирају ос-
тале чланице заједнице. Поред тога у оквиру тела Уније 
постоје и друге поделе и несигурности, почевши од 



 
Милорад Вукашиновић 

 12

питања даљег преноса надлежности посебно из политич-
ке и безбедоносне сфере, па до неслагања око евентуал-
ног ширења на нове чланице.  

У свему томе, у том савременом свету који се и сам 
налази у сфери превирања, аутор посебно у другом делу 
књиге анализира положај Србије и српског народа у це-
лини. Вукашиновић се посебно осврнуо на покушаје 
САД и неких њених савезника, да читав српски етнички 
простор, као и добар део Балкана, увуку у културну и по-
литичку доминацију Турске. Турска је далеко од тога да 
би такву неоосманску улогу могла да одигра, посебно у 
домену културе, пошто је српски народ свакако нерас-
кидиви део европске цивилизације, што није случај са 
Турцима, који и географски не егзистирају на „старом 
континенту“. Русија, која је у успону, и која за разлику и 
од САД и од Турске, има пријатељске и традиционално 
савезничке односе са Србима и другим балканским наро-
дима, много је пожељнији партнер и савезник. То је и 
једно од чворишних геополитичких питања Европе и 
посебно Балкана: покушај америчке политике да омете 
интересни савез и сарадњу земаља ЕУ и Русије, односно 
интересни и цивилизацијски савез и пријатељство бал-
канских народа и Руса. У том правцу користи се чак и 
Турска која је по злу упамћена на балканским просто-
рима и посебно у српском народу. Мала је шанса да ће 
демократски представници српског народа икада прихва-
тити такву ујдурму, и зато америчка политиа и прибегава 
некад изразито недемократским, а некада чак и нециви-
лизацијским подухватима у „рату за људске душе“ што 
је и наслов ове књиге – као што су апсолутна владавина 
медијима и медијски монизам,  дотиране и споља управ-
љене НВО, па све до озбиљнијих покушаја узурпације 
демократских и некад чак и људских права преко закули-
саних игара.  
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Вукашиновић указује на моралну хипокризију аме-
ричке политике која се наводно залаже за заштиту људ-
ских права свуда у свету и у том смислу чак води низ 
интервентних ратова, док у исто време жмури над 
многим неправилностима, од којих нека избивају повре-
мено на светлост дана, упркос апсолутној контроли ме-
дија. Афера Викиликс је велика загонетка у чему се сла-
жемо и са аутором ове књиге, док извештај Дика Мар-
тија о трговини људских органа киднапованих Срба ра-
зобличава дубину хипокризије једне политике.  

Америка је главни промотер и често агресивни на-
метач неолибералног концепта економије, односно тзв. 
Вашинтонгског консензуса, који је нанео огромне и ра-
зорне штете над привредама низа земаља у транзицији 
које су га примењивале, укључујући и Србију и српске 
земље. Да би успела у наметању сада већ потпуно про-
палог неолибералног концепта економије, америчка по-
литика је у подчињеним земљама претхдоне две деценије 
подупирала и стварала танак слој колонијалне елите, тзв. 
компрадора, које је фаворизовала и супротстављала ис-
тинској елити тих земаља. Задатак компрадора је, да уз 
помоћ од Америке контролисаних „домаћих“ медија, не-
владиних организација спонзорисаних из иностранства, 
те на сваки начин финансијски и организационо подпо-
могнути споља и са владама које је некад чак и јавно 
састављао амерички амбасадор, спроведу „реформе“ не-
олибералног типа, шок терапије и брзе приватизације ко-
је би привреду и друштво дотичне земље потпуно руини-
рало, презадужило и онеспособило за даље вођење само-
сталне политике. Паралелно са тим је ишла девастација 
других сфера друштва, уништење самосталне и ефикасне 
народне армије, деструкција и сорошизација науке и об-
разовања, културе и др. Српски народ има и додатан про-
блем а то је смишљено разлагање и распарчавање српске 
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државе на низ мањих јединки, федерализацијама, стату-
тима, наметањима нових нација, писама, језика, цркве. У 
таквој ситуацији, српско друштво и држава се налазе у 
изузетно тешкој ситуацији, великој и општој кризи, где 
се покушавају прегруписати снаге, и као и толико пута 
до сада у историји наћи пут излаза и преживљавања. Ал-
тернатива фактички не постоји, пошто би она значила 
нестанак и затирање духовног и есенцијалног народног и 
државотворног бића.  

Књигу „Рат за душе људи“ аутора Милорада Вука-
шиновића управо треба и доживети у том правцу. Као 
покушај критичког промишљања садашњег стања и тра-
жења пута изласка из вишеструке кризе.  

 
На Бадњи дан, 6. јануар 2011. 

др Драган Петровић 
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ПОСЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ 
“ГЛОБАЛНЕ КРИЗЕ” 

 
       
       
Светска економска и финансијска криза догађај је 

од прворазредног значаја у првој декади 21. века. Вре-
ме униполарности, карактеристично за постхладно-
ратовску епоху деведесетих година прошлог века, де-
финитивно је окончано.  

Сједињене Америчке Државе, у чијем је финан-
сијском средишту, настала “системска криза неолибе-
раног капитализма”, под теретом огромног унутраш-
њег и спољашњег дуга, дуготрајних ратова у Ираку и 
Авганистану, који су изазвали пренапрегнутост аме-
ричке економије, уз пратеће екстремне шокове на со-
цијано - психолошком и еколошком плану, неумитно 
губе планетарну моћ. На међународном плану, упо-
редо са светском кризом, закономерно се отварају 
перспективе новог “вишеполарног света”, чији инсти-
туционални оквири  (Г 20 и БРИК) постају незаобила-
зан чинилац у решавању нагомиланих општесветских 
проблема.  

Растућа моћ Кине, Индије, Бразила и Русије, не-
сумњиво представљају највећи изазов за Сједињене 
Државе и Европску Унију, односно озбиљно угрожа-
вају монопол “евроатлатске заједнице” у одлучивању 
о светским пословима. Према релевантним прогнос-
тичким трендовима међународних односа, већ 2016 - 
2017. године, кинески бруто друштвени производ биће 
већи од америчког, док ће земље БРИК а, за десетак 
година имати већи бруто друштвени производ од 
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држава НАТО алијансе. Описујући карактер промена у 
светској економији, политички аналитичар Драгомир 
Анђелковић, с правом користи израз “геополитичка 
метаморфоза”, уз подсећање “да економску моћ оду-
век прати и војно политички успон”, пре свега Русије , 
али и Кине. 

Под утицајем светске економске кризе, све више 
се доводи у питање и будућност Европске Уније. На-
име, према проценама америчке обавештајне службе 
ЦИА, “еврозона је пред поделом, а интегритету Ев-
ропске Уније прети пропаст, јер богатији Запад свим 
силама жели да се одвоји од крхких источноевропских 
економија”. Као крајњи рок за “раздруживање унутар 
Уније”, америчке специјалистичке службе, указују на 
2020. годину, до када ће ова економска и политичка 
заједница, бити трансформисана у три регионалне 
уније: западни блок, Нову Европу и Православну Уни-
ју. 

Западни блок чиниле би: Немачка, Француска, Ве-
лика Британија, Ирска , Аустрија, Италија, Шпанија, 
земље “Бенелукса” и Скандинавије. У састав такозване 
нове, а суштински “католичке Европе”, ушле би : Ес-
тонија, Летонија, Литванија, Пољска, Чешка, Словач-
ка, Мађарска, Словенија и Хрватска, док би Право-
славну Унију, према овим стратегијским аналитичким 
пројекцијама предводила Русија, уз Украјину, Бело-
русију, Грузију, Молдавију, Румунију, Бугарску, Грч-
ку, Србију, Црну Гору, Македонију, Босну и Херце-
говину и претежно муслиманску Албанију. Лондонски 
лист “Индипендент”, истиче да би у случају реализа-
ције овог сценарија, “Европска Унија изгубила све ге-
ополитичке добитке, настале распадом Совјетског Са-
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веза”, док познати немачки финансијски експерт Вил-
хелм Хенкел, указујући на “катастрофалну задуженост 
држава медитеранског басена и  Источне Европе”, ис-
тиче неминовност “реформе у евро зони”, којој треба 
да припадају само снажне и динамичне економије, по-
пут Немачке. 
 

Пандемија страха 
 
Светска економска и финансијска криза, пред-

стављају идеалан амбијент за појаву нових катастро-
фичних сценарија, чији су главни промотери представ-
ници глобалистичке елите. Наведене тенденције, осла-
њају се и на тешку злоупотребу науке, чија се достиг-
нућа, користе у најдеструктивније сврхе: од произ-
водње оружија за масовно уништење, до развоја сред-
става и механизама, који омогућавају потпуну кон-
тролу становништва. Александар Зиновјев, указао је 
на појаву директног мешања у процесе “социјалне ево-
луције човечанства”, уз тврдњу да смо савременици 
епохе “планиране историје”, која постаје доминантна 
методологија стварања тоталитарног друштва,  без ис-
торијског преседана. 

Савремена наука о друштву, дошла је до сазнања, 
да се захваљујући средствима модерне технологије и 
масовних комуникација, могу предвидети реакције ве-
ликих друштвених група, на одређене догађаје, што 
“маговима глобализма”, омогућава неограничену ма-
нипулацију и усмеравање људског понашања, у одре-
ђеном смеру. 

Сједињене Америчке Државе, објавиле су рат си-
лама Осовине, после догађаја у Перл Харбурну 1941 
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године, када су јапански авиони, бомбардовали и теш-
ко разорили америчку поморску базу. Америчка арми-
ја, и поред обавештајних упозорења није реаговала, ка-
ко би спречила акт агресије. Каснија сазнања, до којих 
су дошли угледни амерички истраживачи, говоре да је 
администрацији, био потребан крвави догађај, ради 
сламања отпора америчке јавности, која је била против 
учешћа у војним операцијама.  

Терористички удари, од 11. септембра 2001. годи-
не, садрже идентичан предзнак. На миленијумском за-
седању Генералне скупштине Уједињених Нација, 
ирански председник Ахмадинеџад, оптужио је америч-
ке специјалистичке службе, за крваве инсценације, на-
пада на Њујорк и Вашингтон, ради “спасавања по-
срнуле америчке економије” и скретања пажње јав-
ности на догађаје на Блиском Истоку, ради подршке 
“ционистичкој држави Израел”.  

Познати француски публициста Месијан, написао 
је студију “Операција Саркози”, у којој је разоткрио 
начин довођења на власт актуелног председника 
Француске. Важан сегмент тајне операције, били су 
протести у имигрантским насељима париских предгра-
ђа 2005. године, после којих је “већином гласова” 
изабран кандидат “светске закулисе” Никола Саркози. 
И тако редом, историја пружа велики број примера ма-
нипулације јавним мњењем, ради реализације одре-
ђених политичких циљева.  

Аналитичар Вања Ј. Вученовић упозорава да је 
актуелна “глобална криза механизам за успостављање 
светске владе”, уз напомену да је у круговима “светске 
закулисе” процењено да криза мора да има перманен-
тан карактер. 
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Познати руски геополитичар Александар Дугин, 
указује да је савремени мондијалистички покрет – 
“посткапитализам заснован на доминацији технократ-
ске елите и тоталној контроли природних и социјал-
них процеса”. Нови светски поредак варијација је 
“утопијског социјализма”, где је акценат на постин-
дустријској димензији која омогућава потпуну контро-
лу производње и расподеле, што се није могло пос-
тићи у “историјском индустријском социјализму”. Са 
тачке гледишта антимондијалиста, пројекат Европске 
Уније, усмерен је ка коначном уништењу свих наци-
оналних и културних специфичности европских на-
рода и држава. Нови светски поредак, овако посмат-
ран, садржи чудовишне црте “цивилизације Антихрис-
та”, која треба да протера последње остатке квали-
тативног људског постојања, у социјалној  и  култур-
ној сфери.  

Идеолози мондијализма, непрекидно усађују “ма-
совну свест вештачке безбрижности”, чија је каракте-
ристика велика пажња, која се поклања најбезначај-
нијим детаљима људског понашања као што су: при-
мат забаве над интелектуализмом, конформистичка 
аполитичност, опортунизам у бизнису, односно у крај-
њој линији промоција привида живота, која се одвија 
по шеми визуелног илузионизма јунака цртаних фил-
мова. 
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Диктатура глобалних размера 
 

Анализи међународних односа, у новонасталим 
околностима, пожељно је приступити опрезно. Потре-
бан је нов научни мултидисциплинарни приступ, уз 
уважавање околности да су настали нови актери на 
унутрашњем и спољнополитичком плану, односно да 
је и поред делимичне теоријске и практичне афир-
мације, држава изгубила монопол у доношењу стра-
тешких одлука. Нове актере треба тражити у трансна-
ционалним корпорацијама и невладином сектору, као 
и широком спектру организација које у односу на 
државне ресурсе испољавају “меку моћ”, суптилно 
усмеравајући токове званичне политике. 

Епоха глобализације испољила је снажан уну-
трашњи динамизам и противречности, од којих нису 
остала имуна ни економски најбогатија и политички 
најстабилија друштва. Поједини аутори, са много ос-
нова, говоре о постојању “две Америке, две Кине или 
две Русије”, указујући на чинилац “диверзификације 
моћи”, који је проузроковао дубоке поделе унутар 
економских и политичких елита.  

Оваквим тенденцијама, амбијент економске и фи-
нансијске кризе, представља додатни стимуланс. Са-
ветник председника Француске Перол, говорећи у име 
елитистичких кругова “обједињеног Запада”, предло-
жио је формирање “светске економске владе”, што је 
подстакло многе ауторе да изнесу тврдње о закулис-
ном карактеру светске кризе, која треба да буде повод 
за успостављање “диктатуре глобалних размера”. 

О кризи се дебатовало и на алтернативним анти-
глобалистичким форумима, уз констатацију да је реч о 
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“системском дефекту светске привреде који почива на 
грозничавој тежњи капитала да непрестано тражи уто-
чишта, где ће са што мање трошкова остваривати што 
веће профите”.  

Поједини теоретичари указују на драматичне кли-
матске промене које угрожавају животе и егзистенцију 
милиона људи широм планете, односно на “еколошки 
фашизам транснационалних компанија”, које у име 
профита по сваку цену, не презају од уништења жи-
вотне околине. Трагедија која се догодила приликом 
изливања нафте у Мексичком заливу, а коју је иза-
звала компанија “Бритиш Петролеум”, у којој аме-
ричке корпорације имају 40% деоница, показује куда 
води овако изврнута логика, која не води рачуна о 
будућности заједничке планете.  

Глобализација показује своју најмрачнију страну 
и у региону Блиског Истока. После трагичних аме-
ричких војних интервенција у Авганистану и Ираку, 
показатељи су поражавајући. “Рат за нафту”, донео је 
огромне патње локалном становиштву, велики број 
погинулих, нестабилност и поделу држава, пораст сек-
ташког насиља и потпуно уништење традиционалне 
социјалне структуре. Према подацима Уједињених На-
ција, на Авганистан отпада 93% светске производње 
опијата, уз запрепашћујући податак, да је после НАТО 
окупације, у овој држави “производња хероина пове-
ћана за укупно 44 пута, у односу на период пре оку-
пације”.  

Поједини светски државници, указују на све из-
веснију опасност од нуклеарног рата. Председник Ку-
бе Фидел Кастро упозорио је човечанство о припре-
мама Америке за употребу нуклеарног оружија, про-
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тив Ирана, који не одустаје од изградње нуклеaрних 
централа у мирнодопске сврхе. Истовремено, кубан-
ски председник подсетио је на то да центри одлучи-
вања у САД делују ван легалних политичких токова, у 
оквиру организација светске закулисе, које попут Бил-
дерберг групе контролишу америчке председнике и 
систем “политичке дуополије” у администрацији и 
конгресу. 

 
Хипокризија елита 

 
Криза је потврдила дубину идејне и философске 

конфузије. Свет се у недостатку јасних одговора на 
изазове данашњице, поново заинтересовао за Маркс-
ова дела критике капитализма 19. века, а његову «а-
теистичку религију», почели су са уважавањем да раз-
матрају, чак и најутицајнијим црквеним круговима. 
Изговорено је много речи о похлепи и социјалном 
отуђењу, али се у друштвеној стварности ништа није 
изменило. Морална “хипокризија елита” уочена је као 
највећи проблем човечанства. 

«Свет је у годинaма кризе био захваћен епиде-
мијом нерасположења, а ми смо нација распламсалих 
гневова», записала је популарна аналитичарка духов-
них кретања Керолин Мејс, уз подсећање да се «на-
лазимо у стању крајњег хаоса и срџбе без иједног исто 
таквог супротног осећања наде и оптимизма», о чему 
најречитије говори невероватан пад популарности 
првог црначког председника Америке Барака Хусеина 
Обаме, чији је избор продубио социјалне и расне по-
деле у овој држави. 

„Неопходни су нов систем и нови људи који нису 
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умешани у преваре”, каже један  44-годишњи Грк, који 
под утицајем кризе у овој земљи истиче да га „више од 
финансијских недаћа притиска осећај понижености и 
издаја политичких елита”. Уводничар листа „Катиме-
рини” уочава да „Грчка пролази кроз револуцију, која 
узрокује широка померања и реаговања јавности”, од 
масовних штрајкова и демонстрација, до појаве анар-
хистичких и терористичких покрета који су у стању да 
у оквиру једне нације, створе осећај опште правне, 
имовинске и социјалне несигурности. Свет је, како је 
написао један осматрач друштвених процеса, данас 
постао више апсурдан него сигуран.  

Ипак, алтернатива “Вашингтонском консензусу” 
постоји и поприма планетарне размере. Упоредо са 
“контурама вишеполарног света” настају нове иде-
олошке концепције, сагласно локалним традицијама и 
историјским наслеђема.  

Појава "нове левице и деснице" у Европи, концеп-
ција “суверене демократије” у Русији, “левих национа-
лизама” широм Латинске Америке, представљају ау-
тентичне одговоре на светску системску кризу и носе 
у себи снажан еманципаторски и хуманистички по-
тенцијал. Оне су истовремено и доказ да је строго еко-
номистички приступ друштвеним процесима, доживео 
потпуни дебакл. 
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СВЕТСКА ЗАКУЛИСА 
 
                                      
После завршетка хладног рата, упоредо са тектон-

ским геополитичким, економским и социјалним про-
менама, наметнута је потреба за новим методолошким 
приступом у анализи међународних односа. На међу-
народној политичкој сцени, под утицајем процеса гло-
бализације, настали су нови актери, који су успос-
тавили “паралелну дипломатију”, често отворено су-
простављену дипломатији држава, које су до последње 
деценије прошлог века, биле неприкосновени субјекти 
међународне политике. Реч је пре свега о трансна-
ционалним корпорацијама, лобистичким групацијама 
и невладиним организацијама, које су успоставиле 
суптилне односе са владама и институцијама нацио-
налних држава, вешто користећи њихове ресурсе за 
реализацију својих интереса.  

Указујући на прилагодљивост као једну од основ-
них карактеристика транснационалних корпорација, 
поједини западни теоретичари их пореде са “индус-
тријским хидрама које сишу ресурсе, радну снагу и 
друге животне сокове националних привреда”. Њихо-
ве методе деловања крећу се у широком спектру, од 
куповине појединаца у Владама, финансирања поли-
тичких странака и групација у парламентима, до агре-
сивног маркетиншког и медијског наступа, чији је 
крајњи циљ стварање претпоставки за несметано ос-
тварење пословне философије засноване на профиту, 
по сваку цену.  . 

Транснационалне корпорације су економски мо-
тор глобализације, о чему најпотпуније говоре следећи 
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подаци: на ове корпорације отпада 25% светске произ-
водње, 66% светске трговинске размене и чак 75% 
светске технолошке размене, што глобализацију своди 
првенствено на технолошку димензију.  

Проф. др Смиља Аврамов наглашава да је “глоба-
лизација процес који је проистекао као последица фе-
номеналног развоја науке и технике, односно капита-
листичког начина привређивања, који има историјски 
континуитет, још од друге половине 19. века”, упоредо 
са великим открићима у области саобраћаја и поштан-
ских комуникација. Глобализација је данас “процес 
који се не може зауставити”, јер сви ми учествујемо у 
том процесу, путем радија, телевизије, интернета, што 
је условило извесно прожимање култура и цивили-
зација. Овај угледни професор међународног права, 
као суштински проблем, означава «идеологију глоба-
лизма», која потенцира преношење надлежности држа-
ве на тзв. “глобални менаџмент”, чији би чланови били 
селектирани из неколико стотина транснационалих 
корпорација.  

«Идеологија глобализма» почива на следећим 
принципима: приватизацији сектора и служби, које су 
биле у искључивој надлежности државе, дерегулацији 
прописа и стандарда, тамо где улажу мултинацио-
налне компаније и потпуној либерализацији медија, 
која корпорацијама омогућава да ову сферу користе 
ради промоције интереса, који нису само економски 
већ и политички. 

Аналитичар Данило Тврдишић, указује да економ-
ску глобализацију закономерно прате још “геополи-
тичка, духовна и културна глобализација”, уз напо-
мену да пракса неоколонијализма, показује да је реч о 
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нус продуктима деловања транснационалног капитала, 
који тежи “коренитој промени социолошке, културо-
лошке, идеолошке и духовне суштине становништва, 
које је предмет колонизације”. Те промене се умесно 
констатује Тврдишић, “поред нарастајућег економског 
сиромаштва широког слоја становништва, манифес-
тују и кроз потрошачки менталитет, флуидан систем 
моралних норми и вредности које афирмишу, матери-
јализам без алтернативе, хедонизам и индивидуали-
зам”, што урушава традиционални систем вредности и 
социјалне везе, односно у крајњој линији претвара 
државу у пуки објекат политике. Пример данашње 
Србије и њене политичке и економске реалности овак-
ве ставове најпотпуније потврђује. 

Преминули руски социолог Александар Панарин, 
писао је о глобализацији као еуфемизму, који се ко-
ристи у теоријској расправи, ради легитимисања дра-
матичних промена у класној и социјалној сфери на 
планетарном нивоу. Распад Совјетског Савеза, озна-
чава почетак светске “социјалноекономске контраре-
волуције”, која се огледа у рату глобалистичких елита 
против установа социјалне државе, чији је планетарни 
симбол била “прва држава социјализма”. Панарин је 
истицао драстично погоршање социјалног положаја 
радника, пензионера и незапослених, који су управо у 
западним друштвима током постојања Совјетског Са-
веза, стекли многе социјалне бенефите, који су пос-
ледњих деценија, под таласима глобализације, почели 
да се урушавају. 

Александар Зиновјев, почетком деведесетих годи-
на прошлог века, увео је у употребу нови социолошки 
појам “глобално надруштво” упозоравајући да је реч о 
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феномену који у научним круговима представља “табу 
тему”. Његова основна карактеристика је да је реч о 
структури моћи у коју је већ сада укључено неколико 
десетина милиона људи, да има сложену структуру у 
многим димензијама и на многим нивоима социјалне 
хијерархије. “Врхушка глобалног наддруштва се нала-
зи у САД, које су главна резиденција светске владе, 
испоручилац светских оружаних и полицијских снага, 
место дислокације за управљање различитим полугама 
светске власти, ковачница командних, идеолошких 
кадрова и извршилаца воље господара планете”. Слав-
ни философ, joш пре петнаестак година, констатује 
како је основна улога ове творевине, стварање прет-
поставки за располагање ресурсима националних 
држава, што појединим теоретичарима даје за право да 
процесима глобализације дају првенствено закулисни 
карактер.  

Амерички теоретичар др Џон Колман, тврди да 
светом већ одавно управља моћна организација “Ко-
митет 300”, коју чине најутицајније европске аристо-
кратске породице, банкарски транснационални круго-
ви, представници војно индустријског комплекса, као 
и религиозни екстремисти окупљени око покрета “но-
во доба”. Крајњи циљ ове тајне структуре је овлада-
вање светом, кроз реализацију стратегије “нултог 
постиндустијског раста” ради успостављања “новог 
светског поретка”. Аутор износи занимљиву тезу о то-
ме да су Сједињене Америчке Државе прва жртва “но-
вог светског поретка”, тешко оптужујући америчке по-
литичаре да раде против интереса америчког народа и 
државе, делокализацијом производње, као и раза-
рањем система социјалне, здравствене заштите и тра-
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диционалних моралних вредности.  
Др Колман упозорава да је ова мондијалистичка 

конспиративна организација, “одавно завршила плано-
ве за дестабилизацију цивилизације какву познајемо”, 
предвиђајући још крајем прошлог века, урушавање ре-
публиканског облика владавине у Сједињеним Држа-
вама, што се уосталом и догодило после терористич-
ких напада од 11. септембра 2001. године. 
 

Покрет Ново Доба 
 

Светска економска и финанисијска криза, догађај 
је без преседана у историји међународне политике и 
економије. Криза међутим, представља и погодан ам-
бијент за промоцију многобројних катастрофичних 
сценарија о будућности планете и људске цивилиза-
ције.  

На научним и политичким форумима, панелима 
које организују утицајне невладине организације, све 
више се говори о планетарним опасностима које се 
крећу у широком спектру: од тврдњи да свету ускоро 
прети нуклеарна или еколошка  катаклизма, до упозо-
рења о изненадним глобалним пандемијама, које ће 
однети милионе људских живота. Не доводећи у пи-
тање сасвим утемељене тврдње хуманистичке инте-
лигенције, која већ одавно указује на погубне после-
дице главног тока процеса глобализације, мишљења 
смо да у многим сегментима, расправа о будућности 
планете, представља нови маневар “глобалне елите”, 
чији је циљ потпуна контрола и поробљавање светског 
становништва. 

Веома важну улогу у промоцији катастофичних 
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сценарија о будућности планете, има суперутицајни 
духовно спиритуални покрет “New Age” – Ново До-
ба», који већ у овом тренутку броји више милиона 
следбеника и остварује посебан утицај, у круговима 
западне политичке и економске елите.  

Присталице покрета, себе доживљавају као зачет-
нике «цивилизације новог типа « која у суштини пред-
ставља “синтезу традиција Запада и Истока”. Цивили-
зација новог доба “мешавина је западних технологија 
и оријенталних техника промене свести”, која ће “чо-
веку будућности омогућити да контролише не само 
спољашњи, већ и унутрашњи свет”. Према веровању 
њуејџера, претпоставка за решавање глобалних про-
блема, јесте “стварање друштва које ће пребивати у 
материјалним и духовним вредностима”. 

Покрет Ново Доба, настао је седамдесетих година 
прошлог века, упоредо са назнакама општесветске 
кризе. Средина из које је потекао у стручној литера-
тури описана је као “омладинска контракултура”.  

Реч је о феномену, који се шездесетих година 20. 
века, појавио најпре у Сједињеним Америчким Држа-
вама као “стихијски бунт против традиционалног 
друштва, његове рационалности, морала и религије”. 
Као основни циљ означена је “духовна револуција”, 
која ће бити остварена преко различитих експериме-
ната за “проширење свести”, и то уз помоћ секса, нар-
котика, рок музике, политичког протеста и мистичних 
култова. Симбол контракултуре постале су “хипи ко-
лоније”, које су веома брзо доживеле потпуни крах.  

И поред очигледног неуспеха и распада, контра-
култура је оставила тешке друштвене и моралне по-
следице, посебно све масовнију употребу наркотичких 
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средстава. Социолошке прогнозе о брзом распаду кон-
тракултуре, показале су се као неосноване. Управо 
супротно, елементи мистицизма опстали су “као нај-
стабилнија и најперспективнија форма свести”, која 
према речима Мерилин Фергусон, “омогућава рушење 
окова рационалности и продор у натприродни свет”.  

«Покрет Ново Доба“ читав је конгломерат група и 
заједница, које карактерише целовит поглед на свет. 
Унутрашње јединство различитих праваца засновано 
је на нарочитом “мистичном односу према животу, 
који се храни контактима са натприродним силама”. 
Духовна пракса њуејџера веома је разнолика и обу-
хвата све аспекте људског живота: космичку свест, ме-
дитацију, класичне окултне науке, попут кабале или 
астрологије, психотренинг, парапсихолошка истражи-
вања, нетрадиционално лечење, рехабилитационе сис-
теме и тренинге тела, од макробиотике до духовног 
акушерства. Упркос разноликости, у основи духовног 
праксиса уочљив је “општи принцип оријентацијe на 
самоусавршавање човека”. Веома је значајно нагласи-
ти да следбеници покрета не деле човека на душу, дух 
и тело, под изговором “да свако испољавање живота 
тела и душе, носи у себи елементе духовности”. Дакле, 
представа о божанствености људске природе, један је 
од најважнијих догмата овог покрета и носи у себи 
снажан антихришћански карактер. Наиме, према 
хришћанском веровању човек створен “по обличију 
Божијем”, пао је у грех и од тог тренутка је његова 
суштина у “робовању греху”. Код њуејџера све је су-
протно. 

Да закључимо, основне идеје следбеника покрета 
Ново Доба, отворено су антихришћанске и пропаги-
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рају три темељна принципа: безличност Бога, божан-
ственост човека и закон реинкарнације , који је преу-
зет из далекоисточњачких учења. Наравно, при том ов-
де није реч о религиозној култури Далеког Истока већ 
једном вулгарном преузимању  и упрошћавању ових 
идеја, што је иначе карактеристика теоретичара “новог 
времена”. 
 

Планетарна перестројка 
 

Покрет Ново Доба , упркос елементима мистициз-
ма, остварио је огроман утицај на доносиоце стратеш-
ких одлука, посебно у западним друштвима. Уверење 
да је “наука најјача препрека на путу конституисања 
схватања присталица Њу Ејџа”, показало се као не-
тачно. Оријентални мистицизам показао је способност 
стапања са научним знањима. Данас многи парапсихо-
лози сарађују са окултистима, а до синтезе учења дош-
ло је чак и у физици, као најрационалнијој грани на-
уке.  

Примера ради, у савременим физичким теоријама 
се може открити низ интересантних аналогија са еле-
ментима далекоисточних учења. Тако представа о не-
раскидивој вези посматрача и објекта у “квантној ме-
ханици”, наилази на одзив у будистичкој религији, о 
томе да “ствари добијају своју природу, у међусобним 
односима”.  

Покрет је остварио велики утицај и у другим об-
ластима: философији, медицини, образовању, еконо-
мији и политици, што га закономерно претвара, у ре-
волуционарну групу најуспешнијих и најобразовани-
јих људи, који према мишљењу Несберна и Ебурдина, 
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“одређује основне правце америчког начина живота”.  
Иначе, појава покрета и утицај његових следбени-

ка, нису дешавања ексцесног карактера. Теоретичари 
новог доба, заклоњени мистичним симболима, укљу-
чени су у реализацију сасвим конкретних политичких 
и економских пројеката, који се углавном јавно не 
саопштавају. 

Идеја о “новом светском поретку”, која је промо-
висана као стратешко опредељење елитистичких кру-
гова, политички је манифест следбеника новог доба. 
Успостављање “нове ере” захтева јединство целог све-
та, односно доживљају тоталног јединства бића у кос-
мичкој свести одговора њихова тежња да се обришу 
све границе и свет учини хомогенијим, што се саврше-
но уклапа у основне премисе “идеологије мондијализ-
ма”. 

Занимљиво је да водећи теоретичари, попут Деј-
вида Спенглера, на “нови светски поредак” гледају не 
само као на манифестацију “духовне еволуције чове-
чанства”, већ и као “на социјални поредак заснован на 
чврстој хијејархијској организацији”. У новој ери пла-
нетом ће управљати влада од дванаест “апостола” са 
“Спаситељом” на челу, проричу следбеници покрета, 
што потпуно одговора политичкој визији света којим 
управља “светска влада”. Присталице покрета су још 
1983. године, сазвале “Конгрес планете”, захтевајући 
моментално стварање такве структуре. 

Велики број међународних организација, под пре-
судним је утицајем покрета. Највећи продор, следбе-
ници “идеологије новог доба” остварили су у Уједиње-
ним Нацијама, чије структуре последњих деценија ак-
тивно служе као медијум присталицама “нове ере”. 
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Неке од светски утицајних невладиних организација, 
као што су “Грађани планете” и “Светска добра воља”, 
имају представништва у згради светске организације. 
Једна од најутицајнијих теоретичарки покрета Блавац-
ка, доживела је светску промоцију у Уједињеним На-
цијама, које су 1991. годину, прогласиле “годином 
Блавацке”. Подсетимо, управо те године, завршен је 
“хладни рат”, док је амерички председник Буш ста-
рији, новонасталу геополитичку реалност описао у ду-
ху Њу Ејџа - као “нови  светски поредак”. 

Амерички председник Џорџ Буш старији, у позна-
том говору, манифестовао је ставове “глобалне елите”, 
која је посебно током седамдесетих и осамдесетих го-
дина, активно припремала долазак “нове ере у међу-
народним односима”. Као основна препрека, успостав-
љању “новог поретка”, означена је национална држа-
ва. Један од најистакнутијих глобалиста, члан органи-
зације Римски клуб, Аурелио Пеци, промовисао је став 
о “погубости држава - нација, по напредак човечан-
ства”. Према Пецијевим речима, “у будућности ће нас-
тати расуло, уколико светом не буде управљала свет-
ска влада”.  

“Управљање кризама и глобално планирање”, по-
дразумевају “глобално преобликовање света”, које ни-
је могуће без стварања нових ефикаснијих инстру-
мената за решавање општесветских проблема. Све то 
подразумева не само рушење међународног правног и 
политичког поретка, заснованог на држави као једи-
ном субјекту међународног права, већ и “глобализа-
цију свести елита”, које ће још неко време номинално 
управљати националним ресурсима, а суштински бити 
под контролом “невидљиве светске владе”, која је на-
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дахнута “идеологијом духовно спиритуалистичког по-
крета Ново Доба”. 

Јавности је готово непозната чињеница да су по-
литичке промене на некадашњем комунистичком ис-
току, подстакли идеолози покрета Њу Ејџ. Према ве-
ровању њуејџера, Русија има нарочиту улогу у “успос-
тављању нове ере”, јер је поред Блавацке, дала читаву 
плејаду познатих окултиста, попут Гурђијева или Ус-
пенског.  

Појава Горбачова, протумачена је као “мисија чо-
века који извршава планове Хијерархије за уједињење 
света и припрему за долазак месије”. Извесни ставови 
последњег совјетског председника, указују на личност 
која је у многим аспектима била надахнута “идеоло-
гијом новог доба”. Наиме, Горбачов је био присталица 
“теорије конвергенције”, која је настала осамдесетих 
година у круговима “глобалне елите”, а која се у суш-
тини своди на стапање два до тада супростављена иде-
олошка концепта: западног “демократског” и источног 
“комунистичког”, што је политичка теорија која се са-
вршено уклапа у карактер покрета “Њу Ејџ” , који као 
што је већ речено, почива на “конвергенцији неосири-
туалистичких и секташких покрета најразличитијих 
праваца”. Поред тога, личност Горбачова, поседује од-
ређену спољашњу симболику, која према “веровању 
спиритуалиста” одаје човека посебног кова. 

После разарања Совјетског Савеза, некадашњи 
совјетски председник, наставио је политичко деловање 
у оквиру “фонда Горбачов”, који је касније преиме-
нован у Светски Форум - замишљен као дебатни клуб 
на којем “глобална елита” трага за реперним тачкама 
“нове цивилизације”. Форум је још 1993. године пред-
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ложио формирање “Организације уједињених религи-
ја”, док је Михаил Горбачов износио идеје о потреби 
“консензуса” између будуће светске владе и наци-
оналних држава, предлажући државама да одустану од 
суверенитета у корист међународних закона, којима 
би се свим становницима планете диктирала “зајед-
ничка веровања, вредности, стандарди и начин живо-
та”. Недашњи совјетски председник, потпуно је усво-
јио реторику њуејџера, залажући се развој “интегри-
сане глобалне политике”.  

Познати руски историчар Олег Платонов, истиче 
да је “Светски Форум”, једна од организација светске 
закулисе чија је основна карактеристика “антихриш-
ћанска усмереност”. На скупу који је одржан 1996. го-
дине, учествовала је елита “Њу Ејџа”, којој припада и 
председник ове организације Харисон. На поменутој 
конференцији, следбеници “идеологије новог време-
на” имали су истакнуте реферате. Тако је о омиљеној 
теми њуејџера, регулисању броја становника на Зем-
љи, говорио гуру - филозоф Кин, док је један од нај-
важнијих реферата изложио председник Института за 
духовне науке, гуру - психоделичне наркоманије шез-
десетих година Харман. 

Михаил Горбачов је на једној од конференција, 
предложио да се састави “Повеља Земље”, закон о 
правима планете, по којој ће морати да живе сви ста-
новници планете. Руски историчар, наглашава да су на 
састанцима затвореног типа, посебно разматрани “сце-
нарији смањења броја становника на планети”, што 
подразумева и принудну стерилизацију мушкараца и 
жена у оним културама и цивилизацијама, које не 
прихватају “идеологију новог доба”. На седницама је 
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разговарано и о прерасподели светског богатства, као 
и фактичком уништењу структуре Уједињених Нација, 
која је настала после Другог светског рата.  

Некадашњи совјетски председник, уместо тога 
предложио је “избор 100 људи новатора – мислилаца”, 
који би представљали “глобални труст мозгова” или 
“Савет мудраца”, а који би се сваке године састајао 
ради “управљања глобалним процесима човечанства”. 
Коначно, структура “Светског Форума”, уобличена је 
1997. године и суштински представља операционали-
зацију идеје о “Светској Влади”.  

Наиме, поред председника Савета Харимана и 
председавајућег управе Горбачова, изабрано је још 17 
копредседника и Савет од 10 чланова, који су имали 
карактер руководних органа. Формирани су и Међуна-
родни координациони савет од 44 члана и Савет Сан 
Франциска од 16 чланова, док је оперативно управ-
љање Директоријумом преузело 14 чланова. Међу чла-
новима организације налазе се неке од најистакнути-
јих личности “Њу Ејџа”, попут Теда Тарнера, нека-
дашњег власника “ЦНН корпорације”, затим футуро-
лога и писца Нејсбита, члана Билдерберга Мерион 
Еделман, некадашњег државног секретара Бејкера, 
представника Савета за иностране послове САД и 
Трилатералне комисије, фондација “Рокфелер” и “Кар-
неги”, челника корпорација “Шеврон”, “Бритиш ер-
вејз” и других. 

Међутим, Светски Форум није само “дебатни 
клуб елите” коју повезује систем заједничких уверења 
и вредности. Реч је о  једној од неколико десетина ор-
ганизација, које чине “светску управљачку структуру”, 
ефикаснију и флексибилнију од било које структуре 
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власти која је успостављена у историји људског друш-
тва.  

Нажалост, њихова заједничка карактеристика је 
мржња, према хришћанском погледу на свет, посебно 
према Православљу и Русији, самим тим и Србији. 
Наш истакнути академик Милорад Екмечић, објаш-
њавајући америчку политику према српском народу, 
уочава историјске паралеле, када констатује да је  
«србофобија за Америку данас, исто што и својевре-
мено антисемитизам за Немачку», уз подсећање да је 
“србофобија само рукавац русофобије”, као “кон-
станте оба спектра америчке политичке дуополије”, 
које обједињују заједнички вредности и веровања 
“следбеника покрета Ново Доба”. 
 

Амерички скок у “ново доба” 
 

Политичке промене на некадашњем комунистич-
ком истоку, следбеници идеологије “новог светског 
поретка”, схватили су као “знак времена” који омо-
гућава “квалитативни скок у ново доба”. Према ре-
чима аутора књиге “Завера Водолије” Мерилин Фер-
гусон, реч је о “неприметном, али глобалном по после-
дицама раду на духовној трансформацији друштва”, 
што је дефинисано као “перманентан” процес. 

Мистични симболизам и спиритуалистичка фи-
лософија, омогућили су велики утицај њуејџера на оба 
спектра “америчке политичке дуополије”. Следбеници 
“new age” промовисали су принцип “отворености”, 
што је омогућило регрутовање кадрова, како из “либе-
ралног”, тако и из “конзервативног” естаблишмента. И 
поред огромног утицаја, у време председниковања Ро-
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налда Регана и Џорџа Буша старијег, њуејџери су са 
великим задовољством, поздравили избор Вилијама 
Клинтона и Алфреда Гора, на места председника и 
потпредседника Сједињених Држава. 

Теоретичари покрета, протумачили су њихову по-
јаву као “најаву политике новог доба”. Мада баптиста 
по опредељењу, председнику Клинтону није сметало 
да се залаже за права хомосексуалаца, док је Ал Гор 
светску промоцију и углед стекао пропагирајући нуж-
ност “духовне револуције као пута изласка света из 
еколошке кризе”, што је потпуно у складу са увере-
њима њуејџера.  

Појава америчких политичара заокупљених оп-
штепланетарним темама, логична је последица транс-
формације Америке у универзалну Империју, односно 
социјално – економски и политички модел за цео свет. 
Деведесете године прошлог века, само су етапа у про-
цесу “глобализације свести америчке елите”, чија је 
једна од основних карактеристика “мистични занос, 
који чак и ако се једном јави потреса читаву личност и 
његову свест”.  

Теоретичар Џејмс Веб уочава фундаменталне везе 
између појаве комунизма, нацизма и савременог 
“окултног препорода”. Сва три историјска покрета, 
суштински су револуционарног карактера, уз напоме-
ну да следбеници покрета Ново Доба стварање раја на 
Земљи, повезују са “револуцијом духа”.   

Завршетак прошлог и прва декада овог века, 
упркос поражавајућим историјским искуствима, пред-
стављају периоде процвата утопијског мишљења. Уме-
сто некадашњег атеистичког, утопијске шеме уређења 
друштва, данас имају “религиозно мистичне форме 
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испољавања”, о чему најпотпуније говоре догађаји у 
постхладноратовском периоду. Критичари упозора-
вају, да неостваривост утопија закономерно води ства-
рању тоталитарне државе. У схватању следбеника иде-
ологије новог доба, извор тоталитаризма је мистично 
веровање у “нову еру”, која треба да наступи као ре-
зултат “духовне револуције”. Таква искључивост не-
миновно отвара и поглавље о “контрареволуционари-
ма”, које треба уништити “силама космичке енергије”, 
али и другим, пре свега војним средствима.  

Када са ове временске дистанце анализирамо, по-
литику америчког председника Буша млађег на Блис-
ком Истоку, са разлогом се уочава снажан “мистични 
занос” карактеристичан за следбенике “Њу Ејџа”, код 
којих се фантазије често мешају са реалношћу.  

Шта ће историја рећи о мени? питање је које овај 
амерички председник често постављао најближим са-
радницима, пред крај другог мандата, који је окончан 
трагичним и крвавим догађајима, које су у име “гло-
балне трансформације човечанства”, извесно покрену-
ли фанатизовани следбеници “New Age”, 11. септем-
бра 2001. године, на Дан Усековања Светог Јована 
Крститеља, када је створен тоталитарни поредак без 
историјског преседана.  
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OБАМАМАНИЈА 
 
 
      
Актуелни амерички председник Барак Обама, из-

бор је најутицајнијих организација “светске закулисе”, 
у чијим структурама одлучујућу улогу имају след-
беници “идеологије Новог Доба”. Обамином избору 
претходили су важни догађаји, пре свега на америчком 
тлу.  

Августа 2008. године, услед краха тржишта хипо-
текарних стамбених кредита, догодио се колапс аме-
ричког привредног система, у чијем се средишту на-
шао центар светског финансизма “Вол Стрит”. На де-
сетине банкарских групација и финансијских фондова 
пропало је преко ноћи, док су милиони Американаца, 
остали без уштеђевина и могућности отплате кредита. 
Америци се догодила велика рецесија, од које се још 
увек није опоравила. Према званичним статистикама, 
број незапослених изнад је 10 одсто, док је број си-
ромашних премашио цифру од 45 милиона људи.  

Под утицајем финансијске кризе, процес социјал-
ног раслојавања попримио је драматичне размере, које 
се огледају у убрзаном топљењу тзв. “средњег друшт-
веног слоја”, који представља стуб стабилности, прос-
перитета и развоја једне заједнице. Због карактера 
америчке привреде, посебно начина на који функци-
онишу финансијске берзе, криза је веома брзо попри-
мила “глобални карактер”. 

Mодел “трилатералне сарадње” најбогатијих свет-
ских привредних и трговачких региона доведен је у 
питање. Европска Унија и Јапан, дојучерашњи лојални 
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савезници Империје, са све мање ентузијазма подржа-
вали су ратну политику америчког председника Буша 
млађег, изражавајући намеру да се сарадњом са дру-
гим регионима света, “геополитички еманципују” од 
утицаја САД. Истовремено, растућа моћ Бразила, Ру-
сије, Индије и Кине, наметнула је преиспитивање до-
тадашњих праваца америчке спољње политике, чији је 
“унилатерални тренутак” у међународним пословима 
дефинитивно окончан.  

У елитистичким круговима Америке, процењено 
је да је у условима кризе, потребна промена идеолош-
ког и реторичког курса, на спољнополитичком и уну-
трашњем политичком плану. Управо у овим веома 
сложеним околностима, треба тражити узроке неза-
памћене политичке и медијске еуфорије, која је прати-
ла кампању и избор првог црначког председника Сје-
дињених Држава, Барака Хусеина Обаме. 

Извесне паралеле са догађајима из ближе прошло-
сти се намећу. Пре свега наклоност “глобалних меди-
ја”, која се може поредити само са периодом када је 
Запад славио “перестројку Горбачова”, која се као што 
је познато завршила распадом Совјетског Савеза и 
трагедијом милиона људи. Обама је, пре него што је 
формално изабран, слављен као “човек промена”. Ор-
ганизована је светска промоција “новог глобалног ли-
дера”, који је у време кампање, одржао промотивне го-
воре у европским градовима, пред десетинама хиљада 
људи.  

Суштина Обамине изборне стратегије, била је зас-
нована на оштрој критици политике председника Буша 
млађег. Поред обећања о завршетку ратова у Ираку и 
Авганистану, стратези Барака Обаме, током кампање 
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инсистирали су и на дисконтинуитету са Бушовом по-
литиком, на унутрашњем плану. Америчким бирачима 
обећано је преиспитивање одредби “Патриотског ак-
та”, затим укидање злогласног логора Гвантанамо, као 
и низ мера економске и  социјалне природе, од којих је 
најзначајније било обећање о свеобухватној “реформи 
америчког здравственог система”, којом би била омо-
гућена основна здравствена заштитa милионима најси-
ромашнијих Американаца. На осетљивом терену међу-
расних односа, Обама је промовисан као “пострасни 
кандидат”, подједнако прихватљив црначком станов-
ништву, хиспаноамериканцима, другим неевропским 
етничким заједницама, али и “либерално” оријен-
тисаним белцима. 

Поред веома вештих реторичких способности, 
проницљивији аналитичари уочили су да је једна од 
главних карактеристика Обаминих говора “апстрактна 
фразеологија”, што се савршено уклапа у идеолошки 
поглед на свет њуејџера. Следбеници покрета током 
кампање су ширили гласине о томе да Обама “доноси 
свету ново Јеванђеље”, што је потпуно у складу са 
учењем ове “глобалистичке секте”.  

Председник Обама, главна програмска начела, об-
јавио је у часопису “Спољњи Послови”, у броју од јула 
и августа 2007. године, у тексту “ Обновљење америч-
ког лидерства “, где је изложио мишљење о обнови 
америчке, војне, дипломатске и духовне супермације у 
свету. Реч је о манифесту “глобалног лидерства Аме-
рике”, који је заснован на  “великој перспективи и ис-
торијски предоређеној мисији Америке”.  

“Месијанске претензије Америке” треба да оства-
ри глобална влада, као врховни светски ауторитет, уз 
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снажне оружане снаге, које су “најнеопходније за по-
дршку миру”, односно “способне да бране наше жи-
вотне интересе, свуда где буду извршени напади или 
где изникне непосредна опасност”, написао је садаш-
њи амерички председник. Појашњавајући даље, шта 
подразумева под животним интересима Америке, ак-
туелни председник је још 2007. године истакао да је 
реч о “општој безбедности, која постаје фундамент 
глобалне стабилности”. Из свега наведеног није тешко 
закључити, да нема готово никакве разлике у односу 
на стратегију Буша млађег, чији је стратешки концепт 
“рата против глобалног тероризма” обухватао цео 
свет. Прецизније, једина разлика је у реторичкој фра-
зеологији. 

Угледна руска аналитичарка Татјана Грачова 
скреће пажњу на тзв. “духовну позицију америчког 
председника”. Наиме, Обамине ставове подржале су 
најекстремније невладине групације и удружења, по-
пут “Националне лиге за заштиту права на абортус”, 
затим “Националне организације за права лезбејки”, 
као и “Америчког савеза за грађанске слободе”, које се 
налазе под пресудним утицајем следбеника “идеологи-
је новог доба”. Угледна руска аналитичарка, истиче да  
“Обамино ново јеванђеље” садржи снажан “антихриш-
ћански дух”, који следбеници “нове ере” покушавају 
да унесу у свакодневни живот, користећи огроман фи-
нансијски, медијски и политички утицај. Основне од-
реднице “oбамаманије” суштински су усмерене против 
традиционалног начина живота, пре свега породице 
као основног субјекта здраве друштвене заједнице. Ис-
товремено, овај идеолошки дискурс савршено се укла-
па у стратегију глобалистичких елита, које теже успос-
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тављању “новог светског поретка”, којим би управ-
љала “светска антихришћанска влада”.  
 

Нови сексуални поредак 
 

Промоција хомосексуализма једна је од основних 
одредница, идеологије покрета Ново Доба. Корени по-
дршке хомосексуализму, потичу из потпуно различи-
тог схватања “духовног развоја личности”, у односу на 
хришћанство. Наиме, док хришћани пут смирења виде 
у Богу и љубави према ближњем, следбеници религије 
“new age” промовишу пут “култивисања личности, од-
носно љубави према себи”. Њуејџери полазе од схва-
тања да је човек добар сам по себи, да само треба да 
отвори своју природу, и да ће без икакве моралне при-
нуде, моћи да се понаша како жели. На оваквим ду-
ховним премисама, настала је подршка идеологији хо-
мосексуализма. 

Др Џудит Рисман, некадашњи председник аме-
ричког института за медије и образовање, подвргла је 
критичкој анализи “сексуално - индустријски ком-
плекс”, који је у Сједињеним Државама, уобличен 
шездесетих година прошлог века, упоредо са новом 
парадигмом епохе, глобализацијом. Од тада до данас, 
сведоци смо “астрономске инциденције” свих секс-
уално патолошких појава, од хомосексуализма и сило-
вања, до инцеста, содомије и педофилије. Угледна на-
учница, разоткрива тајне центре, који промовишу де-
вијантна понашања, као друштвено легитимна и мо-
рално прихватљива.  

Др Рисман, тешко оптужује колеге, пре свега Ал-
фреда Рајса, за злоупотребу науке и сарадњу са ути-
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цајним фондацијама, које су финансијери “научног 
преврата” у области изучавања сексуалног понашања. 
Под утицајем “нове научне методологије”, доносе се 
одговарајући квазинаучни и неморални закључци. Хо-
мосексуалност се од 1973. године не третира као “по-
ремећај”, а две деценије касније исто се догодило са 
“педофилијом и садизмом”. Овакви ставови, служе и 
као основ за различите правне захтеве, које се крећу, 
од захтева за легализацијом “хомосексуалних брако-
ва”, до захтева за “усвајањем деце”, што је свакако нај-
опаснија намера. Поједини стручни консултанти у Ује-
дињеним Нацијама, залажу се за “право деце на секс”, 
што показује најмрачнију страну “сексуално – индус-
тријског комплекса”, чије активности финансирају 
следбеници “новог светског поретка”. 

Иначе, промоцијa идеологије хомосексуализма, 
током осамдесетих година прошлог века, запала је у 
озбиљну кризу. Појава смртоносног вируса сиде, који 
се великом брзином ширио међу хомосексуалцима и 
наркоманима, наметнула је потребу радикалног зао-
крета, о којем на изванредно документован начин пи-
ше политиколог Александар Павић : “Jедна занимљива 
књига која је изашла у САД пре неколико година и 
имала више издања – „Маркетинг зла“ од Дејвида Ку-
пелијана – говори о томе како је савремена марке-
тиншка индустрија у САД (наравно, и шире, на За-
паду) усмерена ка некад више, некад мање суптилном, 
али свесном, поткопавању традиционалних вредности. 
По питању „геј покрета“, Купелијан документује како 
је цела кампања пројектована од стране двојице струч-
њака за маркетинг образованих на Харварду и затим 
дословце примењена у „мејнстрим“ медијима, како би 
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се људи убедили да су хомосексуалци не само „жртве“ 
већ и културни хероји.  

У својој маркетиншкој студији из 1988, инспи-
рисаној „пи-ар катастрофом“ која је претила хомосек-
суалној популацији због појаве ХИВ-а, насловљеној 
„После бала: како ће Америка савладати свој страх и 
одбојност према гејевима током 1990-их година“, 
Маршал Кирк и Хантер Медсен стратегију „освајања“ 
представљају на следећи начин: „Кампања коју изла-
жемо у овој књизи, мада сложена, има свој средишњи 
ослонац у голој пропаганди, чврсто утемељеној у дав-
но установљеним начелима психологије и реклами-
рања.“ 

По речима професора Пола Рандоа са Риџент уни-
верзитета, циљ је био „наметнути прихватање хомо-
сексуалне културе од стране мејнстрима, ућуткивање 
противника и коначно преобраћање америчког друш-
тва“. У том смислу, кључ успеха лежао је у бирању ре-
чи „геј“ уместо „хомосексуални“, тако везујући не-
јасне али позитивне конотације за ту појаву (реч „геј“ 
изворно значи „радостан“, „весео“). Другим речима, 
„геј“ – и ако суштински нема никакве везе са концеп-
том којег треба да етикетира – звучи неупоредиво по-
зитивније од „хомосексуалца“. Заиста, у старту је већ 
много теже бити против некога ко је „радостан“ и „ве-
сео“. Човек добије нелагодан осећај некога ко својим 
присуством квари журку. 

„Ми мислимо на преобраћање емоција, ума и во-
ље просечног Американца, путем планираног психо-
лошког напада, у облику пропаганде којом ће медији 
хранити нацију... Није важно то што ће рекламе бити 
лажи, бар не нама, јер их ми користимо за етички до-
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бре сврхе,“ пишу у нуејџовском стилу Кирк и Медсен. 
А једна од тих лажи је и та да су људи рођени као 
хомосексуалци: „Ми тврдимо да, из практичних сврха, 
треба сматрати да су гејеви рођени геј, и ако изгледа 
да је, када је реч о већини људи, сексуална ори-
јентација производ сложене интеракције између урође-
них склоности и актера из окружења током детињства 
и раног пубертета.“ Јер, „када би се јавности суге-
рисало да је хомосексуалност нешто што је избор, то 
онда отвара пандорину кутију са етикетом “морални 
избори и грех”, дајући онима који су религиозно непо-
пустљиви штап с којим могу да нас ударају. Стрејтови 
морају бити научени да је исто толико природно за не-
кога да буде хомосексуалан колико и да буде хете-
росексуалан: зло и завођење немају ништа са тим.“ И 
ако, наравно, по признању самих аутора, потенцијално 
могу и те како да имају. Али то већ отвара питања 
„моралних избора и греха“, што се свакако мора из-
бећи. Јер, кључ победе у маркетингу је постављање те-
ме на прави начин, па макар и помоћу лажи”. 

Ево, дакле, црно на бело. Покрет за „геј права“ је 
врхунски пројектована кампања за мењање свести 
просечног човека, која се примењује кроз мас-медије у 
свим земљама са кооперативним естаблишментом. Ку-
пелијан још цитира упутства Кирка и Медсена о томе 
како треба направити асоцијацију између њихових 
противника и нациста, чак и како треба искористити 
разне мртве историјске личности и избацити тезу да су 
били „геј“ (без обзира да ли је то тачно или не) – јер 
су, по резоновању аутора, „несумњиво мртви, па пре-
ма томе нису у позицији да демантују тврдњу и туже 
за клевету“.  
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Подршка правима хомосексуалца, савршено се ук-
лапа у тежње појединих праваца покрета Ново Доба, 
који “у распаду прокреативне структуре породице 20. 
века, уочавају витални поремећај потребан за продор 
сарадничке породичне структуре 21. века”. Један од 
најконтроверзнијих теоретичара покрета Волш, сматра 
да би родитељи требало да бригу о својој деци пре-
пусте “читавој заједници”, која треба да задовољава 
телесне, друштвене и духовне потребе деце, уз образо-
вање и вредности које нуде старији. Занимљиво је да 
је овакве ставове о породици заступао, још у 19. веку, 
“отац комунистичке идеологије” Карл Маркс. 
 

“Златна милијарда” 
 

Промоција идеологије хомосексуализма и разара-
ње традиционалне породичне структуре, савршено се 
уклапају у један од најзначајнијих пројекта “глобалне 
елите” о “депопулацији светског становништва”. Пре-
ма идеолозима “новог светског поретка”, број ста-
новника на Земљи треба свести на “златну милијарду”, 
што је закључак на који упућују бројне студије о огра-
ничности планетарних енергетских и природних ре-
сурса, које су настале, под покровитељством “глобал-
не елите”.   

Суштина наручених “научних студија”, од седам-
десетих година до данас, заснована је на теорији да на-
ционална држава не може бити ефикасно средство за 
“управљање кризама”, односно да “глобални пробле-
ми” захтевају ефикасно “глобално планирање и и уп-
рављање”.  

Др Џон Колман, као типичан пример, наводи сту-
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дију која је настала под покровитељством Римског 
клуба, под насловом “Уговор о глобалном планира-
њу”, ауторски рад научника Џеја Форестора и Дениса 
Медоуса. Наиме, и овај извештај  заснован је на тези, о 
ограничености светских природних богатстава, из 
којег произилази као неминован, закључак о потреби 
успостављања “светске владе”, која би била под пот-
пуном контролом ове мондијалистичке организације. 
Др Колман тврди да ова конспиративна организација, 
од краја шестдесетих година прошлог века, има разра-
ђене циљеве и оперативне планове.  

Основни циљ “хијерархије завереника” је успос-
тављање “светске владе и једне цркве”, односно “црк-
веног тела” са задатком да “нову веру обликује по њи-
ховој жељи”, из чега није тешко уочити пресудни ути-
цај следбеника “религије новог доба”. Потпуно униш-
тење сваког националног идентитета и поноса, као и 
традиционалних религиозних веровања, такође је је-
дан од планова Комитета 300. 

Као важан циљ ове конспиративне структуре, поз-
нати обавештајац означава потпуну контролу, сваког 
појединца на планети, помоћу средстава надзора и 
електронике, односно “стварање друштва постиндус-
тријског нултог раста”, у процесу елиминације свет-
ског становништва, уз легализацију дроге и порногра-
фије.  

Комитет 300 залаже се за концепцију “депопу-
лације великих градова”, као и престанак сваког на-
учног истраживања, посебно у области примене нук-
леарне енергије у мирнодопске сврхе, што је посебно 
кулминирало током актуелне кризе у односима САД – 
Иран, кроз противљење америчке администрације, да 
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Иран користи нуклеарна истраживања у мирнодопске 
сврхе. Наиме, Колман тврди да би усавршавање тзв. 
“фузијске бакље”, урушило брижљиво грађен мит о 
“ограничености природних ресурса”. 

Први посредник у југословенској кризи Сајрус 
Венс, за потребе Kомитета сачинио је извештај под 
насловом “ Свет 2000”, којим је предвиђено смањење 
светског становништва за око три милијарде, као и 
смањење броја Американаца за око 100 милиона, до 
2050. године. Као модел остварења плана, Венс је на-
вео “изазивање ратова ниског и средњег интезитета и 
глобалних пандемија”, првенствено у државама Трећег 
света. Комитет 300 дао је и подршку стварању масовне 
незапослености, која ће деморалисати припаднике рад-
ничког слоја, o чему је сачињена студија која указује 
на пресудан утицај следбеника покрета новог доба, 
под карактеристичним насловом “Завера Водењак” 
(The Aqvarian Conspirasy).  

Организација сматра да се сталним и трауматич-
ним шокантним догађајима, може изазвати стање ма-
совне малодушности, што ће омогућити управљање 
кризама, за шта у САД постоје специјализоване орга-
низације, попут ФЕМА, које делују у ванредним окол-
ностима. На духовном плану, потребно је производити 
нове рок култове, као и наставити изградњу култа 
хришћанског фундаментализма, кроз ширење мита о 
“Божијем изабраном народу”,  ради јачања државе Из-
раел. Према тврдњама др Колмана, Комитет стоји и 
иза стварања верских култова, фундаменталистичких 
покрета и идеја о ширењу верских слобода, ради раза-
рања традиционалних религиозних веровања. 

План организације је и потпуни слом светске еко-
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номије и политичко расуло, као и пуна подршка над-
националним институцијама, попут УН, затим Међу-
народног монетарног фонда, Светске банке, Међуна-
родног суда правде, уз напомену да је потребно прет-
ходно извршити продор у све владе света, како би се 
уништио суверенитет држава, које представљају. 

Коначно, циљ је и стварање светске терористичке 
мреже, како би се делегитимисала позиција државе, уз 
преузимање образовног система, пре свега у Сједиње-
ним Државама.  

Многи од циљева, који су пре неколико деценија 
изгледали као далека будућност, данас су реалност ме-
ђународне политике и економије. Актуелна светска 
економска и финансијска криза, само je етапа у про-
цесу стварања светске тоталитарне државе, којом би 
управљала “глобалистичка елита” , састављена од “ме-
гакапиталиста опијених религијом новог доба”.  

Да садашња криза, има крајње негативну динами-
ку показују прогностички трендови, које је сачинио 
инсититут “Global Europe Anticipation Buletin” од 16. 
децембра 2008. године, проценом да се у будућности 
очекује заоштравање финанисијске кризе, кроз три де-
стабилизирајућа процеса: очигледно продужење кризе, 
експлозију незапослености у целом свету и ризик из-
ненадног колапса пензионих система. Све то изазваће 
социјални хаос, створити армију незапослених и са-
мим тим претпоставке за велики светски рат, који ће 
се битно разликовати у односу на досадашња трагична 
историјска искуства. 

Према Апокалипси и Јеванђељима, пре него што 
завлада антихрист биће глобална криза – “ невоља ве-
лика, устаће народ на народ и царство на царство, и 
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земљотреси велики биће по мјестима, и биће глади и 
помори, и страхоте и знаци велики биће са неба”. 
Следбеници “религије новог доба”, амбијент кризе ту-
маче на другачији начин. Они једини спас виде у “сти-
цању нове духовности у оквиру цивилизације”, уз на-
помену да код “пророка новог доба будућа катастрофа 
све чешће добија лик еколошког грча”. 

     
Екологизам 

 
Идеолози покрета Њу Ејџ, огромну енергију ус-

меравају на решавање тзв. еколошких проблема. Оп-
седнутост овим темама у потпуности обликује свест 
следбеника “религије нове ере” и практично је своди 
на еколошку. Оваква уверења имају своју есхатологију 
која је типично пантеистичка, односно проистиче из 
“веровања које не поставља јасне границе између бо-
гова, људи и природе”. Афирмација магијског опште-
ња човека и природе, то је духовни праксис модерних 
њуејџера. 

Следбеници “новог доба” убеђени су да је “мис-
тични ниво највише духовно стање у васиони”, главни 
задатак човечанства, који закономерно води решевању 
сложених проблема. Према њиховом веровању “мис-
тична знања доприносе превазилажењу непотпуности 
људског мишљења, односно омогућавају ефикасно уп-
рављање материјалним светом. Руски теоретичар Чап-
нин истиче да следбеници покрета, “екомистицизам 
проглашавају за главну стратегију преживљавања чо-
вечанства”, уз обавезно упражњавање древних мисте-
рија. Примера ради, на семинару политичког покрета 
зелених у Аустралији, још 1985. године учесници су у 
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стању мистичног транса, створили “Велики савет свих 
живих бића”, осећајући “мистичне импулсе од живо-
тиња и биљака које људи угрожавају” постајући тако 
посредници, између људског друштва и природе. У ра-
довима њуејџера, веома је популарана и митолошка 
представа о Земљи “као гигантском разумном бићу”, 
односно многи следбеници покрета, “живима и разум-
нима сматрају планете, звезде, као и васиону у цели-
ни”.  

Присталице “еколошког мистицизма”, посебно се 
обраћају људима на власти, којима редовно препору-
чују више нивое стања свести, ради лакшег решавања 
проблема као што су: загађења средине, уништења 
других врста, хиперпродукције, неправилног коришће-
ња природних ресурса, ратова, глади и болести. Веома 
је индикативно да су у круговима “глобалистичке ели-
те”, радови идеолога новог доба, попут Мерилин Фер-
гусом или Хејзела Хендерсона, високо вредновани. 
Чланови Римског клуба Ласло и Несбит, оценили су 
их као “могућност преживљавања” у условима не-
избежне катастрофе, уз констатацију “да људе данас 
тера да изврше напад на небо не само жудња за само-
узвишењем, већ и жеља за опстанком”.  

Извесне еколошке теорије имају изразито мизан-
тропски карактер и савршено се уклапају у ставове 
“глобалистичке елите о депопулацији светског станов-
ништва”. Један од аватара покрета Џин Хјустон наја-
вила је да би се “могло десити да људска раса заврши 
као огроман неуспешни експеримент, кроз наредних 
двадесет пет година”, уз напомену да је реч о гуруу, 
“која је помогла Хилари Клинтон да ступи у везу са 
духом Елеоноре Рузвелт”. За Вилијама Томпсона “чо-
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век је прелазна животиња, а човечанство је стигло до 
краја пута, али то није крај већ само затварање пог-
лавља”, док Роберт Милер говори о “освети Земље 
најнапреднијим врстама које су почеле да је уништа-
вају”, предсказујући нестанак човечанства. Теоретичар 
Метју Фокс је у свом “мистичном заносу” предложио 
формирање “Конференције Уједињених Врста”. На 
овако замишљеном форуму, “репрезентативнијем од 
Уједињених Нација”, представници сваке од врста на 
Земљи, највероватније би гласали о прогону људи на 
неко удаљено место у галаксији, “тако да Мајка Земља 
може да настави своје рађање лепоте, дивоте, боја  и 
здравља”, тврди овај аутор. 

На овом месту, потребно је направити дигресију. 
Наиме, еколошка криза на коју упозоравају следбе-
ници покрета, директна је последица, односа најраз-
вијенијих индустријских држава према природним ре-
сурсима. Податак да 25% светског становништва, тро-
ши 75% енергетског горива, указује на постојање уз-
рочне везе између високог стандарда најразвијенијих 
држава и интензивног трошења необновљивих ресур-
са. Светске економије, на челу са Сједињеним Аме-
ричким Државама, свакако су најодговорније за овакво 
стање, и у том смислу упозорења еколошких експе-
рата, имају основа. Проблем је међутим у манипула-
цији овим питањем, које се све више користи као сред-
ство притиска на националне државе, односно као из-
говор за формирање “светске владе”, која би била под 
контролом “светске закулисе”, којом доминирају фа-
натизовани следбеници “религије новог доба”. 

У круговима глобалистичке елите, најпопуларнија 
је теорија о глобалном загревању планете, која пред-
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ставља квинтесенцију, свих истраживања о еколошким 
проблемима насталим последње три деценије. Главни 
промотер ове кампање је некадашњи потпредседник 
САД Алфред Гор, који је “политичка икона покрета 
ново доба”. Некадашњи амерички потпреседник, обја-
вио је књигу под насловом “Наш избор – путеви ре-
шавања климатске кризе”, која је “политички мани-
фест глобалног еколошког покрета”.  

“Ако се схвати на прави начин , климатска криза 
представља јединствену прилику за отклањање многих 
дуготрајних, а занемариваних узрока патње и беде и 
стварање услова да живот будућих  нараштаја буде 
здравији и напреднији, с већим изгледима на успех 
сваког покољења у потрази за срећом” пише у уводу 
књиге, уз констатацију да је циљ књиге да “деполи-
тизује ово питање колико је год то могуће и да ин-
спирише читаоце да нешто предузму , не само на ин-
дивидиалном нивоу већ учешћем у политичким про-
цесима у оквиру којих ће свака земља, и свет као це-
лина, суочити се са избором који је пред нама”. Увод-
ни део књиге, Гор завршава афричком пословицом ко-
ја каже : “Ако желиш да ходаш брзо, корачај сам, ако 
желиш да стигнеш далеко корачај са неким”, што је 
мисао која се савршено уклапа у “екомистицизам” 
присталица “ере Водолије”.  

На теоријском плану, ова књига није донела зна-
чајне новине у односу на катастрофичне теорије, које 
су настајале последњих деценија. “Горов манифест” 
суштински реафирмише принципе, које критичари оз-
начавају као “митове климатске теорије”. Први мит 
заснован је на “јединству научне заједнице”, која је на-
водно утврдила узроке “глобалног загревања”, што 
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сваку даљу расправу чини непотребном. Други мит 
“екологизма” заснован је на ставу да је “човек главни 
узрок глобалног загревања”, док следећи почива на те-
зи да се у 20. веку, догодило загревање без историјског 
преседана. Четврта поставка теорије, базирана је на 
прогнози да ће температура, до 2100. године, порасти 
од 1,5 – 6 Целзијусових степени. Горов “екологизам” 
поткрепљен је наводним снимцима отапања глечера на 
северном полу, што ће изазавати пораст нивоа мора и 
потапање многих копнених површина, као и статис-
тиком која доказује да је број урагана, суша и времен-
ских непогода, повећан због наводног глобалног за-
гревања. Коначно, најзначајнији принцип своди се на 
захтев да се све националне државе, глобалним прото-
колом, обавежу “на смањење штетне емисије гасова”, 
што је еуфемизам иза којег се крију настојања “глоба-
листичке елите”, да еколошком проблему, дају првен-
ствено економски, социјални и политички карактер. 

Иначе, теорије о глобалном загревању, појавиле 
су се још осамдесетих година прошлог века, упоредо 
са назнакама општесветске кризе. Посебно је заним-
љиво да је у оквирима научне заједнице, тада  дошло 
до промене парадигме. Наиме, веома популарна “тео-
рија о глобалном захлађењу”, током осамдесетих годи-
на,  уступила је место “теорији о топлотним катастро-
фама”. Основни узрок, промене научне парадигме, 
последица је ширих тенденција у западним друшт-
вима, тешко погођеним економском, социјалном, и на-
дасве моралном кризом.  

Под утицајем ових фактора, политичка и пословна 
“елита” почиње да богато финансира разне “алармис-
тичке теорије” о неминовној пропасти планете и људ-
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ске цивилизације. Са ове временске дистанце, потпуно 
је јасно да је на тај начин преусмеравана пажња јав-
ности са системске кризе америчког модела корпора-
тивног капитализма, односно постепено су стваране 
препоставке за неконтролисано ширење утицаја раз-
них америчких владиних агенција. Упоредо са овим 
тенденцијама, догодила се тешка деградација и зло-
употреба науке, која траје све до данас. Наиме, без об-
зира на медијску и политичку пропаганду, “теорија о 
глобалном загревању”, никада није поткрепљена оз-
биљним научним аргументима, односно никада ег-
зактно није доказано да је глобално загревање процес 
који је сам по себи штетан, као и да је човек најод-
говорнији за такво стање. Усталом ево шта о томе го-
вори један од најутицајнијих теоретичара глобалног 
загревања Стивен Шнајдер: " Да бисмо заокупили 
имагинацију јавног мњења.... ми морамо да износимо 
поједностављена и драматична тврђења, што мање 
спомињући сумње које имамо. Свако за себе мора да 
прави баланс између ефикасности и поштења". Дакле 
мало науке и мало пропаганде, а колико чега то је на 
сваком појединцу, да за себе одлучи, али са упутством 
да би било какве сумње у катастрофичне сценарије 
требало “што мање спомињати”.  

Један од најпроминетнијих “научника алармиста” 
Џејмс Хансен, изјавио је “да је нагласак на екстрем-
ним сценаријима можда био оправдан раније, док јав-
ност и политичари нису били свесни проблема глобал-
ног загревања, уз констатацију да су нам данас пот-
ребни објективни модели утицаја на климу, који су у 
складу са садашњим околностима”. 

Настојања “алармиста”, да своје квазинаучне про-
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цене о клими политички верификују, на неком од нај-
значајнијих светских форума, доживели су децембра 
2009. године, потпуни крах. Наиме, упоредо са при-
премама глобалног самита о клими у Копенхагену, от-
кривен је један од највећих скандала у историји науч-
не заједнице, познат као “климагејт”. Група хакера, 
уочи овог дуго најављиваног догађаја, успела је да 
“провали” приватну преписку између америчких и 
британских научника климактолога, од којих су многи 
угледни чланови Међувладиног панела Уједињених 
Нација. Реч је о мејловима које су ови “експерти за 
климу” међусобно размењивали пуних 13 година, a из 
којих недвосмислено произилази сазнање о “штимо-
вању” добијених података и њиховом прилагођавању 
жељама “светске закулисе”. Температуре из прошлос-
ти, намерно су приказиване нижим, ради доказивања 
“теорије о глобалном загревању” из које је требало да 
простeкне “глобални конзенсуз” о успостављању 
“светске владе”. Тешкој дискредитацији Међувлади-
ног панела УН, свакако је допринела, у преписци јавно 
обелодањена, стратегија ућуткивања научника који 
критикују “горовски њуејџовски екологизам”. А сада 
нешто и о његовом политичком смислу. 

Под изговором смањивања опасности од глобал-
ног загревања, у децембру 2009. године у Копенха-
гену, требало је да буде потписан Уговор о потчиња-
вању држава чланица, једној “централној влади”. Сер 
Кристофер Монктон, упозорио је светску јавност на 
детаље уговора, који су делегати и шефови држава, 
требало да потпишу у главном граду Данске. Према 
речима Монктона, први пут је у једном међународном 
уговору употребљен термин “влада”, уз напомену да 
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би овако замишљено тело имало овлашћења да: кон-
тролише светска “слободна тржишта”, финансије, еко-
номију, уводи пореске таксе и друге сличне мере, ради 
заштите животне средине. Светска влада, поседовала 
би механизам за имплементацију уговора и овлашћења 
на основу којих би, у овом домену, одређивале гра-
нице надлежности националним државама. На тај 
начин, овако успостављена влада, без икаквог избор-
ног легитимитета, укинула би суверенитете нацио-
налних држава и сваком становнику на планети, одре-
ђивала каква ће кола да вози, гориво троши, шта да 
производи, односно каква ће бити структура наци-
оналних економија. 

Климатски самит, упркос амбициозним припре-
мама и чињеници да је окупио више од 115 шефова 
држава или влада, завршен је неуспехом. Поред обело-
дањивања приватне преписке представника Међувла-
диног панела УН, неуспеху самита свакако је доприне-
ло различито виђење проблема, на релацији богате ин-
дустријске земље – земље у развоју. Документ под 
насловом  «Copenhagen Acord « на свега пет страна, 
садржи дванаест тачака и суштински је декларативног 
и правно необавезујућег карактера.  

Копенхашки форум, био је повод да земље у раз-
воју, још једном укажу на велики јаз између богатих и 
сиромашних, који је симболички исказан и током 
расправе, чији је садржај оцењен као “недемократски”, 
jer су учествовали искључиво представници индус-
тријски најразвијенијих држава света. Председник Бо-
ливије Моралес, подстакнут неуспехом, предложио је 
организовање “алтернативног самита о клими”, док је 
председник Венецуеле Чавез оптужио најбогатије 
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државе за “екоцид” над најсиромашнијим земљама 
света.  

Екоскептицизам није искључиво карактеристика, 
погледа на свет најсиромашнијих делова планете. По-
ред плејаде научника, који озбиљно критикују дог-
матске теорије о “глобалном загревању”, гласови про-
теста стижу и из самог срца Европе. Чешки председ-
ник Вацлав Клаус, тим поводом написао је књигу под 
насловом “Плава планета – зелени окови”, чији под-
наслов “шта је угрожено клима или слобода”?, нај-
потпуније одсликава начин размишљања чешког пред-
седника. Анализирајући карактер идеологије еколо-
гизма, председник Чешке долази до закључка о не-
вероватној сличности са идејама комунизма: “Права 
опасност лежи у томе што ова идеологија, тежи да 
уништи нашу слободу, претећи нам невероватним пос-
ледицама глобалног отопљавања..... Амбициозни по-
литичари који желе да управљају светом, човечан-
ством, трагају за ваљаним аргументом, који би оправ-
дао такве њихове напоре. Раније се то чинило у име 
социјализма, маса, пролетеријата, сада се све то ради у 
име спасавања планете од уништавања и трагања за 
начинима како да се разарање планете Земље спречи. 
За такве политичаре је оваква политика савршена ос-
нова за инсиситирање на примени владине контроле, 
интервенције и регулативе, на увођењу забрана свега и 
свачега”. Чешки председник, у разговору за BBC, ис-
такао је “да су социјалистичке идеје поклекле у судару 
са реалношћу, док ми међутим нећемо бити живи да 
сазнамо да ли су се мрачна предсказања о будућности 
планете обистинила”. Клаус је посебно указао на суш-
тински смисао екологизма, који представља “најради-
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калнији облик напада на најсиромашније слојеве дру-
штва у земљама у развоју, уз препоруку да “еволуција 
људског друштва треба да буде спонтана”, а не дик-
тирана из одређеног центра, што је суштина “еколо-
гизима следбеника покрета Ново Доба”.  

Потписивање глобалног климатског уговора, нај-
више је подржавала администрација председника Оба-
ме, што додатно потврђује тезу о глобалистичком ка-
рактеру америчке политичке елите. Иначе, еколошка 
питања високо су на листи приоритета нове адми-
нистрације. Државни секретар Хилари Клинтон, у об-
раћању члановима Савета за иностране послове, изне-
ла је тезу о потреби војног интервенционизма, у име 
екологије, што је додатак раније успостављеној “док-
трини хуманитарног интервенционизма”, ради зашти-
те људских права. Клинтонова и Гор залажу се и за по-
литику опорезивања емитовања угљен диоксида, од-
носно увођења пореза на све и свашта, чиме би се пре-
ма речима критичара, повећала контрола становниш-
тва, угрозили стандард и слобода.  

Обамина администрација лансирала је и идеју о 
увођењу система “ cap & trade “, према којој би државе 
и корпорације, добиле квоту за одређену количину за-
гађења, којом би могле да тргују, а да преко ње пла-
ћају додатне пенале или бивају кажњене. Овакве ини-
цијативе, најоштрије су осуђене од званичника Индије, 
Кине и Русије, као покушај спречавања даље експан-
зије њихових економија. Смисао екототалитаризма, 
ипак најбоље одсликавају речи, некадашње државне 
секретарке Мадлен Олбрајт о томе да “није праведно 
да Сибир припада само Русији”, или изјаве Хилари 
Клинтон о Амазону, “који би требало да постане свет-
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ско добро” и самим тим изузет из суверенитета Бра-
зила. 

Екуменизам 
 

Екуменизам (од грч: οικουµενη - насељени свет, 
васељена) представља теолошки покрет, чији је зва-
нично прокламовани циљ помирење, сарадња, зближа-
вање и јединство хришћанских цркава. За разлику од 
унијаћења, тј. прелажења из Православне у Католичку 
цркву, у екуменизму се наглашава равноправан дија-
лог међу хришћанским конфесијама, односно истиче 
се оно што је појединим црквама заједничко. На тај 
начин, присталице екуменизма “потврђују духовно и 
морално послање Христове Цркве”. 

Екуменски покрет настао је у 19. веку унутар про-
тестантских цркава. У окриљу Католичке цркве, пре-
тече екуменизма у 19. веку су теолози: Њуман, Мер-
циер и Штросмајер. У 20. веку, следбеници екуме-
низма су бенедиктинци из Чеветохена у Белгији, уз на-
помену да се идеје екуменизма даље развијају у до-
миниканском центру Истина у Паризу, у еклезио-
лошким радовима доминиканца Конгара.  

После Другог ватиканског Концила (1962.-1965.) 
Католичка Црква прихвата основна начела екуменизма 
и одриче се унијаћења, што је посебно исказано у  дек-
рету “Unitatis redintegratio” из 1964. године. 

Историчари екуменизма, настанак покрета везују 
за деловање баптистичког мисонара Виљема Керија, 
који се залагао за оснивање "општег удружења" свих 
хришћанских вероисповести. Овај захтев је настао то-
ком његових мисонарских активности у Африци, када 
је на делу увидео слабост хришћанства услед његових 
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унутрашњих подела. Цркве које су деловале мисио-
нарски, почеле су са оснивањем различитих друштава, 
све у циљу усклађивања њиховог мисонарског делова-
ња. У то време основана су у Лондону удружења 
YMCA (Хришћанско удружење за младе мушкарце). 
YMCA је 1894. имало око десет хиљада одељења по 
целом свету, са четири милиона чланова. Ускоро су 
основана и женска удружења. Ема Робертс је тако ос-
новала кружок за молитвено уједињење, а госпођа Ки-
нерд је у Лондону организовала добротворно друштво 
за помоћ младим женама. Та два друштва су се ује-
динила 1897. године и добила назив YWCA (Хриш-
ћанско удружење за младе жене).  

Ове организације деловале су на принципима ху-
манистичких доктрина. Крајем 19. века основана је и 
Светска Студентска Хришћанска Федерација (World 
Sudent Christian Federation). Ваља поменути да је 1864. 
године основано удружење "Јеванђелска алијанса", а 
1914. је основана Светска алијанса за унапређење ин-
тернационалног пријатељства преко Цркава. Може се 
сматрати да су оваква удружења представљала зачетак 
будућег екуменског покрета. Године 1854. основан је 
екуменски савет, из чијих активности ће проистећи 
скуп у Единбургу 1910. године, који представља поче-
так институционалног деловања покрета.  

На скупу у Единбургу, појам екуменизма први пут 
употребљен је у његовом садашњем значењу. Жеља је 
била да се избегне појам "интернационални" који со-
бом имплицира националну подељеност док појам 
"екуменски" (према источном изговору грчког "ику-
менски") указује на свеукупност без подела.  

Конференција у Единбургу била је насловљена 
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као "Међународна Мисионарска Конференција" (Inter-
national Missionary Conference). На скупу је установ-
љено стално повереништво, које је требало да ускла-
ђује екуменске активности, у складу са предлозима и 
идејама које су се на скупу појавиле. Једно од тих по-
вереништва имало је назов “Живот и Рад” (Life and 
Work). За њега се посебно залагао лутерански епископ 
из Упсале Натан Содерблум (Nathan Soderblom 1866 - 
1931). Ово повереништво имало је за циљ да решава 
питања односа цркава према друштву. 

Англикански епископ Чарлс Хенри Брент  најви-
ше се залагао за повереништво “Вера и Поредак”, које 
се бавило теолошким питањима, пре свега оним које 
су представљале узрок подела међу хришћанима. У 
Лозани је 1927. године, одржана конференција “Вере и 
Поретка”, која је представљала почетак редовних сас-
танака, на којима су се разматрала догматска питања, 
уз учешће различитих хришћанских цркава. 

Иначе, два тела екуменског покрета, имала су и 
различите приступе. Док је повереништво "Живот и 
Рад" било инспирисано “либералном теологијом” и 
америчким покретом “Social Gospel” и бавило се пре 
свега друштвеним и каритативним проблемима, пове-
реништво "Вера и Поредак" било је окренуто превас-
ходно теолошким питањима и своју инспирацију нала-
зило је у дијалектичкој теологији. Оно се посебно за-
лагало за постизање напретка на доктринарном плану.  

Ипак, иако су се њихови методи и приоритети раз-
ликовали, циљеви су били исти. На крају постигнута је 
сагласност “да и социјална улога хришћанства и док-
тринарна питања, имају своју важност на путу пос-
тизања јединства међу хришћанима”. Године 1912. 
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створен је и трећи екуменски покрет, који је носи на-
зив "Интернационални савет мисија". Он је створен са 
циљем координације мисијских друштава. 

 
Светски савет цркава 

 
Светски савет црква институционални је оквир за 

спровођење екуменских идеја. Формиран је у холанд-
ском граду Утрехту, 1938. године, спајањем два покре-
та “Живот и рад” и “Вера и поредак”. И поред тога, 
организација “Вера и Поредак”, наставила је да пос-
тоји и као посебно тело. После конференције, која је 
одржана у месту Сантјаго Ди Компостело у Шпанији, 
1993. године, одржана je и конференција у Куала Лум-
пуру у Малезији, 2004. године.  Разматрано је стање 
екуменског покрета и његов развој, од прве конфе-
ренције организације “Вера и Поредак”, до данас. Ог-
ранком “Вера и Поредак” тренутно управља комисија 
од 120 чланова.  

После оснивања ССЦ а било је замишљено и 
одржавање прве опште скупштине 1941. године. Ме-
ђутим, пошто је отпочео рат, овај догађај је одложен за 
касније. Прва скупштина, одржана је тек 1948 године, 
уз напомену да je 1952. године цариградски патријарх 
Атинагора, издао је енциклику у којој позива погла-
варе помесних православних цркава да се придруже 
Светском савету  цркава.  

Православне цркве већ од 1952. године, почеле су 
да се укључују у рад ССЦ а, док Васељенска патри-
јаршија од 1955. године, шаље сталне представнике у 
централу савета у Женеви. Централни комитет ССЦ a 
се од 1959. године, састаје на Родосу, са представни-
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цима свих православних цркава.  
Патријарх Атинагора се сусрео римским папом 

Павлем VI у Јерусалиму, 1964. године. У екуменским 
круговима догађај је оцењен као историјски, јер су се 
поглавари две цркве, састали први пут после 526. го-
дина, тачније од сусрета у Ферари између патријарха 
Јосифа II и папе Евгенија IV. Сусрет поглавара две 
хришћанске цркве, карактерисала је велика помпа. 
Пошто су заједнички прочитали молитву “Оче наш”, 
изменили целив мира и заједнички благословили 
народ, на крају је патријарх даривао папу архијереј-
ском панагијом, са представом Господа као учитеља, 
симболом епископске части православних јерарха.  

Веома брзо после овог сусрета, 7. децембра 1965. 
године, Цариград и Рим укидају узајамне анатеме из 
1054. године, уз констатaцију да многе разлике које 
постоје, не могу да буду препрека “дијалогу љубави”  
две цркве. Организациона структура ССЦ а, прилаго-
ђава се све чешћој пракси међусобних сусрета.  

Светски савет цркава, од 1971. године, има три 
огранка које међусобно усклађује централни одбор. 
Први огранак носи назив "Вера и сведочанство". У ње-
ном оквиру постоји организација "Вера и Поредак", 
која се бави доктринарним питањима. Други огранак 
назива се "Праведност и служење" и бави се прак-
тичним проблемима у односима цркава чланица и пре-
ма свету, док трећи огранак "Васпитање и обнова", 
изучава питања образовања. 

Под покровитењством Светског савета цркава, 
одржан је велики број скупова, на којима су учест-
вовали представници свих хришћанских деноминаци-
ја. По значају се издваја, скуп који је одржан од  7-20 
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фебруара 1991. године у Канбери, у Аустралији, а који 
је насловљен као 7. Генерална конференција ССЦ а.  

На њој су поред представника бројних протес-
тантских цркава, учествовали и представници свих по-
месних православних црквава (осим јерусалимске Пат-
ријаршије која је иступила из ССЦ) као и пред-
ставници Ватикана на челу са кардиналом Едвардом 
Касидијем. На скупу је усвојен веома занимљив доку-
мент под именом "Јединство цркве као општење: Дар 
и позив", који је представљен као апел свим црквама, 
како би прихватиле седам основних теза "у циљу пу-
ног видљивог јединства": То су: међусобно признање 
крштења, прихватање Никејско-цариградског “Симво-
ла вере” као заједничког израза апостолске вере, евха-
ристијско општење, међусобно признавање свештен-
ства, заједничко сведочење еванђеља, заједничко дело-
вање у циљу очувања мира и поретка у свету, као и 
омогућавање парохијама и заједницама да изразе на 
одговарајући начин локални степен постојећег 
општења. 
 

Православна црква и екуменизам 
 
Православна црква је од самог почетка узела зна-

чајно учешће у раду екуменског покрета. Један од нај-
значајнијих докумената је енциклика Васељенске Пат-
ријаршије из 1920. године. У енциклици се, између ос-
талог, каже: "Наша црква сматра зближавање међу 
црквама и њихова присност нису искључени због док-
тринарних разлика које међу њима постоје. Према на-
шем мишљењу такво приближавање је веома пожељно 
и неопходно. Оно може бити корисно на много начина 
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за стварне интересе сваке поједничане цркве и читавог 
хришћанског тела, а такође и за припремање и напре-
довање према благословеном јединству које ће се ос-
тварити у будућности у складу са вољом Божјом." 

Нарочит допринос учествовању Православних у 
екуменском покрету, дао је теолог Герман Тиатирски. 
Сматра се да је он израдио нацрт наведене енциклике 
из 1920. године. Као илустрацију његовог става, наво-
димо део из његовог излагања са конференције у Ло-
зани одржане 1927. године: "Иако Православна црква 
сматра јединство у вери примарним условом поновног 
успостављања јединства црква, она одбацује теорију 
ексклузивности према којој једна црква, сматрајући 
себе као једину истиниту Цркву, инсистира да они 
који траже јединство са њом морају ући у њу".  

Герман даље наводи Св. Фотија Цариградског, као 
узор могућег пута ка јединству и цитира део из ње-
говог писма папи Николи првом: "У случајевима када 
се неслагање јавља по питањима која нису ствар вере, 
и када та питања не показују непослушност било ком 
општем или католичанском (саборном) ауторитету, 
човек способан да расуђује биће у праву када закључи 
да не греше ни они који те ствари прихватају ни они 
који их не прихватају".  

У наставку Герман закључује да је слагање пот-
ребно само у стварима које се тичу вере, тј. у стварима 
које су пресудне за веру. Он поставља питање, које су 
то ствари, и предлаже да се на ово питање не да одмах 
одговор, али напомиње да је "то већ одређено у старим 
символима и одлукама седам васељенских сабора, уз 
напомену да “учење древне и неподељене Цркве првих 
осам векова, слободно од сваког питања које нема ди-
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ректне везе оним у шта верујемо, мора и данас пред-
стављати основу поновног уједињења Цркава." 
 

Римокатоличка црква и екуменизам 
 

Римокатоличка Црква још увек званично не учес-
твује у раду ССЦ а, али учествује у многим екумен-
ским иницијативама на зближавању цркве. Пре среди-
не деветнаестог века, учешће Рима у екуменском по-
крету било је незамисливо, првенствено због става да 
је екуменски покрет протестантског карактера.  

Овакав однос произилази из става, да је Римока-
толичка црква једина истинита црква, којој се остали 
могу само прикључити и која у суштини нема шта да 
промени код себе или прихвати од других. У том сми-
слу говори и енциклика Пија XI из 1928. године, “Mor-
talium animos” која осуђује ондашња екуменска крета-
ња и незваничне, али прилично дубоке контaкте Като-
личких званичника, са другим хришћанским конфеси-
јама. Однос према екуменизму, папа је донекле убла-
жио двадесетак година касније, када је  1949.године, 
објавио Инструкцију Св. Официја “De motione oecu-
menica”, што је протумачено као извесно отварање, 
према екуменизму. Наиме, од тог момента, допуштен 
је равноправан дијалог овлашћених свештених лица, 
са некатолицима. 

Римска курија је ставове према екуменском дија-
логу нарочито променила када је за Папу изабран Јо-
ван XXIII. Он је дуго година службовао у Бугарској и 
Цариграду, где је био апостолски делегат. Службо-
вање међу Православнима вероватно је учинило да он 
постане ватрени поборник јединства хришћана. Већ 
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после неколико месеци, од почетка свог понтификата 
папа је 1959. године, најавио васељенски сабор. Сле-
деће године основао је Секретеријат за промовисање 
хришћанског јединства (Secretariatus ad unitatem chris-
tianorum promovendam), који је после две године 1960. 
године, проглашен за једну од комисија за припрему 
будућег сабора, те је тако још више добио на значају. 

Други Ватикански Сабор донео је доста промена. 
Римокатоличка Црква се у приличној мери отворила за 
дијалог са некатолицима. У том смислу су интере-
сантна два документа: Декрет о екуменизму и Декрет 
о Источним католичким Црквама. Декретом о екуме-
низму Сабор се заложио за истинити дијалог јер би 
«свако заташкавање тешкоћа или одступање од начела 
и верских истина значило не дијалошки екуменизам 
него лажни иринизам, компромис и неекуменизам» (I, 
d). Овом приликом римокатоличка црква је у више на-
врата дефинисала свој став према некатолицима. Као 
илустрацију наводимо део са самог почетка трећег 
поглавља који је насловљен «Однос између одељене 
браће и Католичке Цркве». Ту се, између осталог каже 
да су током векова настајале разне несугласице, те да 
су у разним приликама «знатне заједнице одвојене од 
пуног заједништва Католичке цркве, и то каткад не без 
кривице људи са обе стране. А они који се сада у 
таквим заједницама рађају и напајају вером у Христа 
не могу се оптужити за грех одељености, па их Като-
личка Црква грли братским поштовањем и љубављу. 
Они наиме који у Христа верују и који су ваљано при-
мили крштење, творе неко, иако не савршено, зајед-
ништво са Католичком Црквом».  

Свакако, и у овом документу Католичка Црква за-
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држала је становиште по коме се «само у Католичкој 
Цркви Христовој, која је опште помагало спасења, мо-
же досегнути сва пуноћа спасоносних средстава» (ис-
то, d). Као мото свога екуменизма Католичка Црква 
узима израз Св. Августина In necessariis unitas, in du-
biis libertas, in omnibus caritas (У битном јединство, у 
небитном слобода у свему љубав). 

После, Другог Ватиканског Сабора, Римокатолич-
ка Црква је у многоме променила тврди став према не-
католицима. Поменуте одлуке овог сабора отвориле су 
врата дијалогу. Свакако, и у поменутим документима 
и у приступу Католичке цркве дијалогу још се при-
мећује изражена нота ексклузивности, тако да нису без 
основа оптужбе, чак и неких католичких теолога, да је 
такав екуменизам суштински покушај увођења других 
хришћана на мала врата у Католичку Цркву, односно 
да је дотадашњи крути став само замењен другачијим 
речима, које изражавају исту веру – да је Римокато-
личка Црква једина Црква Христова.  
       

Циљеви екуменизма 
 
Екуменизам није случајна историјска појава, по-

себно у хришћанском свету. Због тога је овај феномен 
потребно анализирати у ширем друштвеном и цивили-
зацијском контексту, који карактерише драматичан 
пад религиозности, превенствено у западним друштви-
ма.  

Наведена околност веома угрожава друштвени по-
ложај и традиционални утицај Римокатоличке цркве, 
која се у западним друштвима суочава са непрекидним 
губитком пастве. Према најновијим истраживањима, 
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која је фебруара 2010. године објавила званична изда-
вачка кућа Ватикана, број свештеника и часних сес-
тара европског порекла, у укупној светској структури 
Римокатоличке цркве перманентно опада, са 51 одсто 
у 2000 тој години, на свега 47 одсто у 2008. години.  

Према истом извору, број практикујућих римока-
толика у свету расте, првенствено у земљама Африке, 
где је број верника и свештеника у посматраном пери-
оду, повећан за невероватних 33 одсто. Поједини црк-
вени теоретичари указују на процес “нове евангели-
зације”, која прети да се прелије са “црног континен-
та” на Европу, коју је већ одавно захватио вирус се-
куларизације, конзумеризма и потрошачке цивилиза-
ције.  

На известан начин историја се понавља, односно 
афрички континент доживљава судбину Латинске 
Америке, која је после насилног наметања католичке 
вере “огњем и мачем конквистадора”, данас најтврдо-
корније језгро светског католичанства.  

Промена структуре верника и свештеника Римока-
толичке цркве, свакако је догађај без преседана у ис-
торији светски најутицајније и највеће хришћанске за-
једнице, и као такав не оставља равнодушним сам врх 
Римске курије.  

После смрти папе Војтиле, први пут су као озбиљ-
ни кандидати за његовог наследника фигурирали ути-
цајни бискупи из Латинске Америке, Африке и Азије. 
У појединим црквеним кулоaрима избор Јозефа Рацин-
гера, протумачен је као избор “транзиционог папе”,  
који је резултат компромиса унутар Католичке црквe, 
чија курија без обзира на убрзану промену свеш-
теничке и верничке структуре, има снажан интерес да 
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утиче на кључне политичке процесе у Европи.  
Дипломатија Римске цркве, од устоличења папе 

Бенедикта XVI, настоји да се прилагоди новонасталим 
околностима. Наиме, с једне стране Ватикан подржава 
“евангелизацију” афричког и азијског континента, док 
је с друге стране веома посвећен  “екуменском дија-
логу”, посебно са представницима Православних црка-
ва.  

Са становишта Римске курије, “екуменски дија-
лог” је и једна врста дипломатског маневра, која треба 
да сакрије оно што се више сакрити не може. А то је 
тежак пад римокатоличанства, чак и у најтврдокорни-
јим европским католичким заједницама, попут Шпа-
није, Италије или Ирске, који се не огледа само у гу-
битку верника, већ и тешким морaлним и криминал-
ним скандалима, у чије прикривање је очигледно уме-
шан и врх западне Цркве. 

У покушају да сачува, какав такав утицај у европ-
ским друштвима, врх Римске цркве, па и сам папа Бе-
недикт XVI, принуђени су и на одређене компромисе 
теолошке природе, који су као што је већ речено, пос-
ледица дубоких подела и унутрашњих противречности 
у самој Католичкој цркви. 

Критичари Римске цркве, указују да политика Па-
пе Рацингера, није изузетак у једном историјски кон-
тинуираном процесу, настојања Ватикана да хриш-
ћанско учење и догме прилагоди овоме свету и веку, а 
под сталним утицајем “европског рационалистичког и 
хуманистичког духа”. Уједно, упозоравају да је суш-
тина деловања Римске цркве у култу папизма, којим је 
потпуно замењен дух саборности, који прожима хриш-
ћанску заједницу.  



 
Милорад Вукашиновић 

 74

Управо из кругова православних теолога стижу и 
највеће критике, екуменизма који је маневар који ва-
тиканска дипломатија користи, ради успостављања 
Уније са православнима. 

Основни циљ и задатак екуменизма је “реинтер-
претација хришћанства”, односно потпуно уништење 
Православља. Дијалози који се непрекидно организују 
између различитих хришћанских заједница, као и са 
представницима ислама, будизма и хиндуизма, одви-
јају се под строгом контролом организација светске за-
кулисе, чије се најутицајније личности налазе под 
снажним утицајем “религије покрета ново доба”. 

Екуменисти у суштини живе у једној визији све-
општег јединства цркава, што се савршено уклапа у 
њујеџовски поглед на свет. Према овој визији, хриш-
ћанство не поседује пуноћу Божије истине.  

Следбеници екуменизма верују да свака религија 
носи у себи “надахнуће светога Духа”. Кључни циљ 
екумениста почива на начелу “јединства у различитос-
тима”, што је у суштини основни мото деловања ма-
сонског покрета. Отуда критичари екуменизма, с пра-
вом указују на кључну улогу организација светске за-
кулисе, које пропагирају религиозно уједињење света, 
упоредо са уједињењем на економском и политичком 
плану. 

Са чисто теоолошког становишта, екуменизам је у 
својој суштини “хилијастичка јерес”, која се огледа у 
настојању да се створи јединство у компромису, изме-
ђу истине и лажи, како би се створила једна “нова 
црква и један нови свет”. Екуменисти проглашавају 
лажне истине и лажни мир, односно не онај мир који 
долази од Христа , већ мир који је резултат лажног 
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компромиса. У том смислу екуменизам, није нова по-
јава у историји, већ само једна епизода настојања да се 
Бог замени човеком. 

Са практичног становишта, екуменски дијалог, 
упркос учешћу многобројних православних јерарха, на 
скуповима заједно са римокатолицима, али и протес-
тантским деноминацијама, није дао никакве ефекте. 
Дубоке поделе унутар хришћанства и даље су опстале. 
Римска цркава, упркос реторичком заокрету, није про-
менила однос према православним “шизматицима”. 
Многа отворена историјска питања, посебно о улози 
Ватикана у Другом светском рату, и даље су табу те-
ма. Чак шта више, у неким кaтоличким заједницама, у 
току је процес историјске рехабилитације, одређених 
мрачних историјски личности, попут хрватског като-
личког надбискупа Степинца, чији ће гроб посетити 
папа Бенедикт XVI, упркос његовој личној подршци 
проусташком режиму Анте Павелића и његовој гено-
цидној политици према Србима, у време Другог свет-
ског рата.  

Утисак је да и у православним црквама, све више 
доминира дух екуменизма. Разлоге треба тражити у 
сложеним историјским околностима, у којима су де-
ловале поједине цркве, посебно у периоду антихриш-
ћанског комунизма.  

Православне цркве, попут наше, суочавају се и са 
низом нерешених питања, која се крећу у широком 
спектру, од улоге цркве у друштву, до питања која се 
тичу елемнтарне егзистенције и будућности српског 
народа.  

Поједини високи достојанственици, па и патри-
јарх Иринеј, у сарадњи са Ватиканом, виде могућност 
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заштите националних интереса, посебно на Косову и 
Метохији, које је под отвореном окупацијом Нато а и 
на чијем се простору дешава процес убрзане “реисла-
мизације”, на који са скепсом гледа и врх Римокато-
личке цркве. Овим чиниоцима треба објашњавати и 
све чешће позиве актуелном Папи да посети Србију. 

Мишљења смо да оваква очекивања немају никак-
вог основа, пошто се, као што је већ речено, Римска 
црква налази у стању дубоких унутрашњих подела и 
противречности, које ће амбијент кризе додатно под-
стицати. Такође, треба озбиљно узети у обзир и упо-
зорења да би долазак папе у Србију, без претходног 
извињења у Јасеновцу, створио претпоставке за дубо-
ке поделе и раскол у Српској цркви. Тиме би трагедија 
српског народа, на почетку 21. века, била комплетно 
заокружена и духовним расколом. 

Да ли је дошло време да ће ускоро Црква Хрис-
това моћи да преживи једино у катакомбама и пус-
тињи и дочека Христа тамо одакле је кренула на ис-
торијски пут? Ово питање, себи и другима деценијама 
уназад, постављају истински верујући људи. Ово пи-
тање и данас је актуелно, када присуствујемо уну-
трашњем разарању цркве Христове, на којем упорно 
делују екуменисти свих боја. 
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КОНСПИРОЛОГИЈА 
 

 
Мондијалистичка идеологија, као што је речено, 

садржи псеудорелигиозну компоненту, чији је зајед-
нички именилац, “конвергенција различитих јеретич-
ких праваца”, окупљених у покрету Ново Доба. Због 
тога, анализа манифестација мондијализма у међуна-
родној политици, економији, социјалној или културо-
лошкој сфери, подразумева известан конспиролошко - 
заверенички  приступ. 

Конспирологија је наука о тајним друштвима, која 
почива на разумевању историјског процеса, као непре-
кидног сукоба тајних друштава и организација, које се 
боре за примат у духовно - религиозној сфери, ради 
остваривања конкретног утицаја на историјске проце-
се. Оснивачем конспирологије, сматра се француски 
традиционалиста и метафизичар Рене Генон. Суштина 
његовог грандиозног дела, своди се на критику запад-
не цивилизације, чија је основна карактеристика “од-
суство духовности и лажни пут развоја”. Мишел Вал-
зањ, познати езотерик, Генона описује “као највеће ин-
телектуално чудо од времена Средњевековља”.  

Поред фундаменталне критике савременог света, 
велики философ заступао је становиште “о потреби 
новог тумачења Традиције”, залажући се за  “интелек-
туалну реформацију”. Иако је припадао исламском ре-
ду суфија, све до смрти 1951. године, залагао се за 
“ново вредновање традиције, метафизике и симбо-
лизма”, уз напомену да је његова доктрина извршила 
огроман утицај на следбенике, попут Јулијуса Еволе, 
Мирче Елијадеа, оца Серафима Роуза, Жана Парву-
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лескуа, и у новије време, Александра Дугина. 
Суштина геноновске конспирологије, почива на 

разумевању историје као “процеса непрекидног про-
падања”, којим управљају тајна друштва, чији су чла-
нови поседници нарочитих езотеријских знања. Исто-
ријски циклус почиње од “рајског стања и креће се 
према хаосу и пропадању, према својеврсном земаљ-
ском паклу, после којег следи период катастрофа и по-
четак новог циклуса”. У хришћанству се овај процес 
назива “грехопадом”. Међутим, током историјског 
процеса, човечанство има две радикално супроставље-
не перспективе, које Генон назива “иницијацијом и 
контраиницијацијом”. 

Иницијација је посебан сакрални чин, који посве-
ћеном пружа могућност изласка из временске и прос-
торне условљености историјског човечанства, у сферу 
“божанског”, док је контраиницијација такође радика-
лан заокрет, али оријентисан на супротну страну, пре-
ма земаљском “паклу”. Према томе, иницијација је 
“сакрални подвиг” који задржава “грехопад”, док је 
контраиницијација “духовна пустиња” која убрзава ис-
торију човечанства, у смеру коначне пропасти. Рене 
Генон истиче, да контраиницијацијске организације, 
поседују ритуале, доктрине и култове, као и иници-
јацијска друштва.    

У историји контраинцијацијског деловања, фран-
цуски филозоф издваја неколико етапа. Као прво испо-
љавање контраиницијације наводи “револуцију кшат-
рија”, ратничке касте у Индији, против “брахмана”, 
свештеничке касте. Према неким традиционалистич-
ким списима, “иршуистичка револуција”, догодила се 
10 хиљада година, пре Христа. Иза фасаде “будис-
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тичких револуција”, полемике конфучијанаца са тао-
истима, Вавилонског ропства Јевреја, потреса у “иран-
ској религиозној свести” пред долазак последњег Зара-
тустре, Генон уочава деловање контраиницијације, ко-
ја је у VI веку била заустављена, деловањем иници-
јацијских друштава, која су ипак биле принуђена да 
спроведу одређене “сакралне реформе”.  

Рене Генон, непосредно пре доласка Христа, уоча-
ва следећу етапу контраиницијације, која карактерише 
европску цивилизацију, тога доба. Хришћанство је 
привремено неутралисало деловање контраиниција-
ције, против појачаних тежњи ка крају историје. Про-
цватом иницијацијског поретка на Западу, Генон смат-
ра Средњевековље, али већ у XIV веку уништењем ре-
да Темплара, и са почетком француског апсолутизма, 
настају контраиницијацијске тенденције, које са новом 
снагом воде Запад ка “земаљском паклу”. Као мани-
фестације контраиницијације, француски интелектуа-
лац истиче покрете: ренесансе, реформације, просвеће-
ности и револуционарне догађаје у Француској и Ру-
сији. Према Генону, XX век је недвосмислени тријумф 
контраиницијације на планетарном нивоу, када насту-
па “време потпуног прогона сваког испољавања рели-
гиозности и духовности”. 

Идеологија “мондијализма”, која је постала доми-
нанта у деловању глобалистичке елите Запада, од шез-
десетих година прошлог века до данас, није случајан 
историјски догађај. Конспиролози истичу, да је његово 
појављивање дуго и темељно припремано, у езотериј-
ским друштвима, чији је смисао деловања контраини-
цијацијски. Појава покрета Ново Доба, само је струк-
турална манифестација “нове духовности”, кoja обје-



 
Милорад Вукашиновић 

 80

дињава различите сценарије овладавања светом, од 
стране контраиницијацијске закулисе.  

Идеологија глобализма, разбијање Совјетског Са-
веза, стварање Европске Уније, насиље и ратови, као и 
актуелна финансијска криза, само су етапе у реа-
лизацији пројеката “светске интернационале јереси”, 
чији је коначни циљ, “рушење последњих остатака 
традиционалне ортодоксије”, ради успостављања “ан-
тихришћанског новог светског поретка”.   
 

Уфолошка завера 
 

Као посебна подврста “неоспиритуалне завере”, 
од шездесетих година прошлог века, настаје уфолошка 
теорија, односно “завера бића из летећих тањира”. Ова 
конспиролошка теорија, заснована је на архетипској 
представи о “разумним бићима са друге планете”, који 
на Земљи покушавају да успоставе поредак који од-
говара “нормама космоса”. Извесни аспекти ове па-
радигме, засновани су на традиционалистичким веро-
вањима о средишту Земље - као земаљском паклу, из 
којег потичу ова бића и летећи тањири. 

Уфологија је дисциплина која се бави истражи-
вањем “неидентификованих летећих објекта”. Сматра 
се да је модерна ера уфологије започела блиским сус-
ретом пилота Кенета Арнолда, током лета изнад пла-
нине Рејнер у држави Вашингтон, 24. јуна 1947. го-
дине. Најпознатија хипотеза која покушава да објасни 
извор НЛО, свакако је “екстрасенсична теорија”, која 
је темељ свих истраживања војне науке. Ова хипотеза 
службено је лансирана 1948. године када је формиран 
документ "Estimate of the Situation" – Процена ситу-



 
Рат за душе људи 

 

 81

ације, у којем доминира закључак о томе да се фено-
мен неидентификованих летећих објеката, најбоље мо-
же објаснити “ванземаљском хипотезом”. Упркос ос-
поравањима научника, ова теорија опстала је, уз мање 
корекције, до данас. 

Појава НЛО има дугу предисторију. Индијски еп 
Махабхарата, детаљно описује посетиоце из свемира. 
У доба Римског царства, Либије говори о мистери-
озним небеским појавама. Турски картограф Пири Ре-
ис 1513. године, нацртао је карту света, која описује 
планету Земљу, сликану из ваздуха, са планинама на 
Антарктику, више од две деценије пре Колумбовог 
“открића Америке”.  

У новије време, појава НЛО повезује се са актив-
ностима нацистичких езотеријских друштава. Летећи 
тањири, према овој хипотези, настали су у тајним ла-
бораторијама “нацистичке окултне науке”, која иако 
поражена у Другом светском рату, настоји да успос-
тави “светски поредак Четвртог Рајха”, применом ме-
тода “алтернативне технологије”. Реч је о посебним 
магијским средствима, разрађеним у тајним лаборато-
ријама Рајха и после пораза Немачке, у Другом свет-
ском рату. Занимљиво је да су први летећи тањири 
уочени, од енглеских пилота 1944. године, као и да од 
тада интересовање за њих не престаје.  

Најекстравагантнији теоретичар нацистичког езо-
теризма је познати чилеански дипломата и мистик 
Мигуел Серано. Његове хипотезе о настанку света су 
типично гностичке, односно засноване су на стано-
вишту о Стварању као катастрофи. Историјски процес, 
после тога, непрестани је сукоб добра и зла. Према 
овој интерпретацији оличење силе Зла је Демијург, 
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који ствара “концентрисану Васиону”, која држи у 
ропству “трансцедентне енергије еона”, од којих је  
један део случајно доспео у ропство, док је други део у 
ропству из солидарности, са првобитно заробљеним 
еонима. Једно од заробљених бића, била је Земља 
Герда, док је микрокосмички еон био првобитни човек 
Адам, који је најпре боравио, у северној земљи Хипер-
бореји. Серано истиче да су услед пада комета, Север-
ни и Јужни пол заменили места, па је том приликом 
дошло до пресељења Хиперборејаца, према југу. Једна 
група Кромањонаца живела је у Европи, док је друга 
група основала цивилизацију у пустињи Гоби. Силе 
злог Демијурга, све време настојале су да униште 
цивилизацију Хиперборејаца. У Серановој теорији, 
улога Демијурга додељена је јеврејском народу, па 
отуда не чуди наглашени хитлеризам аутора, за којег 
је вођа Трећег Рајха “последњи аватра”, a његови СС 
одреди поседници нарочитих езотеријских знања, 
односно следбеници “хиперборејске цивилизације”. 

Серанова “немирна васиона” само је наизглед екс-
травагантна хипотеза. Јер чилеански дипломата, био је 
веома обавештен човек. Али кренимо редом. Серано је 
најпре заступао теорију о летећим тањирима - као на-
цистичком тајном оружију, које представља “астрално 
тело Аријаца луциферата”. Помоћу НЛО, маја 1945. 
године, Хитлер је евакуисан из Берлина. У Серановој 
конспиролошкој разради, нова Хипербореја налази се 
у средишту Земље , која омогућава постојање правог 
органског живота. Тзв. Шупља Земља представља пре-
бивалиште будуће расе подземних Аријаца, и у њу се 
може доспети кроз систем планинских пећина на 
Хималајима, Тибету, Памиру, Андима, Карпатима, али 
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улаз постоји и на половима Арктику и Антарктику. 
Најзанимљиивија тврдња је да је Антарктик пос-

ледње пребивалиште Хитлера, чије су експедиције, то-
ком тридесетих година прошлог века, откриле чудо-
вишне просторе са топлим ваздухом, који омогућавају 
нормалан живот. Серано тврди да је одлазак Хитлера 
на Антарктик, последњи чин магијског спајања са 
подземним Аријцима.  Ова конспиролошка теорија по-
себно је занимљива, ако се у обзир узме још једна 
занимљива хипотеза, о томе  да је пораз нацизма на 
материјалом плану, била неминовност на путу његовог 
планетарног тријумфа на духовном плану.    

У сваком случају, чиленски дипломата тврди, да 
Хитлер није извршио самоубиство, непосредно пред 
пад Берлина, већ да је умро природном смрћу, осам-
десетих година прошлог века. Оно што је најзаним-
љивије, то је да тело вође Трећег Рајха никада није 
пронађено, односно да никада није урађена ДНК ана-
лиза, која би потврдила да је леш пронађен у бункеру 
у Берлину, припадао вођи националсоцијлизма, што су 
недавно потврдили и стручњаци некадашњег КГБ а.  

Серанова конспирологија, нуди нову верзију ис-
торије постхладноратовске епохе, односно улоге пре-
остале две “продемјирунговске суперсиле”, које су пре 
свега разговорима о нуклеарном оружију, држале у 
страху остатак човечанства. Серано, који је био члан 
комисије УН за нуклеарно наоружање, тврди да је 
методама “имплозивне нацистичке науке”, произведе-
на нуклеарна бомба, чије стварање је остало ван до-
машаја савезника. Наиме, окултним методама, пос-
тигнута је таква концентрација урана, која је омогу-
ћила стварање малих атомских бомби, лако преноси-
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вих, на бази имплозије - сједињења материје, а не ње-
ног разлагања, како се то ради до данас, у великим 
нуклеарним реакторима.  

Серанову конспирологију улоге алтернативне нау-
ке потврђују и последња истраживања, која показују 
да су многа технолошка достигнућа била осмишљена у 
лабораторијама нациста. Последњи доказ је откриће о 
невидљивом “стелт” авиону, који је осмишљен у ла-
бораторијама нацистичких стручњака. Када се узму у 
обзир овакве тврдње онда и Серанова алтернативна 
историја, добија сасвим другачије значење.                                        
 

Велики рат континената 
 

Глобализација је процес који је наметнуо потребу 
постепеног одбацивања класичних историјских и дру-
штвених анализа међународних односа. Крајем прош-
лог века, под утицајем динамичних промена на ме-
ђународној политичкој сцени, доминантан идеолошки 
дискурс капитализам - социјализам, постепено је ус-
тупао место геополитици - дисциплини која је дуго би-
ла званично проскрибована, због наводног “нацис-
тичког греха”. 

Геополитика је наука која се бави изучавањем 
просторног утицаја на друштвени, економски и поли-
тички систем једне државе. У круговима савремених 
конспиролога, значајну популарност ужива теорија о 
“великом рату континената”. Реч је о разјашњењу ис-
торијског процеса, као динамичног сучељавања два ге-
ополитичка начела: поморског и копненог, који има 
планетарну димензију и светскоисторијски значај.  

Према овом моделу, народе света можемо грубо 
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поделити на поморске и континенталне, у зависности 
од тога,  да ли освајању простора приступају сувозем-
ним или поморским путем. Ипак, овде није реч ис-
кључиво о различитим начинима комуникације и тран-
спорта, већ се пре свега ради о два типа цивилизације, 
који на особен начин одређују унутрашњу и спољну 
политику држава и народа, независно од тренутних 
оклоности.  

Најопштија карактеристика "поморског типа ци-
вилизације" састоји се у примату економског над по-
литичким фактором, из којег закономерно настаје "ли-
берални тржишни модел" и њему прилагођена "парла-
ментарна демократија", у којој новац доминира над 
друштвом. Типичан представник оваквог геополитич-
ког опредељења, у нововековној историји (у антици би 
то били „таласократска" Атина ) јесте бивша "краљица 
мора" Енглеска, чија су колонијална освајања била у 
функцији ширења поменутог цивилизацијског модела 
и стварања глобалне поморске империје. Скоро иден-
тична мисија данас припада Сједињеним Америчким 
Државама, које су геополитички следбеник Велике 
Британије, и подручије где је атлантизам попримио 
најрадикалније карактеристике у економској, социјал-
ној, политичкој и духовној сфери.  

Англосаксонци су у радовима Макиндера и Мехе-
на дефинисали, а кроз Кисинџера и Бжежинског спро-
вели,  вишевековни „водени принцип" - доминације на 
морима, која је пут ка успешној контроли Хартланда 
(срца Земље), које се у великој мери поклапа, са евро-
азијским пространствима Русије. 

Насупрот овом, постоји и други "континентални 
геополитички принцип", чија је основа у "примату 
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политичког над економским фактором", где је интерес 
заједнице у важним историјским моментима био изнад 
појединачних утилитарних интереса. Његова каракте-
ристика је релативно чврста хијерархија, економија са 
наглашеном етатистичком и социјалном димензијом, 
као и духовност која, насупрот западној рационалис-
тичкој религиозности, има снажну мистичну димен-
зију. Поједностављено речено, наспрам либералног 
индивидуалистичког "Ја", стоји колективистичко 
"Ми". Такав модел цивилизације, настао је у право-
славној Русији, као и културама Блиског и Далеког ис-
тока.  

Иако, међу "континенталним" друштвима, постоје 
цивилизацијске разлике, конспиролошки тероретичари 
рађе наглашавају аспекте, који повезују немачки и 
француски са руским и азијским  типовима „континен-
тализама", указујући на извесне  примере историјских 
савеза, великих континенталних простора, попут пакта 
Рибентроп – Молотов, или геополитику генерала Де 
Гола, који се залагао за јединство Европе од Даблина 
до Владивостока. 
 

Геополитика постмодерне 
 

Савремени конспиролози, посебну пажњу посве-
ћују догађајима у Другом светском рату и разјашња-
вању суштине хладноратовског сучељавања две су-
персиле. Према овој конспиролошкој представи, сукоб 
САД - СССР, само је једна од историјских манифес-
тација “великог рата континената”.  

Сједињене Америчке Државе, према овој конспи-
ролошкој шеми, нису само суперсила са огромним 
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економским и војним потенцијалима, него и “квинте-
сенција” историјског развоја Запада, који је на аме-
ричком тлу попримио најекстремније друштвене, ду-
ховне и политичке форме деловања.  

Идеологија американизма, после Другог светског 
рата, непрестана је промоција система вредности, у 
чијем средишту је месијански комплекс америчке 
друштвене елите. Целокупна стратегија обуздавања 
„комунистичке зле империје" заправо је геополитичко 
окруживање СССР-а ланцем „савезника" од западне 
Европе, преко Блиског истока и Азије до Јапана, и као 
таквa представља само историјско понављање стра-
тегије Велике Британије према Русији, из 19. века. Ра-
зарање Источног блока, исцртавање нове карте Евро-
пе, догађаји су чији је садржај могуће разумети гео-
политичким „процесима дугог трајања", у којима је 
идеологија била мало више од маске, која је варала 
површне посматраче.           

Теоретичар Александар Дугин указује да нова 
геополитичка реалност америчке глобалне хегемоније 
мења начин живота и одређење онога што називамо 
државом, нацијом, територијом... Тешко је данас го-
ворити о разлици између унутрашње и спољне поли-
тике, рата и мира (пример Космета). Атлантизам и 
континентализам, под утицајем убрзаних друштвених 
промена, нису само географски, већ готово подједнако 
идеолошки и културолошки појмови. 

На тај начин настаје нова геополитика постмодер-
не, чија је основна карактеристика, не толико директ-
но наметање атлантистичког модела цивилизације не-
западним народима, колико усмеравање туђег кул-
турног и цивилизацијског обрасца у одређеном прав-
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цу, стварањем бројних "центара утицаја" у идеолош-
кој, медијској, економској и политичкој сфери, који 
код незападних народа одржавају стање, у корист ин-
тереса мондијалистичких центара моћи. Према томе, 
геополитика постмодерне, механизме директне весте-
рнизације (која је и "процес" и "пројекат") надогра-
ђује, односно замењује настојањем да се прагматично 
искористе локалне традиције, ради промоције сопстве-
них стратешких и економских циљева. 

Александар Дугин на веома занимљив начин де-
финише, дубљу логику и смисао америчког војног ан-
гажмана у Ираку и Авгнистану. Познати аналитичар 
тврди да је реч о рату Сједињених Држава, које пред-
стављају основ “златне милијарде”, са остатком света, 
односно културама и цивилизацијама, које не пристају 
да конвертују свој историјски потенцијал у амерички 
систем постмодерне.  

Смисао америчког система неолиберализма, у 
протестантској је етици, према којој је сиромаштво – 
порок, а материјално богатство – светост. Дугин упо-
зорава на опасност преврата у моралној сфери, од-
носно прихватања материјалног благостања, као једи-
ног критеријума успешности, што традиционалистич-
ке културе: словенска , индијска , кинеска, исламска , 
латиноамеричка, у основи одбацују.  

Америчка логика постмодерне, јесте “антропо-
лошки скок у ново доба”, чији је крајњи циљ стварање 
личности без икаквог генетског, историјског или ре-
лигиозног својства. Према оваквој философији живо-
та, човек сваког јутра треба да устане, и у супермар-
кету одабере карактер сопствене личности, за тај дан. 
То је смисао нове империјалне политике, коју стратези 



 
Рат за душе људи 

 

 89

атлантизма настоје да свакодневно наметну, остатку 
света. 

Мрежни рат 
 

Канцеларија за реформисање Оружаних снага 
САД, под управом вицеадмирала Артура Сибировског, 
сачинила је нову концепцију вођења ратова, која је 
потпуно прилагођена геополитици постмодерне. Реч је 
о тзв. “мрежноцентричним ратовима”, који ће непо-
вратно изменити класичне теорије ратовања. 

Мрежноцентична теорија рата, заснована је на 
фундаменталној подели, циклуса људске историје, 
која се дели на три фазе: аграрну, индустријску и ин-
формациону. Сваком од ових циклуса, строго одго-
варају социолошки појмови предмодерне, модерне и 
постмодерне. Теорија мрежних ратова, представља мо-
дел војне стратегије у условима постмодерне. 

Кључни појам за читаву теорију постмодерних ра-
това, представља појам “мреже”. Смисао мрежног на-
чела и главни елемент читавог модела ратовања је 
“размена информација”, односно максимално ширење 
облика произвођења информација, приступа информа-
цијама, њихове расподеле и повратне   везе. Мрежа је 
нови информациони простор ратовања, у којем се оди-
гравају стартешке операције, обавештајног и војног 
карактера, а такође и њихова дипломатска, економска 
и техничка подршка. Борбене јединице, систем веза, 
информациона подршка операцији, обликовање јавног 
мњења, дипломатски потези, социјални процеси, оба-
вештајна и контраобавештајна служба, етнопсихологи-
ја, религиозна и колективна психологија, економска 
подршка, академска наука, техничке иновације итд, 
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све се то посматра као обједињена целина, унутар чи-
јих саставних елемената се мора вршити непрекидна 
размена информација. 

Централни задатак вођења свих мрежних ратова 
представља извођење операције базних ефеката, која 
се дефинише као “свеукупност радњи усмерених на 
формирање модела понашања пријатеља, неутралних 
снага и непријатеља у ситуацији мира, кризе и ра-
това”. Операција базних ефеката је настојање да се у 
условима постмодерне успостави планетарна дикта-
тура по америчком моделу, уз напомену да је основна 
карактеристика новог ратног модела његов тотални ка-
рактер. Рат по обрасцу постмодерне, то је тотална кон-
трола историјског процеса. 

Појава мрежноцентричних ратова последица је 
структуралних промена у разним секторима америчког 
друштва, пре свега економији, бизнису и технологи-
јама, при чему је информациона доминација његова 
основна карактеристика.  

Информациона надмоћ треба да обезбеди, вештач-
ку потребу противника за информацијама, уз смањење 
приступа оним најзначајнијим, обезбеди широк прис-
туп информацијама за своје снаге, уз заштиту од уба-
цивања противника, као и смањење потребе за ста-
тичним информацијама. Смисао ратова постмодерне је 
у демасификацији војних снага, што смањује потребу 
за класичном стајном војском и повећава флексибил-
ност трупа на терену.  

Коначно, мрежноцентрични ратови обухватају че-
тири сфере деловања: физичку, информациону, когни-
тивну и социјалну. Док су прве две сфере биле карак-
теристика класичних индустријских ратова, дотле је 
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когнитивна област суштина мрежне теорије рата. Ов-
ладати свешћу непријатеља, његовим вредносним сис-
темом, то је крајњи циљ и смисао мреже. Ипак, по-
себну мистерију представља социјална сфера дело-
вања. Наиме, реч је о области садејства људи, где пре-
овлађују историјске, културне, религиозне вредности, 
психолошке смернице и етничке особености. Управо, 
то је она димензија мрежног ратовања, која има за циљ 
разбијање социјалних веза међу људима, солидарнос-
ти, традиционалних вредности и националне самосвој-
ности. 

Светска економска и фининасијска криза мани-
фестација је мрежног рата, чији је циљ разбијање на-
ционалних држава и економија. У овом случају, гло-
бализација се показује као чинилац дезинтеграције 
друштава, која према теоретичарима мрежног рата 
треба да се одвија непрекидно у свим правцима.  

“Наше име је креативно разарање, како у нашем 
властитом друштву, тако и у иностранству. Ми свако-
га дана рушимо стари поредак”, написао је неоконзер-
вативни аутор Ледин, најпотпуније описујући садржај 
и смисао мрежноцентричних ратова. 
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ТАЈНЕ НАТО АРМИЈЕ 
 

 
 
Швајцарски историчар Данијел Гензер, пре неко-

лико година, открио је једну од најчуванијих тајни у 
историји деловања Северноатлантске војне алијансе.  

“Тајне Нато армије” – наслов је дисертације, која 
отвара потпуно ново поглавље у изучавању деловања 
војнополитичког савеза, који представља ударну пес-
ницу идеологије глобализма и новог светског поретка.  

Према тврдњама професора Гензера, од тренутка 
формирања Нато пакта - 1949. године, у свим запад-
ноевропским државама, приступило се формирању па-
ралелних тајних структура, чија је првобитна улога 
требало да буде организација покрета отпора, у слу-
чају совјетске окупације. Стратезима алијансе, веома 
брзо постало је јасно да претња совјетске инвазије на 
Западну Европу, није реална. Према тврдњама др Ген-
зера, приступило се изради алтернативне стратегије, 
чији је циљ коришћење тајних структура, ради кон-
троле политичких процеса, у чланицама западног саве-
за. Основна сврха контроле политичког процеса, сво-
дила се на спречавање доласка на власт странака “про-
комунистичке оријентације”, пре свега у Италији, 
Француској и Грчкој. 

Тајне Нато армије, од тог тренутка, чинилац су 
контроле и дестабилизације западних друштава. Мето-
дологија деловања кретала се у широком спектру: од 
изазивања контролисане нестабилности, терористич-
ких дејстава, до реализације стратегије наводно су-
простављених “левичарских” и “десничарских” екс-
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тремизама. У суштини, иза свих терористичких акција 
у западној Европи, које су приписиване екстремној ле-
вици, налазили су се планери из тајних Нато армија. 
Професор Гензер истиче да је амерички Пентагон, 
припаднике тајних Нато армија, регрутовао из струк-
тура екстремне профашистичке деснице.  

Тајне Нато армије постојале су на тлу Италије, 
Француске, Немачке, Белгије, Холандије, Луксембур-
га, Шведске, Данске, Шпаније, Португала, Грчке, Тур-
ске и чак неутралне Швајцарске. Садржај њиховог де-
ловања свуда је био исти. Спречити еманципацију 
ових држава, од америчког утицаја и контроле.  

Др Гензер тврди да ове структуре још увек делују, 
не само у Европи, већ и у Сједињеним Државама, уз 
напомену да се паралелне формације, данас користе у 
“ширењу страха од ислама”.  

Терористички удари од 11. септембра, као и слич-
не акције “исламских терориста” у Шпанији, Великој 
Британији и Француској, дело су тајних Нато армија, 
уз настојање да се политички и друштвени процеси, 
ставе под контролу моћне “индустије безбедности”, 
која се после пада комунизма, налази у грозничавом 
трагању за “глобалним непријатељем”. 
 

Операција Гладио 
 

Операција Гладио прича је о шпијунажи, завери и 
политичком насиљу, које су на тлу Италије, спрово-
диле тајне Нато армије. 

Гладио је један од најтајнијих програма који је 
икада постојао, односно тајна терористичка мрежа, 
која представља типичан образац деловања Нато али-
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јансе у Европи. Једном речију, операција Гладио прет-
ходница је америчке стратегије мрежног рата за 21. 
век. 

Према досада доступним подацима, тајне Нато ар-
мије су у оквиру ове операције ликвидирале на сто-
тине недужних Европљана, ради реализације “страте-
гије напетости” америчких специјалистичких служби. 
Циљ тајних операција, био је застрашивање и контола 
политичких класа, пре свега у Италији и Белгији, а 
ради очувања америчке доминације на европском кон-
тиненту. 

Према извештају италијанске Парламентарне ко-
мисије из 2000 те године, америчке тајне службе, ко-
ристиле су наведену стратегију ради спречавања до-
ласка на власт Социјалистичке партије. Организација 
Црвене бригаде, коришћена је ради контроле поли-
тичких процеса у Италији, чија је политичка класа, ис-
казивала просоцијалистичке тежње.  

Суштински, иза акција ове терористичке органи-
зације, стајала је америчка обавештајна служба ЦИА, 
која је истовремено финансирала и подржавала и дес-
ничарске структуре у италијанској армији. У Минис-
тарству одбране Италије, постојало је супертајно оде-
љење, којим нису командовали официри италијанске 
војске, нити су чланови одељења били припадници 
италијанске армије. Наиме, командну структуру и сас-
тав одељења Гладио, чиниле су приватне личности, 
које су у име и за рачун структура западне војне али-
јансе, изводиле терористичке акције и приписивале их 
левици.  

Нато је створио тајно пододељење које је припа-
дало врховној команди алијансе, а које је деловало под 
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шифром “Тајни савезнички комитет”, односно “Коми-
тет за планирање”. Истраживаче тајних Нато армија, 
посебно је запрепастило сазнање о сарадњи са прона-
цистичким организацијама, чији су припадници ко-
ришћени ради обрачуна са прокомунистичком леви-
цом. Историчар Кристофер Симпсон истиче, да је са-
радња са нацистима после Другог светског рата, са 
правосудног становишта била илегална, са моралног 
неприхватљива, али је са стратешког становишта била 
ефикасна, посебно на европском тлу. 

Једна од најпознатијих операција тајних Нато ар-
мија, била је отмица и убиство председника итали-
јанске владе Алда Мора 1978. године. Ово убиство би-
ло је мотивисано политичким разлозима. Као органи-
затор и извршилац убиства, које је запрепастило Ита-
лију и цео свет, означена је терористичка организација 
Црвене бригаде.  

Црвене бригаде су основане 1970 године, као ко-
мунистичка оружана формација. Основни прокламо-
вани циљ организације, био је увођење комунистичког 
система и протеривање западне војне алијансе из Ита-
лије. Организација је веома брзо по оснивању, почела 
да примењује методе терористичког деловања, следе-
ћи маркисистичку идеологију и ослањајући се на ис-
куства и традиције деловања сличних левичарских по-
крета у Латинској Америци. Један од првих вођа био је 
Алберто Франческини, који је и сам потицао из рад-
ничке породице. 

На самом почетку свог постојања, припадници 
Црвених бригада, фокусирали су се на уништење екс-
тремне деснице. Тада су изведени многи напади на 
фашистичке организације и њихове скупове. Као по-
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дршка синдикалцима и уопште радницима у штрајку, 
бригаде су предузеле низ акција уништавања власниш-
тва великих компанија, као и саботаже производње. 
Деловали су највише на индустријски развијеном севе-
ру Италије. Мете су им углавном биле постројења 
ауто-индустрије. Прве акције биле су уништавање 
аутомобила шефова у фабрикама, а касније се кренуло 
са киднаповањем. Од краја 1971, из масовног насилног 
покрета издваја се група која покреће боље планиране 
и стратешки осмишљеније акције, паравојног карак-
тера. Такође, од тада почињу да бирају одређене по-
јединце за своје мете. 

Црвене бригаде су 1970-их имале око пет стотина 
активних чланова и велики број оних који су их по-
државали. Активни чланови су били између 30-40 го-
дина старости и добијали су плату од 400 америчких 
долара, прикупљених пљачком банака (или експро-
пријацијом капитала, како су они то звали), а њихове 
су везе с бригадом сезале још у 1960-те и доба сту-
дентских протеста. Међу новим је члановима било 
доста радника из Милана и Туринске регије.  

Велику подршку, иако не јавну, имали су и од Ко-
мунистичке партије Италије нарочито од старих, рат-
них комуниста. Црвене бригаде су у овом периоду би-
ле оружано крило великог друштвеног покрета који су 
чиниле леве партије, групе и синдикати. Године 1974, 
издају саопштење за јавност у којем образлажу своје 
циљеве и методе борбе. Објашњавају своју намеру да 
ударају по државним симболима и структурама, докле 
год је не униште, а са њом и читав систем који служи 
интересима крупног капитала. Почињу напади на 
функционере конзервативних и десних партија, а мете 
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првог убиственог напада Црвених бригада, били су ак-
тивисти фашистичког Италијанског социјалног пок-
рета у Падови. 

Прва значајнија акција догодила се 1974. године, 
када су киднаповали Сосија, главног тужиоца Ђенове. 
Заменили су га за два ухваћена члана Црвених брига-
да, који на крају нису враћени, а тужилац који је за-
уставио њихово пуштање је убијен. Бригаде убрзо 
постају познате сваком Италијану, после отмице гу-
вернера области Рима, Ђенове и Венеције.У овом пе-
риоду њихове акције потпуно се повлаче из фабрика. 
Више нису део протестног покрета, већ независна ору-
жана група, потпуно илегална и тражена од државе.  

Претња Црвених бригада у Италији постаје ог-
ромна и свеприсутна, а својим резултатима засењује 
све остале терористичке активности у европским зем-
љама. Бригаде позивају раднике да се уједине у моћну 
Борбену комунистичку партију (што је био званичан 
назив Црвених бригада), истовремено подмећући бом-
бе и пуцајући на полицију. Усвајају тактику свако-
дневних напада на разне области деловања државе, и 
систематски нападају полицајце, карабињере и зат-
ворске чуваре. Циљ им је да се заплаши правосуђе, да 
не покреће судске процесе против револуционара.  

На овом месту потребно је направити кратку 
дигресију. Наиме, узроке терористичког деловања 
Црвених бригада треба тражити у друштвеној и по-
литичкој клими тадашње Италије, која током 1977. 
године подсећа на време масовних протеста из  1968. 
године. Улице су препуне незадовољних студената 
(огорчених реформом школства и законима за младе), 
незапослених и недовољно плаћених радника. У таквој 
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друштвеној атмосфери, Црвене бригаде регрутују опе-
ративаце за своју борбу. Милитантно језгро броји пре-
ко 500 особа, а група ужива велику подршку маса. 

Црвене бригаде изводе акцију киднаповања, а за-
тим и убиства Алда Мора, као што је речено 1978. 
године. У моменту отмице Алдо Моро био је најистак-
нутија политичка личност тадашње Италије, премијер 
из редова Демохришћанске партије. Чин отмице из-
веден је на спектакуларан начин. Црвене бригаде су га 
отеле 16. марта, када је шетао према Парламенту, 
убивши пет његових телохранитеља.  

Непосредан повод за киднаповање била је Морова 
идеја “историјског споразума” између демохришћана 
и Комунистичке партије Италије (КПИ), коју је после 
одржаних избора, на којима су комунисти освојили ви-
ше од 30 одсто гласова, требало да верификује итали-
јански парламент. Радикално левичарско језгро исту-
пило је против споразума, док је Моро био је један од 
његових главних заговорника. Комунисти су јавно 
осудили отмицу и на тај начин се дефинитивно преки-
да било каква подршка акцијама Црвених бригада.  

Црвене бригаде су 18. марта јавности послале сли-
ку Мора, назвавши га политичким затвореником, а ње-
гово киднаповање држањем у народном затвору. Дан 
касније, пронађен је један од аутомобила којим је кид-
напован, а убрзо после полицијске истраге, ухапшени 
су неки од вођа: Ренато Ћурћијо и Алберто Франчес-
кини. Ћурћијева супруга Мара Цагол, убијена је при-
ликом хапшења, јер је пружала оружани отпор.  

Иако су ухапшени водећи чланови, полиција није 
успела да потпуно провали и сломи организацију. 
Црвене бригаде понудиле су размену премијера Алда 
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Мора за Рената Ћурћија и тринаест осталих чланова, 
којима је суђење требало да ускоро почне. Чак је и сам 
Моро писао Андреотију, који га је заменио када је 
отет, да направи размену и да главни циљ њихове по-
литике треба да буде избегавање још непотребних 
жртава, али Андреоти је био чврст у одлуци да не пре-
говара са терористима, коју није променио, ни после 
више од месец дана молби Морове породице. Крити-
чари указују да није желео повратак премијера, јер се 
налазио на његовом упражњеном месту.  

Црвене бригаде погубиле су Алда Мора, 9. маја 
1978. године, после 55 дана заточеништва, а његово 
беживотно тело, веома симболично, оставили су на по-
ла пута између седишта демохришћана и Комунис-
тичке партије Италије. После убиства Алда Мора 
држава је кренула у одлучан рат против тероризма, 
користећи сва расположива средства. Убиство попу-
ларног политичара изазвало је удаљавање многих ин-
телектуалаца и јавних личности, који су имали сим-
патија за делатност Црвених бригада. Јавна подршка је 
опала. Чак су Ћурћио и Франческини из затвора, осу-
дили ову акцију и вођу Бригада Марија Моретија.  

1980-их година, један од чланова Црвених брига-
да, Патрицио Пеци (који је касније убијен), одао је 
полицији приличну количину информација, после чега 
је уследио низ хапшења. Упркос томе, изведено је још 
неколико акција попут отмице судије Ђованија Дурса, 
а услов за његово пуштање је био да влада затвори 
један од најгорих затвора у Италији, Асинару.  

Црвене бригаде се 1984. године деле се на две 
фракције, Борбену комунистичку партију и Унију бор-
бених комуниста, а од 1989. године, пошто их је већи-
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на затворена, активности су им знатно смањене. Ипак, 
средином 1990-их нападнута је америчка база у Ави-
ану. 

Иначе, до 1999. године, сматрало се да је домаћи 
тероризам у Италији побеђен, али, тада је аутор вла-
дине реформе закона о раду Масимо Дантон , убијен 
испред своје куће. На зиду изнад тела спрејом је било 
исписано Бригате Россе. Издато је саопштење у којем 
се каже да ће тако проћи свако ко покуша да одузме 
права радничкој класи.  

Ипак, не треба заборавити, да се убиство Дантона, 
догодило у тренутку агресије Нато алијaнсе на СР 
Југославију, па га добри познаваоци италијанских при-
лика, тумаче као тадашњи “мафијашки знак” преми-
јеру Далеми, који је био под великим притиском пар-
ламента, да одустане од подршке Нато агресији, на 
једну суверену државу. 

Насупрот Црвеним бригадама, у Италији је ор-
ганизовано деловао и фашистички покрет који је, уз 
подршку ЦИА, радио на рушењу утицаја Комунис-
тичке партије Италије. Сматра се да је овај покрет 
почео са "стратегијом напетости," тј. серијом терорис-
тичких напада, који су требало да зауставе талас сту-
дентских и радничких протеста, који се ширио земљом 
и евентуално доведу до интервенције италијанске 
државе, против левичара и завођења ванредног стања.  

У почетку су фашисти деловали тајно, сваљујући 
кривицу на левичаре. Године 1969. су подметнули 
бомбе у осам возова, а исте године су покушали да 
дигну у ваздух једну основну школу у Трсту. Крајем 
1969. су фашисти из Новог поретка поставили су бом-
бу на Тргу Фонтана у Милану и убили шеснаест, а 
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ранили око деведесет људи, што је био највећи пос-
лератни покољ, после чега власт хапси око преко 
4.000. левичара и студентских активиста, од којих 
многи остају у затвору годинама после тога, а неки 
умиру под неразјашњеним околностима. Покрет новог 
поретка 1970. године подмеће експлозију, у нападу на 
воз. Том приликом убијено је шест, а рањено стотинак 
људи. За насиље су оптужене левичарске организа-
ције, а фашисти су тражили јачу владу и позивали на 
грађански рат против левичара, што се савршено укла-
пало у тајне стратешке циљеве алијансе у Европи. 

Управо овај моменат веома је значајан и за раз-
јашњење политичке мотивације отмице и убиства Ал-
да Мора. 
 

Рукопис светске закулисе 
 

Убиство Алда Мора један је од најмистериознијих 
догађаја у послератној европској историји. Реч је о до-
гађају, који баца потпуно ново светло на читаву хлад-
норатовску епоху, посебно карактер и улогу Нато али-
јансе у западној Европи. Разјашњење овог политичког 
убиства, посебно је значајно данас, када је стратегијом 
ширења на Исток, Нато практично окупирао читав ев-
ропски континент.  

Из документације о случају Моро, потпуно је јас-
но, да је основни стратешки циљ западне војне али-
јансе, стављање под потпуну контролу политичког 
процеса у једној земљи, односно њених стратешких 
ресурса, у руке транснационалних глобалистичких 
структура. 

Др Џон Колман, аутор спектакуларне студије “Хи-
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јерархија завереника - Комитет 300” , значајан сегмент 
истраживања, посвећују убиству некадашњег итали-
јанског премијера. Према сазнањима др Колмана, по-
литика премијера Мора била је супротављена плано-
вима завереника из светске владе – Комитета 300, који 
су планирали смањење броја становника и стопу нул-
тог раста за Италију. 

Да иза убиства Мора стоје организације светске 
закулисе, говори и податак да је на суђењу члановима 
Црвених бригада, неколико оптужених потврдило да 
је у убиство италијанског премијера, укључена и лич-
ност из високог круга америчке администрације. Реч је 
о Хенрију Кисинџеру, некадашњем државном секре-
тару САД, члану организација светске закулисе и јед-
ној од најутицајнијих личности светске дипломатије.  

Горадо Герзони, један од најближих сарадника 
италијанског премијера, на сведочењу од 10. септем-
бра 1982. године, говорио је о претњама које је високи 
амерички званичник упућивао Алду Мору. Убице ли-
дера демохришћана, потицале су из редова супертајне 
масонске ложе П2, како би Италију учинила доступ-
ном налозима организација светске завере, чији је циљ 
реализација стратегије нултог постиндустријског рас-
та.  

Наиме, стабилизација италијанске привреде и ње-
на индустријализација, биле су у супротности са пла-
новима светске закулисе, односно контролисаном дес-
табилизацијом Блиског Истока, ради експлоатације 
нафтних ресурса,  у том делу света.  

Италија као експериментални полигон овакве по-
литике није изабрана случајно. Пре свега, геополитич-
ки положај ове државе, у време хладног рата, за стра-
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теге Комитета 300, био је изузетно значајан. Италија је 
била економски мост за сарадњу са Блиским Истоком, 
као и прва европска земља, која је на удару таласа 
емиграције становништва, из овог дела света. Због то-
га је било потребно спречити политички концепт Алда 
Мора и његово настојање да постигне историјски спо-
разум са левицом, који је предвиђао низ заштитних 
мера, за италијанске раднике. 

Други разлог дестабилизације Италије јесте чиње-
ница, да је у њој седиште Римокатоличке цркве, чије 
уништење је један од главних историјских циљева 
масонског покрета. Општепозната  чињеница је, да је 
посебно у другој половини 20. века, велики број ма-
сона инфилтриран у сам врх Католичке цркве, што је 
створило претпоставке за унутрашње разарање тради-
ционалног учења цркве и поделе међу највишим пре-
латима о улози цркве у епохи глобализације. 

Дубоке противречности унутар Католичке цркве, 
неће разрешити ни Други ватикански концил, сазван 
са намером да одговори на сва "отворена питања која 
оптерећују римокатоличанство у модерној епохи".  
Концил који је трајао, од 11. октобра 1962. године до 
8. децембра 1965. године, није успео да разреши изра-
жене спорове између "реформатора и конзервативаца" 
у самој Цркви. 

Предводник реформистичке струје Папа Јован 
ХХШ, захтевао је осавремењавање цркве, зависно од 
времена и околности ван цркве. После његове смрти, 
3. јуна 1963. године, реформаторску палицу наследио 
је Папа Павле VI. Он је први храбро изјавио да ће "мо-
нолитно римокатоличанство крајем XX века нестати 
под притиском развоја науке, грађанске непослушнос-
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ти и нових алтернатива хришћанству". 
Многобројни истраживачи Другог ватиканског 

концила, концепт модернизације Католичке цркве об-
јашњавају утицајем нових идеолошких трендова а у 
конкретном смислу утицајем масонерије, која је као 
што је речено, током 20. века, дубоко продрла у сам 
врх римокатоличке цркве. Наиме, кардинал Ронкали, 
тадашњи папски нунције у Паризу и будући Папа Јо-
ван ХХШ, имао је врло интензивне контакте са по-
јединим угледним масонима, непосредно по завршет-
ку Другог светског рата 1947. године. Заједнички са-
држај свих тих контаката био је екуменизам, односно 
како је Папа Јован XXIII касније рекао "зближавање, 
затим сусрет и на крају потпуно уједињење са свим 
хришћанима", што је потпупо одговарало визији 
„хришћанства" коју промовишу припадници (пара) ма-
сонских структура. 

На Другом Ватиканском концилу, насупрот ре-
формистима, веома оштро иступала је конзервативна 
група, првенствено пољских бискупа. Према њиховом 
концепту, римокатоличка црква однос према модер-
ном свету мора да заснива на бази "противрефор-
мације". Овакав став проистиче из уверења да је "црк-
ва савршена заједница изнад историје", односно како 
је тадашњи краковски бискуп Војтила говорио "чувар 
Божије истине које свако људско биће треба да следи 
како би дошло до истине". Пољски бискупи на челу са 
Каролом Војтилом, прихватили су дијалог са некато-
лицима, али под условом да се изричито призна да је 
"црква истина део друштва али изнад њега". Војтила је 
сматрао да се не може говорити истим језиком са като-
лицима и некатолицима, верницима и неверницима, са 
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онима који се боре против цркве и онима који верују у 
Бога. 

Због свега реченог, поједини угледни аутори с 
правом констатују, да је са данашње временске дис-
танце, Други концил само једна епизода у неуспешном 
покушају ослобађања Католичке цркве од утицаја 
фундаменталиста, који ће скоро деценију касније, пот-
пуно превладати у круговима Римске курије, за време 
понтификата Папе Војтиле. Коначно, стратегију вати-
канске политике није могуће разумети, без анализе 
избора Карола Вотиле за римског Папу. 

Наиме, његовом избору претходиће многи мрачни 
догађаји, који до данас представљају велику мисте-
рију. После смрти Папе Павла VI, 26. августа 1978. 
године, за новог Папу биће изабран кардинал Албино 
Лучијани, који ће симболички узети име оба своја 
претходника - Јован Павле I. Као син сиромашног со-
цијалисте и као кардинал заузимао је независан став у 
односу на Римску курију. На папском трону се за-
држао само 33 дана. Умро је под мистериозним окол-
ностима, изненада, а да никада није урађена аутопсија. 
У најширој јавности веома је распрострањена теза да 
је отрован. Познато је да његов избор, као и политика 
Алда Мора, нису били по вољи америчке админи-
страције, као и утицајних масонских ложа, посебно ло-
же П-2, за чије деловање се везују многи највиши 
кругови у Ватикану. У сваком случају, његовом смрћу 
била су широко отворена врата за избор Војтиле за 
Папу, што ће се после чак девет гласања коначно до-
годити, 16. октобра 1978. године. 

Геополитика Ватикана од момента избора Карлоа 
Војтиле за папу, потпуно је усаглашена са представ-
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ницима светске закулисе, односно стратегијом контро-
лисане дестабилизације, чији је циљ разбијање међу-
народног правног и политичког поретка и стварање 
светске владе.  
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ВОЈНО ИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКС  
 

 
 
Америчку стратегију у постхладноратовском пе-

риоду, није могуће разумети без озбиљније анализе 
улоге и утицаја војно индустријског лобија. Реч је о 
изузетно важном и сложеном питању које је повезано 
са свим сферама америчког друштва.  

Амерички председник Двајт Ајзенхауер, у опрош-
тајном говору одржаном 1961. године, упозорио је на 
опасност за демократију којој прети хегемонија "вој-
ноиндустријског комплекса", који је израстао у џина у 
хладном рату. Ради се пре свега о интересном савезу, у 
ужем смислу састављеном од професионалних офици-
ра и индустрије наоружања, који је још у то време по-
чео да енормно шири утицај у многим сегментима 
америчког друштва. Председник Ајзенхауер, касније је 
у својим мемоарима писао, да је током година свог 
мандата" осећао све већу нелагоду због утицаја огром-
них војних издатака, у мирподопско време, на нацију". 

Војно индустријски комплекс, веома је значајан 
сегмент не само америчке, већ и привреде осталих за-
падних земаља, окупљених у НАТО алијанси. Према 
традиционалној републиканској идеологији, држава не 
би требала да се меша у тржишну игру, већ да сма-
њењем пореских оптерећења приватних прихода, поја-
ча привредну динамику. Истовремено, привредне гра-
не, које су на светским тржиштима суочене са озбиљ-
ном конкуренцијом, треба да уживају снажну подршку 
и заштиту администрације у облику дефицитарног фи-
нансирања. Реч је пре свсга о индустрији војног нао-
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ружања, која представља основу за комплетну ваздуш-
ну и космичку индустрију у САД. 

Веома је важно нагласити, да се у ери председ-
ника Регана, догодила приватизација војноиндустриј-
ског комплекса, чију најмање једну трећину производа 
купује америчко министарство одбране Пентагон. На 
тај начин смањује се у многим предузећима губитак 
настао у пословима са цивилним ваздухопловством. 
Комбинација смањења пореза, са субвенцијама и ми-
лијардама долара, имала је од тада значајан ефекат на 
привредне токове.  

Економиста Џон Галбрајт, наводи да је реч о „јед-
ној друштвено политичкој стратегији". Национална 
сигурност, последњих деценија, служи као изговор за 
масовно задуживање, ради дефицитарног финансира-
ња америчког буџета. Добитници у наведеној игри су 
милиони Американаца, запослени у горњој трећини 
платне пирамиде америчког друштва. То су осим „вла-
сника капитала" пре свих предузимачи, менаџери, ви-
соко плаћени специјалисти у индустрији и официри у 
оружапим снагама. Истовремено губитници су соци-
јално најнижи слојеви друштва. Оваква прерасподела 
у САД, уочљива је у дужем временском периоду. 
Приходи једног процента радно способног станов-
ништва износили су око половине прихода 40% радно 
способних са нижим приходима, 1979. године. Већ 
2000. године, та размера се још више померила у ко-
рист најбогатијих, тако да је један проценат зарађивао 
колико 40 % радно способних. 

Постхладноратовска епоха, представљала је до-
датни стимуланс тим процесима, не само у САД већ и 
широм света. Кејнзијански модел економије, заснован 
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на комбинацији смањења пореза и дефицитарног фи-
нансирања, иако теоријски оспорен, током хладног ра-
та био je основни механизам финансирања „државе 
благостања" и начин решавања друштвених проблема. 
И поред редукције социјалне функције државе, меха-
низам дефицитарног финансирања остао је на снази. 
Али не више толико ради финансирања социјалног и 
другог старања над грађанима, колико финансирања 
великих војних и инфраструктурних пројеката. 

Неколико година после победе у хладном рату, 
амерички корпоративни капитализам доспео је у ду-
боку кризу. Његова ударна песница, војно индус-
тријски комплекс, нашао се у посебно тешкој ситу-
ацији, у трагању за „новим глобалним непријатељем". 
Наиме, „индустрија безбедности", своје интересе у Ва-
шингтону остварује преко једног сложеног и стрпљиво 
грађеног система лобирања. Њихови производни пого-
ни расути су по целој земљи, тако да сваки конгресмен 
мора да води рачуна о радним местима у својим из-
борним окрузима, очекујући прилоге и за своју кам-
пању. Заједно са снажном војном бирократијом, ин-
дустрија наоружања од завршетка хладног рата, води 
успешпо борбу против преусмеравања друштвеног бо-
гатства у корист социјалних фондова.  

Главни инструмент њиховог утицаја је надувани 
буџет Пентагона, као извор дефицитарног финан-
сирања сектора високих технологија. Пет великих кон-
церна индустрије наоружања, бави се производњом 
електронике и њихови производи налазе примену на 
цивилним тржиштима. Временски радар, мобилни те-
лефон, интернет, ЦД и ДВД читачи, првобитно су би-
ли намењени за потребе америчке армије. 
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Чувена Силиконска долина настала је ради пру-
жања услуга америчкој војној индустрији. Свој неве-
роватан успон овај део Калифорније дугује и произ-
вођачу наоружања попут фирми “Локид Мартин”, који 
је још осамдесетих година, био главни наручилац ус-
луга од приватних компанија, попут “Интела” и дру-
гих.  

Олигопол индустрије наоружања, закључује број-
не подуговоре са приватним компанијама и тиме у 
појединим савезним државама, постаје важан елемент 
структуралне политике. Приликом израде једног аме-
ричког борбеног авиона, удео добављача у новонас-
талој вредности, порастао је, са некадашњих 50% 
1990. године, на 70% 2000. године. 
 

Нова "естетика" сукоба 
 

Председник САД демократа Бил Клинтон, одмах 
по преузимању власти, смањио је војне издатке. Ми-
лијарде долара преусмерено је на умањење јавног ду-
га. Као директна последица смањења поруџбина Пен-
тагона, уследио је талас фузија у индустрији наору-
жања.  

Већ у другој половини деведесетих година прош-
лог века, систем је ушао у озбиљну кризу. На хиљаде 
компанија из сектора високих технологија, нашло се у 
врло тешкој ситуацији. Догодила се велика рецесија, 
десетине хиљаде људи остало је без радних места 
Вредност појединих компанија била је прецењена на 
берзама, којој је претио потпуни крах. 

Таква ситуација захтевала је одлучне кораке. У 
Републиканској странци САД, формиран је почетком 
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1997. године, ексклузивни клуб неоконзервативаца, на 
челу са Доналдом Рамсфелдом и Ричард Чејнијем. Они 
су представили документ "Пројекат за ново америчко 
столеће", у којем је отворено захтевано од председ-
ника Клинтона, "да одлучно преузме кормило светске 
политике и повећа војне издатке". Стварни инспирато-
ри овог прогласа седели су у војно индустријском ком-
плексу. 

Посебну тешкоћу за реализацију овакве стратегије 
представљала је околност да САД нису имале ни-
каквог ривала из периода хладног рата. Непосредно по 
окончању хладног рата, почетком деведесетих година 
прошлог века, војно индустријски комплекс, припре-
мао је модел ратних дејстава која би био прихватљив 
за већину Американаца. 

Директор Центра за међународне односе на Бос-
тонском Универзитету пуковник Ендрју Бацевич, о то-
ме је написао веома интересантну студију "Нови аме-
рички милитаризам - како су Американци заведени 
ратом".  

Професор Бацевич наглашава, да је Америка у пе-
риоду од 1989 до 1999. године водила десет ратова, 
скоро сваке године по један. Према његовим речима, 
администрација Била Клинтона дневно бомбардујући 
Ирак и Босну, ратну операцију учинила је рутином. Он 
напомиње да је "рат некада био варварски, дивљачки, 
примитиван, а данас се представља као виртуелни, 
технички савршен". На тај начин, наставља амерички 
пуковник, "за америчку јавност сила и њена употреба 
постали су прихватљиви". Америка се постепено осло-
бађала "вијетнамског синдрома".  

Клинтонова стратегија, деведесетих година прош-
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лог века, потврдила је да је подршка у политичком 
естаблишменту концепцији "милитаризације спољне 
политике" далеко шира од круга радикално настро-
јених неоконзервативаца. 

Проф. др. Радован Радиновић, указујући на пос-
ледице агресије НАТО на Србију и СР Југославију, та-
кође уочава феномен „милитаризације светске поли-
тике, али са монополом једне силе на милитариза-
цију".  

Анализирајући ову појаву, на примеру рата про-
тив наше државе 1999. године, познати војни аналити-
чар закључује да би "сви политички циљеви који су 
истицани као мотив за агресију били успешније оства-
рени без војног фактора, него помоћу њега". Генерал 
Радиновић наглашава потпуно изврнуту логику рата 
који је покренут. Политички циљеви и политика пос-
лужили су војном фактору, уместо обрнуто, да војни 
фактор буде средство политике. „Хуманитарна ката-
строфа и заштита права Албанаца" измишљени су ра-
ди легитимисања оружане агресије и нове доктрине 
НАТО алијансе, доктрине интервенционизма по соп-
ственом избору, коју је требало и практично испро-
бати. 

Агресија НАТО алијансе на СРЈ, биће забележена 
као својеврсна прекретница, у историји ратовања. На-
име, изостали су судари зараћених страна на бојном 
пољу, односно тзв. одсудна битка или фронтални су-
коб ратујућих страна. Интересантно да је агресор био 
тај који је избегавао фронтални судар, и поред неупо-
редиве технолошке супериорности у односу на Војску 
Југославије.  

Наредни ратови, у Авганистану и Ираку, показаће 
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да је уочени парадокс, постао закономерност. Упркос 
очекивањима и у ова два рата, изостао је фронтални 
сукоб. Парадокс рата, односи се и на његов исход. На-
име, никада се до тада није догодило, да страна која 
није поражена, напусти одређену територију и пре-
пусти је непријатељу. Исход ратног сукоба није од-
лучила битка на бојном пољу, већ политички пораз 
руководства Србије и Савезне Републике Југославије. 
Нешто слично догодило сс и у Ираку 2003. године. 
Тада је, после месец дана англоамеричке агресије, без 
икаквог озбиљнијег отпора ирачке војске, уследио ула-
зак агресорских јединица у главни град Багдад. 

Коначно у савременим америчким ратовима, ве-
ома важну улогу имају медији. Они фактички делују 
као део оружаних снага САД. Ово се посебно односи 
на глобалне електронске медије, преко којих се шаљу 
пре свега поруке "пројектованом непријатељу" али и 
америчкој јавности. Деловање медија, долази до изра-
жаја у свим фазама ратних операција. Прва фаза веома 
је значајна јер претходи, самом ратном чину. Про-
тивник се медијски демонизује, приказује много јачим 
него што јесте. Лансира се велики број дезинфор-
мација о руководству и политици државе, која ће бити 
нападнута. Систематски се ствара атмосфера о неоп-
ходности "америчке интеревенције", која је мотиви-
сана "моралним разлозима". 

Непосредно пред агресију, лансирају сс шокантна 
открића, попут наводних зверстава над невиним циви-
лима, тајним плановима о употреби забрањеног оружја 
итд. Током непосредних војних дејстава, слике и ин-
формације са ратишта, строго се цензуришу. Пуштају 
се у етар искључиво информације о успесима аме-
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ричке војске и расулу у редовима непријатеља. Посеб-
но се цензуришу подаци о људским и материјалним 
губицима америчке армије, још увек осетљиве на сли-
ке из Вијетнама. Рат се приказује, као виртуелна видео 
игрица, без крви и невино страдалих цивила. 

“Нова естетика рата”, потпуно мења физиономију 
медија и садржај новинарске професије. Током агре-
сије на Ирак 2003. године, промовисан је концепт 
„придруженог новинара". Реч је о новинарима, који са 
ратних попришта извештавају, уз припаднике америч-
ке армије. На тај начин, постиже се потпуна контрола 
информација са терена, јер се новинари и емоцио-
нално везују за припаднике америчке војске, а при 
томе је њихово кретање и деловање строго ограни-
чено.  

Оваква очита злоупотреба новинара, наишла је на 
оштре критике и у САД. Представници новинарских 
удружења и интелектуалци изрекли су најоштрије 
критике. То међутим, није утицало на тон и приступ 
извештавања главних медија о рату и Ираку, али и 
другим деловима света. Разлог је у чињеници, да це-
локупан медијски простор Америке, контролише свега 
шест мултинационалних компанија, које су у спрези са 
војноиндустријским комплексом и моћним финан-
сијским круговима, који су главни покретачи аме-
ричких ратова у постхладноратовској епохи. 

Спрега медија, моћних корпорација и финансијера 
са политичким и војним врхом створила је импери-
јални механизам који се данас тсшко може зауставити. 
Војноиндустријски комплекс само је средиште тог 
империјалног механизма, који маргинализује америч-
ку демократију и од Америке ствара нову глобалну 
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империју, којој нема премца у досадашњој историји. 
Тако и игре око Косова, које дестабилизују Србију, 
Балкан, Европу али и досадашњи светски поредак, 
имају смисао само у светлу потребе војноиндустриј-
ског комплекса, за новим кризама и сукобима унутар 
којих они остварују своје стратешке и економске ци-
љеве. 
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НОВА НАТО СТРАТЕГИЈА 
 
 

 
 На Лисабонском самиту Нато алијансе, који је 

одржан 20.-21. новембра 2010. године, усвојена је нова 
десетогодишња стратегија, западне војне алијансе. 
Стратешки документ усвојен је у потпуно новим међу-
народним политичким и економским околностима, ко-
је карактерише финансијска криза без историјског 
преседана, а која је нарочито тешко погодила само 
средиште америчког корпоративног капитализма, Вол-
стрит. 

 Претходни документ „Стратегијска концепција 
НАТО“  усвојен на самиту у Вашингтону пре 10 годи-
на, био је заснован на утврђивању новог идентитета 
организације, која је завршетком Хладног рата и бло-
ковске поделе света, објективно изгубила смисао пос-
тојања.  

Кључне промене утврђене 1999. у Вашингтону 
биле су: сагласност око неопходности проширења 
НАТО-а на исток, преузимање улоге гаранта демо-
кратских вредности у свету и заштитника људских 
права, као и могућност предузимања војних акција ван 
територија држава чланица НАТО и уколико је по-
требно, без мандата УН.  

Нове политичке смернице логично су произила-
зиле из тада идентификованих претњи по глобалну 
безбедност, што су поред и данас актуелних-спре-
чавања пролиферације нуклеарног оружја и техноло-
гија и предвиђања пораста напетости на линији гло-
бални север-глобални југ, узрокованих економско-со-
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цијалним разликама, били и питање угрожавања људ-
ских права и демократских вредности широм света.  

Треба међутим подсетити, да је претходни доку-
мент из 1999. године био одраз „западњачког полета“. 
Претходна Стратегија НАТО писана је у тренутку када 
је Русија банкротирала, БДП у Бразилу и Индији био 
за 40 одсто мањи него данас и када су берзе у југо-
источној Азији попадале. Иако је било западних поли-
тичара, попут Џорџа Буша или Франсоа Митерана, ко-
ји су упозоравали да се мора водити опрезнија и урав-
нотеженија политика после самоурушавања Источног 
блока, хаоса изазваног распадом СССР и почетка кри-
зе на Балкану, ипак је превладало мишљење о великој, 
историјској и цивилизацијској победи. 

Резултат свега јесте да данас живимо у небез-
беднијем свету, него пре 20 година. Број (не)пот-
врђених нуклеарних сила се удвостручио, муслиман-
ско становништво широм света се дугорочно радика-
лизовало, разлика између богатих и сиромашних се 
повећала, стварајући драстичнију поделу на богати се-
вер и сиромашни југ, битка за управљање природним 
ресурсима је беспризорнија него икада. 

        
Нато 2020. године 

 
Нова стратешка концепција алијансе, промене на 

међународном политичком и економском плану пре-
познаје, уз констатацију да „живимо у непредвидљи-
вом свету“ и да ће „надолазећи светски поредак бити 
мање централизован, а више комплексан“. 

Као нови глобални изазови, који могу оптеретити 
међународне односе и представљати безбедносне иза-
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зове наводе се: такмичење за стратешким ресурсима, 
пре свега нафтом и земним гасом, могућност инфор-
матичког тероризма према разним информационим 
системима, промене у окружењу које укључују и еко-
лошке промене, демографске промене, као и такми-
чење међу државама за економском доминацијом.  

Колико је стратешки документ алијансе широко 
дефинисао национални и безбедносни интерес Аме-
рике и Нато пакта, најпотпуније потврђује списак обје-
ката широм света, чијим би разарањем били угрожени 
национални и државни интереси глобалне Империје. 
Тако је у документу који је сачињен још 2009. године, 
побројано неколико стотина нафтовода и гасовода, 
затим фабрика за производњу инсулина у Данској , 
фабрика змијског противотрова у Аустралији, рудник 
кобалта у Конгу, постројење гаса у западном Си-
биру..... итд.   

Усвојеним документом, који представља резултат 
једноипогодишњег рада групе експерата, која је име-
нована на НАТО самиту у Стразбуру и Келну и којом 
је руководила Медлин Олбрајт, а који носи назив 
НАТО 2020. делимично се и констатује чињеница да 
претходна „Вашингтонска стратегија“ није донела оче-
кивани резултат. Наиме, НАТО јесте померио своје 
границе пар стотина километара источно, али по цену 
великог сукобљавања са Русијом, које је ескалирало у 
августу 2008. године, а поводом кризе у Грузији. 

НАТО је подсетимо, војно интервенисао изван 
својих граница и без сагласности СБ УН против СР 
Југославије, Авганистана и Ирака (у случају Ирака 
војно су интервенисале поједине земље чланице, не 
целокупан НАТО), али мимо западних друштава, гото-



 
Рат за душе људи 

 

 119

во никога до данас није убедио у неопходност интер-
венције против СР Југославије, а чак ни западна друш-
тва нису убеђена у оправданост и сврсисходност ак-
ција у Авганистану и Ираку. Такође, удари на Слобо-
дана Милошевића, а нешто касније и на Садама Хусе-
ина, показали су свим режимима на свету, да уколико 
желе да се очувају, морају имати ефикасно средство 
самоодбране. У најмању руку, то је развијен систем 
противракетне одбране, али још боље је имати нукле-
арно оружје. 

Промењене околности у свету у последњих 10 го-
дина, према томе, непосредна су последица, политике 
и праксе западне алијансе, која је изазвала отпоре и 
противљење широм света, односно угрозила је непри-
косновену доминацију америчке политике, у међуна-
родним пословима. 

НАТО самит у Лисабону, формализовао је тезу да 
свет „клизи“ ка мултиполарности, као и да се на гло-
балном нивоу успоставља нова равнотежа снага. Ана-
литичар др Срђа Трифковић, сматра да су руска војна 
интервенција, августа 2008. године на Кавказу и кас-
није признање независности Абхазије и Јужне Осетије, 
означили завршетак “униполарног тренутка у међуна-
родним односима”.  

У наведеној околности, треба тражити суштинске 
разлоге за писање нове стратегијске концепције 
НАТО, коју Душан Пророковић означава као “почетак 
десетогодишњег прегруписавања унутар савеза и при-
прему  за ново позиционирање на спољнополитичком 
плану”. 
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Нато и савезници 
 
 
Проблеми и размимоилажења међу кључним чла-

ницама западног војног савеза, трају већ дуже време. 
Током припрема америчке војске за напад на Ирак 
2003. године, Турска је затражила помоћ од НАТО-а, 
уколико Ирак узврати контранападом на територији 
Турске. За Турску је то била ноћна мора, јер су се пла-
шили да ирачка војска поседује веће количине хе-
мијског и биолошког оружја, које је могла употребити 
у акцијама у великим градовима, попут Истанбула, 
Анкаре и Измира.  

Међутим, група држава у НАТО предвођених 
Немачком и Француском, блокирала је консултације 
на ту тему, из разлога што интервенција у Ираку није 
била интервенција НАТО-а већ „коалиционих снага 
предвођених САД“. Тек после неколико недеља, ко-
ристећи разне „бирократске рупе“, НАТО је нашао 
начин како да помогне Турској. 

Затим је на самиту у Букурешту, показано не-
јединство у погледу питања докле НАТО треба да се 
шири. Пажњу медија је привукло питање могућег по-
зива БЈР Македонији да се придужи НАТО-у и најаве 
Грчке да ће блокирати ту одлуку због спора са Скоп-
љем око имена државе, али је пажњу политичара мно-
го више заокупила и расправа о Украјини, која се тих 
дана водила.  

Питање односа према Украјини директно је зна-
чило и будуће постављање према Русији, а део чла-
ница НАТО једноставно нема интерес да нарушава 
своје билатералне односе са Москвом. Чак и када је 
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коначно постигнут договор да „се Украјини и Грузији 
нуди МАП“, то је остало мртво слово на папиру. Свега 
неколико месеци касније уследила је петодневна руска 
интервенција у Грузији, чиме је унутрашња криза у 
НАТО ескалирала.  

НАТО чланице различито су тумачиле узроке и 
последице руско-грузијског спора. Једни су пожурили 
да у хладноратовском маниру окриве Русију за крше-
ње међународног права, док су други говорили да ве-
лику одговорност за сукоб сноси и Михаил Сакаш-
вили. Значајан број чланица заузео је неутралну по-
зицију. Утисак је, да и после усвајања нове десетого-
дишње стратегије алијансе, не постоји сагласност о  
низу суштинских питања, међу западним савезницима. 
Наиме, док генерални секретар НАТО, уз велику 
подршку САД, говори и даље о „противракетном шти-
ту који би бранио европске НАТО чланице од могућих 
напада из Ирана и Северне Кореје“, немачки министар 
спољних послова и даље инсистира на нуклеарном 
разоружавању као приоритету. Пошто је Немачка је-
дна од пет европских држава у којима је ускладиштено 
нуклеарно оружје америчке војске, овај став добија 
још више на тежини. 

Покренуто је и питање односа НАТО-ЕУ. Унутар 
ЕУ, место досадашње категорије Заједничке безбед-
носне и одбрамбене политике (CSDP Common Security 
and Defense Policy) која је функционисала као коорди-
нација појединих углавном „невојних“ активности 
унутар система Заједничке спољне политике и безбед-
ности (CFSP Common Foreign and Security Policy), 
Лисабонским споразумом (који је замена за непосто-
јећи европски устав) отворено се предвиђа „могућност 
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стварања заједничке европске одбране“, што отвара 
могућности различитих спекулација о овој осетљивој 
теми.  

Аутори предлога нове стратешке концепције 
НАТО, управо зато упозоравају, да се не сме оставити 
било какав простор за двојака тумачења Лисабонског 
споразума, као и да „Лисабонски споразум мора бити 
у функцији даљег јачања НАТО“.  

Како би се обезбедила чвршћа интеграција и пре-
дупредило стварање нових проблема, предлаже се низ 
унутрашњих структуралних промена. Од тога како 
треба „појаснити значење мање битних питања на које 
државе чланице неће моћи да стављају вето“, преко 
нове одредбе да „нижи нивои не могу да одлажу из-
вршење одлука донетих консензусом“, до давања ве-
ћих надлежности и већих ресурса Врховној савезнич-
кој команди (SACEUR).  

Предвиђа се и јачање снага за специјалне опера-
ције (SOF), као и снага за брзо деловање (NFR-NATO 
Response Forces) које морају представљати „нове ис-
тинске мултинационалне формације са уједињеном ко-
нтролом и независном логистиком“. Инсистирање на 
оваквим променама између осталог се образлаже и 
„незадовољством досадашњим начином и обимом 
размене обавештајних информација“ између служби 
различитих држава, што је доприносило порасту непо-
верења међу савезницима, али је и значајно утицало на 
непостојање консензуса око основних питања о  томе 
шта су безбедносни изазови и како на њих реаговати.  

Прихватање наведених мера, значило би да се 
државе чланице НАТО одричу још једног корпуса над-
лежности у корист заједничких (над)органа алијансе и 
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јачању утицаја САД које у заједничким телима имају 
неприкосновену доминацију.  

Нова стратегија „НАТО 2020“ директно се ослања 
на круто тумачење чланова 4. и 5. Северноатлантског 
уговора. Подсетимо, члан 4. говори о сарадњи и коор-
динацији, а члан 5. заснован је на  принципу „сви за 
једног-један за све“, чиме су чланице Алијансе оба-
везане да бране нападнутог савезника. Стављањем ова 
два члана у директну зависност, САД упозоравају ос-
тале чланице да уколико желе заштиту-морају више и 
да сарађују.  

Наравно, сарадња подразумева да Америка неће 
благонаклоно гледати, уколико се понове ситуације из 
2003. године, приликом напада на Ирак или 2008. го-
дине и руско-грузијског рата, када НАТО није могао 
да заузме јединствен став. 

Са друге стране, потпуним повратком у зајед-
ничке командне структуре 2009. године, после 43 го-
дине одсуствовања, Француска се поставила као кључ-
ни партнер Вашингтона у континенталном делу Ев-
ропе. Без Француске, не може бити ни ЕУ, а без ЕУ 
Немачка себи сужава маневарски простор на политич-
ком и дипломатском плану. Жеља Берлина да ЕУ кон-
ституише сопствене одбрамбене снаге и доктрину, без 
подршке Париза не може бити реализована.  

Осовина Вашингтон-Париз, према проценама ана-
литичара, страховит је спољни притисак на Немачку, 
која са друге стране има и све већи унутрашњи при-
тисак, јер економско-привредну надмоћ не може поли-
тички да матерализује. Истовремено, добру политичку 
позицију, коју тренутно има Француска могу значајно 
нарушити унутрашња нестабилност и економски про-
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блеми са којима се ова земља суочава, а које амбијент 
финансијске кризе додатно подстиче. Од тога како се 
успостави баланс на релацији НАТО-ЕУ, што пре све-
га значи-како се према свему постави Немачка и ко-
лико ће бити стабилна Француска, умногоме зависи и 
судбина целокупне Стратегије.       

Из свега наведеног, потпуно је јасно да „НАТО 
2020“ представља стратешку и геополитичку концеп-
цију САД, коју су подржали амерички вишедеце-
нијски савезници у Европи, као и све чланице НАТО-а 
које традиционално зазиру од Русије и Немачке и у 
чланству у НАТО-у, виде најбољи начин како да се 
заштите. Међутим, исто тако је јасно да визију САД о 
томе шта би све требало урадити до 2020. године, не 
дели и Немачка, а да на путу остварења зацртаних 
планова стоји и потенцијална нестабилност узрокова-
на огромним економским и социјалним проблемима 
широм ЕУ, који се без учешћа Немачке не могу реши-
ти. Нестабилност могу произвести и тињајући међу-
етнички и међудржавни спорови. Иако аутори нове 
Стратегије напомињу да су зоне могућих спорова „на 
периферији Европе“ алудирајући на Балкан и Кавказ, 
треба подсетити и на озбиљне унутрашње проблеме са 
баскијским сепаратизмом у Шпанији и шкотским у 
Великој Британији, све веће поделе у Белгији, као и на 
мађарско-словачке, мађарско-румунске, енглеско-ир-
ске или грчко-турске нетрпељивости. 

Моћна пропагандна машинерија може покренути 
пројекат о стварању „политичке заједнице НАТО“, али 
са великим падом подршке НАТО-у у јавним мње-
њима већине европских држава и низом проблема који 
се јављају на релацији НАТО-ЕУ или унутар ЕУ, шан-
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се да се такав пројекат реализује су никакве. Зато се за 
10 година може испоставити како је данашња Стра-
тегија постављена прешироко и како нису постојали 
унутрашњи капацитети да се она спроведе. 
 

Ограђивање Русије 
 

Поред громогласних најава о „ресетовању одно-
са“, новог партнерства са Москвом и веће улоге за 
Савет НАТО-Русија, за НАТО суштински цела прича о 
војном партнерству са Русијом, своди се искључиво на 
одржавање коридора преко руске територије, за снаб-
девање трупа ИСАФ мисије у Авганистану.  

Предлог стратегије „НАТО 2020“ предвиђа и „не-
опходност сарадње у областима: спречавања ширења 
нуклеарног оружја и технологија, борбе против теро-
ризма, кризног менаџмента, мировних операција, без-
бедности на мору и борби против трговине људима и 
дрогом“, из чега аналитичар Душан Пророковић из-
влачи закључак да је «очигледно да предлагачи новог 
стратешког документа нису показали веће амбиције за 
унапређивањем односа са Русијом». Пророковић ука-
зује на најмање четири разлога таквог опредељења 
алијансе.  

Најпре, поједине НАТО чланице су чак стопро-
центно, а цела западна Европа значајно је зависна од 
руског гаса, уз напомену да је приоритет НАТО да 
извлачи сопствене чланице из „руских енергетских 
кљешта“, што свакако неће допринети развоју међу-
собних билатералних односа. 

Друго, брза интервенција руске армије у Грузији и 
недостатак одговора НАТО-а, а затим и геополитички 
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заокрет Украјине, после победе Виктора Јануковича на 
председничким изборима, натерале су чланице НАТО-
а, из источне и средње Европе, да преиспитају соп-
ствени положај. Нико није предвиђао могућност изби-
јања сукоба великих размера, али се забринутост иска-
зивала сталним подсећањима на могућност избијања 
мањих регионалних конфликата, који би могли искрс-
нути, а у које би Русија могла бити умешана.  

Естонија и Летонија имају значајну руску мањи-
ну, евентуални инциденти око Каљињинградске облас-
ти бринули су Пољаке и Литванце, а проблеми су 
могли настати и у украјинско-пољским односима. Ис-
поставило се да су се државе из овог дела Европе, које 
се осећају више угроженим од Русије, јаче везивале за 
САД и идентификовале са НАТО-ом, о чему сведочи и 
тајна поверљива депеша објављена на интернет стра-
ници портала «Викиликс», у којој је између осталог 
амерички државни секретар Хилари Клинтон, Русију 
означила као највећег регионалног непријатеља аме-
ричких савезника, у Прибалтику.  

Како би што је могуће више показале лојалност 
Вашингтону и приврженост НАТО-у, наведене државе 
су најопремљеније борбене јединице, слале у Авгани-
стан и Ирак.  

На овом месту, вреди подсетити да је у тренутку 
избијања руско-грузијског рата, у августу 2008.године, 
око 1000 грузијских војника, било на дужности у Ира-
ку. Тиме су ослабиле сопствену безбедност и изложи-
ле се ризику, а никакву значајнију компензацију, од 
САД појединачно или од НАТО-а као организације, 
нису добили.  

Наведене чињенице, озбиљно су нарушиле пове-
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рење јавног мњења држава насталих на постсовјет-
ском простору, у спремност западне алијансе, да уђе у 
отворену војну конфронтацију са Русијом.  

Признавањем независности Јужне Осетије и Абха-
зије значајно је поремећена и геополитичка позиција 
Грузије, као једног од најзначајнијих држава савезника 
САД, у региону Кавказа. Престоница Јужне Осетије-
Цхинвали ваздушном линијом је удаљена мање од 200 
километара од Тбилисија, што веома угрожава америч-
ку стратегију извлачење европских НАТО чланица из 
„руских енергетских кљешта“, што подразумева обез-
беђивање нових алтернативних гасовода, који би из 
средње Азије транспортовали гас до западне Европе. А 
тај коридор води преко територије Грузије.  

Проамерички режим у Грузији, важан је и ради 
спречавања регионалне сарадње Русије и Турске, чија 
је политичка класа све више окренута сопственим на-
ционалним и регионалним интересима, односно све 
мање је спремна да жртвује интересе у име „евроат-
лантске солидарности“. 

Коначно, у последње две године, врло активна 
руска дипломатија остварила је највеће успехе у ре-
гиону северне и источне Европе, још од пада Берлин-
ског зида. Реакција јавног мњења у Пољској, промена 
реторике у наступу пољских званичника, после руског 
прихватања одговорности за злочин у Катинској шу-
ми, све чвршћа привредна повезаност између Берлина 
и Москве, реализација пројекта Северни ток, договор 
са Норвешком око разграничења на Арктику и експло-
атацији гаса и нафте у овој области, продужавање 
стратешког уговора о размештању Црноморске флоте 
у Севастопољу са Украјином, политичка хомогениза-
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ција руске мањине у Естонији и Летонији, огроман 
ангажман на пољу културне дипломатије у Бугарској и 
Словачкој, доказ су ове тврдње.  

Аналитичар Душан Пророковић, с правом конста-
тује, да је у периоду од 2008. године, руски енергет-
ски, привредни и културни утицај јачао и НАТО, од-
носно водећа земља Алијансе, то јачање може заус-
тавити само брзом и бруталном акцијом. Што опет во-
ди ка закључку о неопходности „ограђивања“ Русије. 

Због свега наведеног, активиран је план о размеш-
тању противракетниог штита и пратећег радара на 
територији Бугарске и Румуније. Објашњење како се 
то ради и због „могућег удара на чланице НАТО-а из 
Ирана и Северне Кореје“ изазов је за здрав разум, али 
пропагандна машинерија НАТО ће прорадити пуним 
капацитетом, тек када и Русија узврати највероват-
нијом контрамером-распоређивањем балистичких ра-
кета, на својим западним границама.  

Тада ће пропагандно ширење страха од „могућег 
руског напада“ и антируска хистерија достићи свој 
врхунац што ће бити идеалан тренутак за подизање 
„гвоздене ограде“. А када се са источне и јужне стране 
„огради“ Русија, онда се може почети са другом фазом 
и методама много пута успешно примењиваним до са-
да. Са покушајима унутрашње дестабилизације Русијe.  

Највероватнија места за почетак ове акције су 
западна Украјина, Чеченија, Јужна Осетија, али има их 
још прилично. Цела прича о извлачењу НАТО чла-
ница, из енергетских кљешта Русије, повезана је исто-
времено и са обезбеђивањем нових алтернативних га-
совода, али и са физичким освајањем и заузимањем 
територија на којима се налазе енергетски извори, јер 
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у супротном гасоводима неће имати шта да се транс-
портује.  

Очигледно је да САД виде извориште за енер-
гетски пројекат НАБУКО-у Ирану. А после евенту-
алног физичког (пешадијског) уласка у Иран,  НАТО-у 
више неће бити значајан ваздушни коридор преко Ру-
сије ка Авганистану. 

Према томе неизбежан закључак после Лисабон-
ског самита НАТО, јесте да нема никаквог основа за 
стратешко партнерство са Русијом.  

Ову чињеницу уочавају и познати руски аналити-
чари, попут Александра Гољцина, који наглашава да 
Русију и НАТО деле дубоке разлике, које не могу 
уклонити никакве «историјске декларације». Гољицин 
подсећа да је у усвојеној стратегији одбране почетком 
2010. године, Русија као највећу претњу њеним инте-
рсима, означила деловање западне војне алијансе.  

Елена Пономарјова указује да у новим стратеш-
ким документима западне алијансе, Русији није пону-
ђено ништа, док историчар др Срђа Трифковић, истиче 
да је на Лисабонском самиту цементирана «доктрина 
глобалног интервенционизма», која је манифестована 
још током агресије на СРЈ 1999. године.  

Др Трифковић сматра да америчка глобална хе-
гемонија, има идеолошке корене, који нису ништа ма-
ње револуционарни, од идеја Зиновјева и Троцког, 
седам деценија раније у Русији, уз подсећање на речи 
Збигњева Бжежинског о «историјски пожељном и гео-
политички обавезном ширењу Нато а на Исток», које 
нема никакве везе са безбедношћу у конвенционалном 
смислу. 

На тај начин потврђује се теза о томе, да је кључ-
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ни циљ алијансе, потпуна контрола свих процеса у 
свету, односно у крајњој линији, спречавање стварања 
светске геополитичке алтернативе. 

Лисабонски самит алијансе, као што је већ речено, 
није отклонио дилеме о монолитности организације, 
коју поред различите перцепције међународних одно-
са држава чланица појединачно, додатно подстиче и 
амбијент светске економске кризе. Наиме, нема никак-
ве сумње да је криза не само теоријски, већ и прак-
тично реафирмисала концепт националне државе. У 
Русији се тај процес догодио још 2000 те године и он 
има препознатљиву идеолошку рефлексију, кроз про-
моцију концепта «суверене демократије».  

Сличне тенденције, руска спољња политика уоча-
ва и у остатку европског континента, посебно Немач-
кој и Француској, где не постоји подршка пројекту 
«огрaђивања Русије» и даљег нарушавања односа са 
Москвом.  

Руска дипломатија, због свега наведеног, проак-
тивно делује у више праваца. Најпре, на делу је процес 
обједињавања постсовјестског простора, кроз системе 
савеза, који су економско стратешког и безбедносног 
карактера. То су пре свега савез са Белорусијим, затим 
Царински савез, који представља виши ниво инте-
грације Русије са Белорусијом, Казахстаном и сасвим 
је извесно у догледној будућности, после смене власти 
у Украјини, и са овом државом. Поред тога Русија нас-
тоји да ојача и заједнички економски простор и без-
бедносни оквир на некадашњем совјетском простору, 
који гарантује споразум о формирању Организације 
договора о колективној безбедности, који поред Русије 
и Белорусије, окупља Казахстан, Узбекистан, Кирги-
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зију, Таџикистан и Јерменију.  
Русија има и изванредне односе са Кином, која 

показује глобални успон, али чији дугорочни развој 
није могућ без руских стратешких ресурса. Органи-
зација Шангајског споразума, која је основана 2001. 
године, безбедносно интегрише две велике силе на 
подручију Евроазије, уз пуноправно чланство држава 
са претежно муслиманским становништвом, као шту 
су: Казахстан, Узбекистан, Киргизија и Таџикистан, а 
која делује као противтежа, војном присуству САД, у 
региону централне Азије. Поред тога,  јачају везе 
Русије са исламским светом, Индијом, као и државама 
Латинске Америке. Аналитичар Александар Дугин 
указује на «регионалну глобализацију», као светски 
геополитички феномен, који је закономерно супрос-
тављен «једнополарној глобализацији САД».  

Реч је о стратегијским партнерствима, у којима 
доминира начело прагматизма, насупрот идеолошком 
наметању модела економског и политичког развоја, 
које Америка покушава да силом установи, у остатку 
света. Овакво опредељење не доводи у питање суве-
рена права држава, односно пренос надлежности на за-
једничка тела, одвија се по унапред и строго утврђе-
ним критеријумима 

Овакав геополитички избор најбоље се огледа у 
предлогу Москве о новој безбедносној архитектури 
Европе, коју је предложио председник Медведев. Ова 
иницијатива не доводи у питање  постојеће војнополи-
тичке и економске савезе, укључујући и НАТО, већ 
само нуди нову врсту «детанта», у складу са реафир-
мацијом начела међународног права. Управо, то је она 
чворна тачка, где се Русија супроставља интересима 
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САД, које желе да у Европи успоставе амерички прав-
ни поредак, заснован на прецедентном праву, које би 
као у случају «независности Косова», давало лажни 
легитимитет за једностране потезе, у оквиру стратегије 
глобалног интервенционизма.  

Интервенција у Јужној Осетији и Абхазији, ука-
зује и на спремност Москве, да ради заштите својих 
виталних интереса, војно интервенише. То је моменат 
који свакако додатно усложњава будуће анализе и 
прогнозе развоја међународних односа, нарочито пос-
ле самита западног војног савеза у Лисабону.  
 

Јуриш на Иран 
 

На Самиту НАТО у Вашингтону 1999. године нај-
више речи било је о људским правима и слободама. 
Тада је НАТО чак себе самоименовао за гаранта људ-
ских права и слобода у свету. Деценију касније, међу-
тим, све се свело на само једно питање које се експли-
цитно наводи у новопредложеној „експертској“ стра-
тешкој концепцији, а то је „инсистирање на поштова-
њу Резолуције СБ УН 1325“. Наведена Резолуција од-
носи се на права и слобода жена и њихове безбед-
ности. 

Наводећи потом и како су главни безбедносни 
изазови на Блиском истоку: текући екстремизам, изра-
елско-палестинске напетости и Иран, јасно је на кога 
НАТО стратези циљају. А када се томе дода и обра-
ћање председника Обаме Генералној скупштини УН, 
јасно је и какве методе ће бити коришћене. Проблем за 
САД представља што су досадашњи покушаји рушења 
режима у Техерану, на начин на који је Кермит Руз-
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велт срушио Мохамеда Мосадега 1956. године, за-
вршили неуспехом.  

Председник Обама најавио је „већу подршку НВО 
сектору широм света“, посебно организацијама, које 
се занимају за права жена. Реч је о стратегији коју је 
Запад и до сада покушавао на Блиском истоку. Запад-
ним савезницима који су стајали иза тражења против-
кандидата Ахмадинеџаду, разних манипулација у ме-
дијима, покушаја унутрашње дестабилизације и на 
крају организовања демонстрација, које су однеле ви-
ше људских живота и резултирале сукобом демонстра-
ната и полиције на улицама Техерана, није успело да 
значајније мотивишу јавно мњење у својим државама, 
против Ирана.  

Презасићеност вестима из Кабула, Кандахара, 
Басре и Мосула није оставило места за још једну кам-
пању у западним медијима, а разарујући ефекти прет-
ходне две војне интервенције по унутрашњу стабил-
ност и свакодневни живот у Авганистану и Ираку, не 
дају никакву шансу за успех исте кампање у иранским 
медијима. 

Тактика смишљена, у окружењу председника Оба-
ме, тако ће резултирати низом покушаја дестаби-
лизације Ирана, од студентских демонстрација, преко 
медијски пропраћених активности међународних орга-
низација за већа права иранских жена, до јачања се-
паратистичког покрета у Балуџистану, што ће Ахмади-
неџада „пољуљати“, али га не може срушити. 

Зато се у новопредложеној стратешкој концепцији 
„НАТО 2020“ подсећају чланице Алијансе чему служи 
члан 5. Северноатлантског уговора, који се може ак-
тивирати не само због „нуклеарног програма Ирана“ 
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већ и због „претње коју изазива конвенционални прог-
рам Ирана, посебно противбродске крстареће ракете“. 
И овог пута, САД морају да подсете остале чланице 
НАТО савеза,  да веома озбиљно размишљају о војној 
интервенцији против Ирана. 

У овом тренутку, за Вашингтон можда чак и не 
постоји алтернатива „јуришу на Иран“. Наиме, једно-
страно повлачење из Авганистана, значило би велики 
политички и војни пораз и водило би дугорочном ис-
пуштању из руку контроле над Средњом Азијом. Ос-
танак у Авганистану дугорочно је немогућ, пошто 
снабдевање трупа ИСАФ мисије, зависи од једног ваз-
душног коридора преко руске територије, који је ли-
митираних капацитета и који неће бити употребљив у 
случају погоршавања односа са Русијом, као и једног 
копненог коридора преко Пакистана, који је изгледа 
све више под утицајем екстремиста Ал-Каиде. Једини 
начин да се копнено приђе Авганистану, јесте из прав-
ца источног дела Ирана. 

Такође, брзим развојем сопственог програма из-
раде крстарећих ракета дугог домета, Иран се оспо-
собио за „надзор над целим Персијским заливом“, што 
представља стратешку претњу снагама у Ираку, као и 
транспорту нафте танкерима из Ирака и Кувајта. Уко-
лико се покуша са транспортом ирачке нафте, мимо 
Персијског залива, нафтоводима до обале Средозем-
ног мора, проблем су терористичке претње, али и гео-
политичко постављање Сирије, великог савезника 
Ирана. 

На све то, треба додати и огромне резерве земног 
гаса, од 28,5 трилиона кубика (друге на свету, иза 
Русије која располаже потврђеним резервама од 47 
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трилиона кубика), којима Иран располаже, и које могу 
представљати једину одрживу и исплативу алтерна-
тиву руском гасу на тржишту Европе, што веома ин-
тересује америчке стратеге. 

Из Русије се тренутно у остале државе Европе ис-
поручује 180 милијарди метара кубних гаса кроз већ 
постојеће гасоводе, плус још 9 милијарди метара куб-
них, које Русија испоручује Финској преко заједничког 
руско-финског гасовода. Планирано је да се из Русије 
до Турске, преко гасовода «Плави ток», испоручује 
још 16 милијарди, уз планирани раст до 2030. године 
до 32 милијарде, као и да се преко Немачке, ка за-
падној Европи преко гасовода Северни ток испоручује 
око 30 милијарди метара кубних годишње са растом 
до 2030. до 55 милијарди. Преко два крака Јужног то-
ка, са рачвањем у Бугарској, јужној и средњој Европи, 
испоручивало би се до 30 милијарди метара кубних 
гаса годишње. 

Истовремено, политички приоритет за који су 
САД заинтересоване, представља изградња гасовода 
НАБУКО, који би почињао у Азербејџану и преко 
Грузије, Турске, Бугарске и Румуније, допремао гас до 
остатка Европе. С обзиром да са својим потврђеним 
резервама Азербејџан може да пуни НАБУКО са око 
16 милијарди метара кубних годишње и да је реално 
да се још из Туркменистана који изражава жељу да у 
енергетској политици буде западни савезник, набави 
још толико, долазимо до рачунице од око 30 мили-
јарди кубних метара гаса годишње, који би се 
НАБУКО-ом транспортовао до Европе 2030. године.  

Упоређујући овај број, са збиром свих текућих и 
планираних испорука руског гаса до 2030. године, 
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лако је закључити да овако пројектован НАБУКО мо-
же представљати конкуренцију неком појединачном 
руском пројекту-Плавом току или Јужном току на 
пример, али преко њега се не може обезбедити зна-
чајнија алтернатива руским енергентима, нити се може 
смањити енергетска зависност Европе од Русије. Ис-
пуњавање овог политичког циља, који је НАТО пред 
себе поставио на Самиту у Букурешту 2008. могуће је 
само уколико се НАБУКО буде снабдевао гасом из 
Ирана. 

Међутим, интерес САД за организовањем „јуриша 
на Иран“ не деле и остале чланице НАТО-а, што су 
многе већ јавно истакле у иступима својих званич-
ника. На крају, ко може европским државама гаран-
товати да ће због евентуалне акције у Ирану моћи себи 
да обезбеде јефтинији гас.  

После интервенције у Ираку, десило се управо су-
протно - нафта је на светској берзи поскупела. За до-
бар део европских НАТО чланица и економски је оп-
равданије и политички је јефтиније успоставити чврш-
ћу сарадњу са Русијом и не упуштати се у авантуру 
војном операцијом у Ирану. После искустава из Авга-
нистана и Ирака, сви су свесни шта би сукоб са шиит-
ским муслиманима значио. При томе, треба подсетити 
на дугу државотворну, војну и институционалну тра-
дицију персијског народа и држава које су на простору 
данашњег Ирана постојале, па самим тим и упозорити 
да би отпор који би пружили Иранци био значајно 
јачи, од свега што је до данас виђено на Блиском ис-
току. 

То ипак не брине један круг вашингтонских ана-
литичара који у „одржавању и сталном војном при-
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суству“у Средњој Азији виде дугорчно највећи циљ 
САД и према којима су жртве које због тога треба под-
нети непријатне, али мале у односу на „интересе који 
се бране“. 

У овом тренутку изгледа да је интерес САД за 
покретањем акције против Ирана огроман и уколико 
мишљење заговорника интервенције превлада, онда 
САД неће чекати сагласност у НАТО савезу, како би 
кренули у акцију. Највероватније је да би формирали 
„коалицију вољних“ у којој би овога пута значајну 
улогу играо и Израел. Али отвара се питање да ли би 
још једног кризу таквог карактера и обима НАТО пре-
живео? 

За Немачку, Француску и Италију, учешће у јури-
шу на Иран значило би трајно нарушавање стрпљиво 
осмишљаваних и реализованих политичких, привред-
них и културних интереса на Блиском истоку. Веро-
ватно би то значило и отварање питања унутрашње 
безбедности, пре свега у Француској, у којој живи 
огроман број Персијаца. А значило би и испуњавање 
два предуслова која се могу назрети из новог НАТО-
позиционирања: науштрб ЕУ била би формирана нова 
„политичка заједница НАТО“ и претходно би се морао 
спровести план „ограђивања Русије“. 

Једини излаз да се спречи катастрофа коју би изаз-
вала интервенција војне коалиције предвођене САД у 
Ирану, а која би оставила последице на глобалном 
нивоу, јесте да до интервенције не дође. Хаос настао, 
после Авганистана и Ирака, новим ратом може се само 
мултипликовати. Ма колико немачкој, француској и 
италијанској дипломатији било нелагодно, морају пре-
дузети иницијативу, унутар ЕУ како би се заузела 
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јединствена позиција по питању „јуриша на Иран“.  
То је једини начин да се САД одврате од интер-

венције и да се до 2020. године, односи на глобалном 
нивоу, како тако одрже под контролом. Заустављање 
војне агресије на Иран, поједини аналитичари повезују 
и са питањем очувања јединства унутар Европске 
Уније. Наиме, неке процене говоре о томе да би напад 
САД на Иран, поделио ЕУ на про-европске и про-
атлантске чланице, тако и да је ово околност која се 
мора озбиљно узети у обзир. 

 
Нато и Балкан 

 
Слоган како је „Балкан до јуче био увозник без-

бедности, а од сада је извозник безбедности“, смиш-
љен у одељењу за јавну дипломатију НАТО-а, и ве-
роватно ће бити још много пута поновљен. Према 
овом приступу описа безбедности, увозник безбед-
ности је земља у коју треба слати међународне снаге, а 
извозник безбедности је земља која своју војску шаље 
у међународне мисије. Бесмисленост ове тезе показују 
многобројни примери. Извозници безбедности су не 
ретко земље које се суочавају са огромним унутраш-
њим и спољним безбедносним изазовима, а увозници 
су често били стабилнији и безбеднији пре него што су 
почели да увозе безбедност.  

Наведени слоган, међутим, најбоље илуструје как-
во место и улогу је тим НАТО-стратега, са Медлин 
Олбрајт на челу, предвидео за балканске државе у 
својој концепцији „НАТО 2020“. НАТО би дакле га-
рантовао безбедност балканским државама, које би за-
узврат постале пуноправне чланице НАТО-а и активно 
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учествовале у осталим НАТО акцијама. При томе, не 
ради се само о текућим акцијама, већ и о планираним 
пројектима ограђивања Русије, јуриша на Иран и из-
градњи НАБУКО-а. И док је јасно шта би балканске 
државе требало да уложе у овај ортаклук, ипак није до 
краја јасно шта би то НАТО требао да им понуди 
заузврат.  

Од кога то балканске државе стрепе па им је по-
требно „гарантовање безбедности“ од стране НАТО-а. 
Да ли ће можда Русија да нападне Хрватску, Кина 
Албанију, а Иран Србију, па им је потребан цео НАТО 
да би се одбранили? Претње безбедности на Балкану 
су пре свега унутрашњег карактера и тичу се сложе-
них међунационалних, међудржавних, међурелигиј-
ских односа и њиховог развоја, на шта треба додати и 
честе упливе геополитичких интереса спољних фак-
тора, који су живот на Балкану само додатно ком-
пликовали. Руководити се ставом о томе како ће бал-
кански проблем нестати, када све државе региона буду 
примљене у НАТО је нетачно. Наиме, опште је поз-
ната чињеница да обострани пријем није решио више-
деценијски грчко-турски спор о Кипру, нити је утицао 
на смањење тензија у мађарско-словачким односима. 

Уосталом, садашње прилике на Балкану директна 
су последица ангажмана НАТО-а у претходних две 
деценије, где је западна алијанска учествовала као ра-
тујућа страна, а не као медијатор, посредник или пру-
жалац добрих услуга. 

Међутим, пријемом балканских држава у своје ре-
дове, НАТО би потврдио и легитимисао исправност, 
претходних одлука и војних интервенција и додатно 
би обезбедио властите геополитичке пројекте. 



 
Милорад Вукашиновић 

 140

Простор бивше СФРЈ представља југозападни део 
„санитарног кордона“ Атина-Талин и западни комши-
лук енергетском пројекту НАБУКО. То је стратешка 
територија са које је потребно истиснути сваки руски 
утицај међу православним нацијама, како би се несме-
тано могла водити нова политика према Москви, пре-
ко које пролази копнена веза, ка Кавказу и Ирану. То 
је и залеђе новог енергетског коридора и зато ту стра-
тешку територију НАТО мора контролисати-милом 
или силом. 

Писци предлога концепције „НАТО 2020“, поред 
појединачно побројаних активности у Ираку, Авгани-
стану и Аденском заливу које се морају наставити у 
будућности, наводе и неопходност „јачања и стабили-
зације друштава у БиХ и на Косову“, што указује на 
намеру да се настави антисрпска политика, у овом де-
лу Европе.  

У новом стратешком документу, као проблеми су 
означена и питања: унутрашње нестабилности Маке-
доније што ову државу дугорочно удаљава од било 
каквог континуираног развоја и стратешких инвести-
тора; клановско-картелског уређења косовског поли-
тичког система што може довести до палестинизације 
политичког живота и појаве некаквог албанског Хама-
са и Фатаха и њиховог дугорочног (не)институционал-
ног сукобљавања; нефункционисања институционал-
ног система у Албанији; огромног социјалног незадо-
вољства и појава нових сепаратистичких тенденција у 
Србији; раширености системске корупције у Хрват-
ској; приватизовања целе државе од стране неколи-
цине људи у Црној Гори. На све ово, треба додати и 
проблем презадужености свих балканских држава и 



 
Рат за душе људи 

 

 141

разарајуће ефекте светске економске кризе, по прив-
редне и финансијске системе овог подручија.  

Не постоји ни један наговештај да се може оче-
кивати озбиљнији економски раст у овом делу Европе 
у наредној деценији, што ствара погодно тле за ескала-
цију неког од побројаних отворених питања. А ескала-
ција само једног проблема у једној држави може изаз-
вати ланчану реакцију и нове безбедносне изазове у 
свим балканским државама. 

Иако је, гледано са становишта НАТО-а, досадаш-
ња балканска политика била изузетно успешна, њеном 
применом се убудуће може постићи само контрае-
фекат. Агресивно инсистирање на што бржем уласку у 
НАТО, поготово у Србији, Црној Гори и БиХ, где 
постоје унутрашњи отпори таквим плановима, пратиће 
свака врста подршке домаћим политичарима који про-
НАТО политику буду заговарали и одобравање упо-
требе свих средстава у борби против оних чији ће 
ставови бити супротни. Такво постављање може доне-
ти само мањак демократије и слобода, што можда и 
буде користило краткорочно, али дугорочно може до-
нети само нестабилност и нове проблеме. 

Примена нове НАТО доктрине на некадашњем 
југословенском простору, условљена је низом питања, 
која се крећу у широком спектру, а првенствено зависе 
од тога како ће се НАТО у целини поставити према 
Русији и Ирану. Наиме, као што је већ речено, нити је 
у интересу свим европским чланицама НАТО-а огра-
ђивање Русије, нити им је у интересу спровођење вој-
не интервенције против Ирана. Самим тим, није им ни 
приоритет вођење агресивне политике, према балкан-
ским државама. 
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Ово је врло битно због тога, што се до сада често 
наводило како је улазак у НАТО услов за улазак у ЕУ, 
а нема сумње ни да ће та формулација и у будућности 
бити често понављана. Међутим, уколико се геополи-
тички интереси САД и кључних држава чланица ЕУ не 
подударају, то ће оставити последице и на релацију 
НАТО-ЕУ, али и на саму ЕУ, зато што је велики број 
земаља истовремено и у ЕУ и у НАТО. У скоријој 
будућности, то може значити и поделу на европске и 
евро-атлантске интересе, који ће се све мање подуда-
рати. А то опет води новим поделама на Балкану, на 
оне који ће бити ближи европским или евро-атлант-
ским вредностима. Да све буде сложеније, те нове по-
деле могу бити на званичном нивоу-између држава, 
где ће једна балканска земља гледати стратешки да се 
везује за Вашингтон, а друга за Берлин или Брисел, 
али могу се одразити и на унутрашњем плану у свакој 
од држава. 

Аналитичар Душан Пророковић, из чије су студи-
је у највећој мери преузети, претходни ставови о новој 
Нато стратегији, с правом закључује како је садашња 
безбедносна архитектура региона, којем припада 
Србија неодржива.  

Пророковић указује да је после проглашења неза-
висности Косова, ситуација додатно закомпликована, 
односно да је конструисање регионалног безбедносног 
оквира, на темељима закључака Бадинтерове коми-
сије, који су засновани на републичким границама, из 
времена некадашње Југославије као међународним, 
неупотребљиво. Балкан је данас, изузев Хрватске да-
леко од интеграције у Европску Унију, што геопо-
литику овог дела Европе додатно компликује.  
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Посебно је тежак геополитички положај Србије, 
којој прети потпуна територијална декомпозиција и 
губитак националне самосвојности и самопоштовања. 
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ГЕОПОЛИТИКА СРПСКИХ ЗЕМАЉА 
 

      
    
Појмом "геополитичка транзиција" на најадекват-

нији начин се може дефинисати процес постбиполарне 
прекомпозиције Балкана, а нарочито дуготрајан "раз-
би-распад" СФРЈ (појам врсног геополитичког струч-
њака Милоша Кнежевића) која није нестала истовре-
меним "раздруживањем" њених делова, већ сукцесив-
ном ратном сецесијом, с различитим датумима међу-
народног признавања новонасталих државоликих тво-
ревина.  

Позиција српских земаља свакако није судбински 
предодређена, али јесте резултат предиспозиција по-
ложаја на Балкану, као евроазијској трансмисији од-
ређених физичко-географских датости, духовног нас-
леђа, етноверског и културно-цивилизацијског контак-
та, наслеђених историјских клишеа и у првом реду, 
геополитичких специфичности. Аналогно томе, у тре-
нутку кад је заједничка јужнословенска држава пос-
тала непотребна, западним таласократским силама, 
које су је 1918. године направиле, а 1943/45. обновиле 
на истим постулатима, оне су, управљајући њеним 
нестанком с политичко-географске карте, шематизо-
вано разврстале своје савезнике и супарнике. Та шема 
је још увек у примени. 

Сходно својим геополитичким интересима утеме-
љеним на поморској моћи, противници су били телу-
рократски Срби (идентификовани као "балкански Ру-
си"), а савезници сви они који су против њих и који 
посредством свог приступа мору омогућују продор у 
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балкански Хинтерланд (унутрашњост).  
Албанија (партиципира у Отрантским вратима), 

заједно с косовско-метохијским Арбанасима (попула-
ционо доминантни у "балканском језгру"), била је го-
тово идеалан партпер за "симбиозу интереса", која 
омогућује продор у простор  од прворазредног значаја 
за контролу  планетарно важног евроазијског обода. 

Проф. др Миломир Степић  истиче да наведене 
чињенице урушавају тезе о неважности српских зе-
маља, у глобалним процесима. То се посебно односи 
на косовско-метохијски простор, који чини 12,3 одсто 
територије Србије (а не 15 одсто). Ако се пође од 
теоријског геополитичког предлошка на основу кога 
се артикулишу светски процеси (то је неспорно Велика 
шаховска табла Збигњева Бжежинског), ствари пос-
тају јасније.     

Степић даље указује да је Косово и Метохија део 
осетљиве "карике" која спаја два од три велика прос-
тора (западни и јужни) у "ланцу" дуж обода Евроазије 
који има улогу да средњи простор (Русију) држи у 
окружењу, дубоко потиснуту у континенталну уну-
трашњост. "Збигњевизација" света није много ориги-
нална и заснива се Спајкмановом Римланд-у, Кенано-
вом "обуздавању", хладноратовска "три стратешка 
фронта", тзв. пактоманији, па и истинској геополитич-
кој позадини несврставања.  

На другој страни, косовско-метохијска "карика" 
рањива је и потенцијална фрактурна зона, која је по-
годна и за прекидање ланца који опасује Евроазију, 
као и за продор из унутрашњости копна према Средо-
земљу. Дакле, постојање "балканског геополитичког 
крста (или чвора)" не може се оспорити. Да ли је 
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потребан бољи доказ од Бондстила, највеће америчке 
војне базе у Европи ? 

Разлог за покушаје да се Србији одузме суве-
ренитет на Косову и Метохији, према томе, у првом је 
реду и дугорочно геополитички. Ова околност свакако 
има регионалну (балканску), континенталну (европ-
ску) и трансконтиненталну (евроазијску) димензију. 
Свеалбански великодржавни пројекат, према реле-
вантним анализама, могао би потом да крене даље - у 
Јужно Поморавље, ка Топлици, Јабланици, Косаници, 
Рашкој области, Црној Гори, Македонији, Грчкој... То 
ће трајати све до таквог геополитичког тајминга и 
нове светске констелације који ће да изнедре (тачније, 
неће спутавати) формирање логичне антивеликоал-
банске коалиције на Балкану, коју ће чинити егзис-
тенцијално угрожене земље, Србија, Црна Гора, Маке-
донија, Грчка, можда Бугарска и Република Српска. А 
то значи ново територијално прекомпоновање Балка-
на, у коме неке државе могу да нестану, а нове да нас-
тану. 

Геополитичка будућност Србије, према томе пот-
пуно је условљена ширим тенденцијама на регионал-
ном, европском и трансконтиненталном плану, уз на-
помену да сва три аспекта која одређују геополитички 
положај Србије и српских земаља, делују у међусобној 
симбиози. Овоме свакако треба додати и чинилац 
светске економске кризе, која не само краткорочно, 
већ и средњорочно, утиче на приоритете кључних гео-
политичких фактора на Балкану, па самим тим, пос-
ледично и српским земљама. 
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Трећа америчка империја 
 

Најзначајнији чинилац геополитичког утицаја на 
постјугословенском простору, је западна војна али-
јанса, која одсликава стратешке интересе атлантис-
тичког геополитичког фактора, у овом делу Европе.  

Суштина војног ангажмана западне алијансе, на 
простору српских земаља, аналогна је политици коју 
овај војни савез настоји да спроведе на постсовјетском 
простору, у односу на Русију. То је политика „огра-
ђивања Србије“. Посматрано шире, англоамеричка 
геополитика на овом подручију, суштински је усме-
рена на постизање два дугорочна стратешка циља: дес-
табилизацију Европе и спречавање повратка Русије, на 
топла мора. Управо, ово је одлучна геостратешка чи-
њиница, која се мора узети у обзир, као дугорочни 
фактор спречавања обједињавања српских земаља.  

Атлантистичка геополитика, на постјугословен-
ском простору, интересе остварује стратегијом директ-
ног и посредног наступања. Директна стратегија сас-
тоји се у пријему новонасталих држава у пуноправно 
чланство Нато пакта, изградњом система америчких 
војних база, као и кроз конкретне форме билатералне 
сарадње, где се земља повезује са западном војном 
алијансом, различитим безбедносним аранжманима, 
попут „Партнерства за мир“ или „Јадранско – јонске 
иницијативе“.  

Америчка геостратегија, посредни наступ, обезбе-
ђује кроз наметање аранжмана у различитим облас-
тима: од економске и монетарне политике, приватиза-
ције јавног сектора и стратешких природних и прив-
редних ресурса, до сарадње са различитим сегментима 
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цивилног, невладиног и медијског сектора, преко ко-
јих врши сталан притисак, на легалне органе државе и 
усмерава њихово поступање, у жељеном правцу.  

Посебан вид контроле Србије и српских земаља 
алијанса остварује, преко афирмације регионалне са-
радње српских земаља са суседима, а који се одвијају 
под видом различитих лажних интеграција, где крите-
ријуми повезивања служе кључним геополитичким 
циљевима САД . То су пре свега споразум о слободној 
трговини ЦЕФТА, затим споразум о Стабилизацији и 
придруживању са Европском Унијом, споразум о без-
визном режиму путовања – бели шенген итд.  

Управо чинилац регионалне сарадње, најзначајни-
ји је за разумевање процеса, који се одвијају и на ши-
рем континенталном и трансконтиненталном плану.  

После проглашења „државе Косово“, америчка и 
британска администрација, извршиле су страховит 
притисак на руководство Србије, који се одвијао у не-
колико фаза и који још увек није окончан. Најпре, 
Влади Србије јасно је стављено до знања, да није по-
жељан прекид дипломатских односа са државама које 
су признале лажну државу, на територији Србије. По 
свему судећи, руководству Србије сугерисано је и да 
не треба да подноси тужбу Међународном суду правде 
у Хагу, па је српска дипломатија покушала да затражи, 
преко Генералне скупштине УН, саветодавно мишље-
ње ове судске инстанце, о легалности декларације 
Приштине о независности, што се завршило правнич-
ком и дипломатском катастрофом, без историјског 
преседана, јер је Суд Правде дао мишљење, по којем 
декларација о независности није у супротности са ме-
ђународним правом.  
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Коначно, после овог чина Србија је заједно са Ев-
ропском Унијом усагласила заједнички предлог ре-
золуције о Косову у Уједињеним Нацијама, о почетку 
„отвореног дијалога“ са представницима албанских 
власти у Приштини, без отварања суштинског питања 
о статусу јужне покрајине, што је први корак ка фак-
тичком признању НАТО државе на Косову.  

Истовремено, већи број аналитичара и страних 
дипломата, отворено је саопштио да придруживање 
Европској Унији, што је од половине 2008. године 
кључни спољнополитички приоритет Србије, није мо-
гуће без претходног признања „независности Косова“.  

На овом месту потребно је направити дигресију, 
односно пожељно је разјаснити геополитику садашње 
Европске Уније. Наиме, ЕУ се још није суштински 
еманциповала од улоге глобалне геополитичке и  гео-
стратегијске "одскочне даске" САД на западној (ат-
лантској) фасади Евроазије. Унутар те интеграције 
постоје партикуларни интереси и они све више долазе 
до изражаја. Али, инерција готово дводеценијског ди-
јаболизовања Срба и Србије, није и неће тако брзо 
бити превазиђена. Мишљења смо да би само изузетно 
снажан интерес то могао да промени.  

Интерес Сједињених Америчких Држава, на прос-
тору српских земаља, Србије, Црне Горе и Републике 
Српске, за разлику од европског, потпуно је јасно ис-
профилисан.  

Потребно је спречити свако озбиљније повезива-
ње Србије и српских земаља са Европом и Русијом, 
односно како је у писму немачком канцелару Шреде-
ру, са конференције која је још 2000 те године одржа-
на у Словачкој, написао познати дипломата Вили Ви-
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мер, „Србију је због несметаног обезбеђења војног 
присуства САД , потребно трајно искључити из ев-
ропског развоја“. 

Став САД према Србији, саопштен још пре десет 
година, када је НАТО промовисао нову офанзивну 
улогу, током агресије на СРЈ, сасвим сигурно неће 
бити промењен у наредних десетак година. Оваква 
геостратегијска оријентација биће промовисана неза-
висно од унутрашњих политичких процеса, односно 
од тога да ли главни ток америчке политике одређују 
демократе или републиканци.  

За америчку доктрину глобалног интервенциониз-
ма, регион Балкана је од кључног стратешког значаја. 
О томе су непосредно по завршетку рата у Босни и 
Херцеговини, отворено писали чланови Савета за ино-
стране послове, републиканац Џејкоб Хајлбрун и де-
мократа Мајкл Линд, у геополитичком огледу „Трећа 
америчка империја“, који је објављен 2. јануара 1996. 
године на страницама „Њујорк Тајмса“.  

Ево како циљеве америчке геостратегије на Бал-
кану дефинишу ови вашингтонски осматрачи: "Уместо 
да Босну схватимо као источну границу НАТО а, на 
Балкан би требало гледати као на западну границу 
нагло ширеће америчке сфере утицаја на Блиском ис-
току. Ваља се подсетити да је све до Другог светског 
рата Балкан сматран делом Блиског Истока", уз конс-
татацију "нове америчке улоге предводника једног не-
званичног скупа муслиманских нација од Залива до 
Балкана". И следи оно најважније: "Област под нека-
дашњом управом османских Турака, којој свакако 
припада и Србија (прим. аутора) показује знаке пос-
танка Треће америчке империје", после Прве латино-



 
Рат за душе људи 

 

 151

америчке створене у 19. веку после америчко-шпан-
ског рата и друге настале у Западној Европи, после 
1945. године. 

Према томе ствари су потпуно јасне. Амерички 
геостратези теже повратку НАТО чланице Турске на 
Балкан, односно њеној афирмацији као регионалне си-
ле, која има стратешки циљ да се преко Балкана, на-
метне као чинилац европске политике, односно да пос-
тане прва муслиманска држава која би постала пуно-
правни члан Европске Уније.  

Управо то је и разлог због којег је Турска била 
прва муслиманска држава која је признала "неза-
висност Косова", захтевајући да то исто у име наводне 
исламске солидарности ураде и остала "муслиманска 
браћа" окупљена у Светској исламској конференцији. 
На сву срећу то се за сада није догодило, јер је већина 
држава, са претежно муслиманским становништвом, 
свесна опасности овог правног и политичког пре-
седана.  

 
Нови османизам 

 
У наредном периоду, односи Србије и Турске, у 

доброј мери зависиће од фактора, чији значај пре-
вазилази билатералне односе две државе. Кључни ути-
цај имаће даља интегративна и експанзионистичка 
оријентација Европске Уније, односно став према Тур-
ској, као потенцијалном члану и све многобројнијем 
исламском имигрантском становништву, унутар евро-
унијских граница.  

Наиме, Турска је од 2005. године кандидат за при-
јем у пуноправно чланство Европске Уније, али без 
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изгледа да у скорије време и постане члан европске 
заједнице држава и народа.  

Наиме, у државама чланицама ЕУ, посебно Не-
мачкој и Француској, постоји снажно противљење 
пријему Турске, која се упркос свему, доживљава као 
муслиманска држава, која не припада европском кул-
турно цивилизацијском кругу.  

Европа се у односима према Турској, а заправо 
суштински интересима Вашингтона, понаша као трго-
вац српским територијама, који незадовољство Турске 
покушава да амротизује признањем „независности Ко-
сова“ у којој доминирају муслимани, чиме Унија нас-
тоји да докаже да наводно није антимуслимански и 
антитурски опредељена.  

Са друге стране, нису без основа и теорије о томе 
да актуелној политичкој елити Турске, инсистирање на 
пријему у ЕУ, служи као покриће за легитимацију про-
цеса „реисламизације“ на унутрашњем плану, као и да 
учлањење у Европску Унију није приоритет Турске, 
посебно у условима светске економске и финансијске 
кризе, која тешко погађа турску економију и друштво. 

Политички процеси у Турској, где је у току„ ре-
исламизација“ друштва и институција, имају каракте-
ристичан одјек у турској балканској политици, коју др 
Дарко Танасковић означава као „неосманистичку“. 
Према анализи професора Танасковића, „неоосмани-
зам је могуће најсажетије одредити као идеолошки 
амалгам исламизма, туркизма и османског империја-
лизма“. Како истиче, познати оријенталиста и познава-
лац савремене Турске, „неоосманизам је и стање духа, 
сидриште особеног менталитета, самосвојан систем 
вредности и са њим усклађен поглед на себе и на 
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свет“. У сваком случају, неосманизим постаје особен 
вид трансисторијске легитимације „турског повратака 
на Балкан“, који има снажну психосоцијалну димен-
зију, посебно у делу турске елите, за коју простор 
некадашњег порекла, има кључни идентитетски зна-
чај.  

Управо, ова околност додатно усложњава односе 
Србије и Турске, односно билетаралне односе две 
државе, измешта из амбијента стратешког прагматиз-
ма у димензију емоционалне сфере, којем шире тен-
денције у међународној политици и економији, свака-
ко иду на руку.  

Као типичан пример овакве оријенатације, крити-
чари наводе говор турског министра Давутоглуа на 
конференцији „ Османско наслеђе и муслиманске за-
једнице Балкана данас „ која је одржана у Сарајеву, 16. 
октобра 2009. године, а на којој су се могле чути не-
уобичајене оцене о „османском Балкану“, као центру 
светске политике у XVI веку , разуме се под турским 
предводништвом. „Турски Кисинџер“ је у поменутом 
излагању навео да је „османска историја -  историја 
балканског региона, историја посебног значаја балкан-
ског региона у светској политици.... То је био осман-
ски Балкан. Ми ћемо обновити овај Балкан. Људи то 
зову неоосманизмом. Зато ја не упућујем на Османску 
државу као на спољнополитичко питање. Оно што ја 
наглашавам у наслову је османско наслеђе. Османски 
векови Балкана су успешна прича. Сада је треба об-
новити... Имамо више Бошњака који живе у Турској 
него у Босни! Више Албанаца који живе у турској него 
у Албанији! Више Чечена који живе у Турској него у 
Чеченији! Више Абхаза који живе у Турској него у 
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Абхазији! Зашто је то тако – због османског наслеђа. 
За све различите народе на Балкану, Средњем истоку и 
Кавказу, Турска је сигурно уточиште, њихова домо-
вина. Ви сте добродошли! Анадолија припада вама, 
наша браћо и сестре! И ми смо сигурни да је Сарајево 
наше!.... Ми ћемо реинтегрисати балкански регион, ми 
ћемо реинтегрисати Блиски исток, ми ћемо реинтегри-
сати Кавказ, на овим принципима регионалног и свет-
ског мира, не само за све нас већ за цело чове-
чанство...... Због ових историјских веза спољња по-
литика Турске настоји да успостави ред у свим овим 
околним регионима, на Балкану, Кавказу и Блиском 
истоку, јер, ако нема реда ми ћемо платити цех. За 
дипломате из другог дела света – наставио је Даву-
тоглу, босанско питање је техничко питање. За нас је 
то питање живота и смрти. То је тако важно. За нас је 
територијални интегритет Босне и Херцеговине, једна-
ко важан као територијални интегритет Турске. За 
Турску је безбедност Сарајева, једнако важна као без-
бедност и просперитет Истамбула“ закључио је мини-
стар иностраних послова Турске. 

Заиста, од Давутоглуовог говора на конференцији 
у Сарајеву до данас, Турска се непрекидно потврђи-
вала као бранилац интереса балканских муслимана, 
правдајући овакав приступ историјском одговорнош-
ћу, у овом делу Европе.  

Поред честих посета највиших званичника, пред-
вођених премијером Ердоганом, Турска је уз несум-
њиву подршку Вашингтона, активно радила на усва-
јању декларације о „геноциду у Сребреници“, коју је 
усвојила скупштина Србије и поред противљења нај-
шире интелектуалне јавности.  
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Турска је иницијатор потписивања Истамбулске 
декларације, којом се поред помињања „геноцида у 
Сребреници“, додатно учвршћује територијални ин-
тегритет Босне и Херцеговине, кроз спречавање Ре-
публике Српске да оствари самосталност. Турска је и 
после признања „независности Косова“ наставила да 
подржава албанске власти у Приштини, потпуно у 
складу са садржајем Давутоглуовог сарајевског гово-
ра, као и да у међународним форумима, попут Светске 
исламске конференције или Уједињених Нација, гласа 
противно српским инетресима, у складу са „геополи-
тиком стратегијске дубине“, чији је „неосманизам“ 
идеолошка рефлексија. 

Турска политика на простору српских земаља, на-
јавила је и инвестиције у области инфраструктуре, по-
себно у Рашкој области, где делује и као посредник у 
решавању међумуслиманских политичких спорова. 
Турска посебну пажњу поклања чиниоцима „меке мо-
ћи“, који се испољавају и кроз бригу о обнови ислам-
ског верског, културног и историјског наслеђа.  

На све ове изазове, српска политика не само да не 
реагује, већ у последње време активно следи турске 
захтеве. Наиме, поред усвајања декларације о Сребре-
ници, којом се суштински делегитимише позиција Ре-
публике Српске, званични Београд свесно пристаје на 
посредничку улогу Турске у немирном Санџаку, као и 
на реинтерпретацију историје Балкана, током осман-
ског периода. Председник Тадић се сагласио и са отва-
рањем Исламског центра у Србији. Нема никакве сум-
ње да су ови уступци, последица слабости Србије, да у 
садашњим околностима артикулише националне инте-
ресе, посебно после признања „независности Косова“, 
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када је не само у односу према Турској, показан нес-
хватљив степен дипломатске сервилности.  

Ипак, без обзира на јачање регионалног утицаја, 
Турска није одлучујући чинилац балканске политике. 
Пре би се, као што је речено, могло говорити о Нато 
стратегији, чији је циљ да се повратком Турске на Бал-
кан, споје западно и источно крило западне војне али-
јансе. 

Kонцепција „повратка Турске на Балкан“, егзис-
тенцијално угрожава неколико држава. Поред Србије, 
то су свакако Бугарска, Македонија и Грчка, које ће из 
сопствених унутрашњих разлога, бити приморане да 
се уједине против турске експанзије на Балкану. У ус-
ловима садашње америчке доминације на Балкану, та-
кав сценарио мало је вероватан, али се за њега свакако 
треба припремати, посебно у околностима када Русија 
настоји да се на новим стратегијским основама врати 
на Балкан. 

Енергетски извори, енергетска "жеђ", а још више 
будући енергетски токови, нарочито изградња гасово-
да Јужни ток, постаје чинилац, који би могао да до-
принесе промени кључних геополитичких координата, 
не само на Балкану. За тако коренито промењене окол-
ности српске земље, требало би да се припреме и са-
мопрепоруче као "фаворити", а не да успавано про-
пусте још једну шансу. Питање је да ли ће за све то 
имати времена. Јер, геополитика се све више поисто-
већује с брзином. Препознавање и правилно постав-
љање према таквим трендовима и њиховим геопо-
литичким аспектима имаће егзистенцијални значај за 
Србију, Србе и српске земље. 
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Евроунијатство 
 

Однос Европске Уније према Србији, једно је нај-
сложенијих геополитичких питања за данашњу Срби-
ју. Иако је непосредно после политичких промена 5. 
октобра 2000 године, учлањење у ЕУ прокламовала 
као основни стратешки спољнополитички циљ, Србија 
и српске земље објективно се налазе на перифирији 
тог процеса. Разлоге треба тражити у неколико чиње-
ница.  

Прва најзначајнија чињеница, односи се на сам ка-
рактер ЕУ, која је настала као наднационални пројекат 
глобалистичке елите, који треба да служи интересима 
Сједињених Америчких Држава и Нато пакта. Познати 
амерички геополитичар Збигњев Бжежински, написао 
је да је „Европа амерички протекторат“. Према томе у 
низу стратешких питања политика Европске заједни-
це, а касније Европске Уније, следила је вашингтонске 
балканске антисрпске директиве, а што је кулмини-
рало признањем 22 државе чланице Уније, „независ-
ности Косова“. Преосталих пет држава, није признало 
независност наше јужне покрајине, из својих унутраш-
њих разлога, свесно опасности овог политичког и 
правног преседана, којим је срушен међународни 
правни поредак. 

Други разлог маргинализације Србије, треба тра-
жити у политици историјског реванша појединих ев-
ропских држава, пре свега Немачке, чија је политичка 
и економска елита традиционално антисрпски настро-
јена. Немачки генерали предвидели су распад Југосла-
вије, још 1978. године, а немачка држава активно је ра-
дила на разбијању СФРЈ и подршци сецесионистичким 
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републикама, пре свега Словенији и Хрватској.  
Немачка је упркос упозорењима угледних немач-

ких дипломата признала „независно Косово“, а и сада 
се налази у кругу земаља које активно лобирају за по-
литику даљег уцењивања Србије. Немачка је такође 
против проширења Европске Уније у региону западног 
Балкана, вероватно и због све већег утицаја Турске и 
исламистичког фактора, на овом простору. 

 Овом приликом треба нагласити и економски 
утицај Немачке на процесе одлучивања у Европској 
Унији. Немачка је локомотива европског уједињења и 
једина држава која има релативно стабилну и експан-
зивну привредну структуру, која је у стању да финан-
сира заједничке европске институције и самим тим 
усмерава њихову политику.  

Ипак, њена политичка елита још увек је веома 
слаба и подложна америчким утицајима. Не треба за-
боравити да се на територији Немачке, налазе америч-
ке војне базе из периода „хладног рата“, као и стра-
тешко нуклеарно оружије. Ова велика држава, свакако 
има интерес за дислокацијом амерички база на Балкан, 
и то је један од битних разлога антисрпске политике 
званичног Берлина. 

Србија је на периферији европских интеграција и 
из идеолошких разлога. Наиме, идеологија ЕУ засно-
вана је на екстремним левичарским начелима, која по-
чива на промоцији идеологије људских и мањинских 
права, односно изразито противхришћанском ставу 
„бриселске политике класе“ . 

Реч је о изданцима некадашње троцкистичке леви-
це, која је 68. године прошлог века, демонстрирала 
против Нато пакта, а данас је главни заговорник „ху-
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манитарних војних интервенција“ широм света. Са 
становишта таквог погледа на свет, Србија је превише 
традиционално друштво, а Срби се доживљавају као 
„мали Руси на Балкану“, којима се не може веровати. 
Ова околност политици Европске уније даје потпуно 
ирационалан карактер, што свакако усложњава ана-
лизе и предвиђања будуће политике, према овом под-
ручију. 

Један од лимитирајући фактора политике ЕУ јесте 
неизграђена и недовољно ефикасна институционална 
структура. Политиком проширења на исток, ЕУ је ис-
тина добила проширено тржиште и нове чланице, али 
и бројне проблеме који ограничавају њен глобални 
утицај. У околностима када постоји 27 држава члани-
ца, о многим питањима, консензус је немогуће пости-
ћи. Подела је посебно изражена, у односу према ва-
шингтонској стратегији глобалног интервенционизма, 
а у последње време и односу према Русији.  

Наиме, новопримљене државе чланице ЕУ, далеко 
су склоније утицају америчке политике у односу на во-
деће државе чланице Уније, Немачку, Француску, Ита-
лију и Шпанију. „Стара Европа“ све више показује 
тежњу за геополитичком и нарочито геоекономском 
еманципацијом, кроз стратешке договоре са Русијом 
око изградње гасне инфраструктуре, пре свега Север-
ног и Јужног тока.  

Независно од америчког противљена, утисак је да 
је процес стратешког договарања са Русијом далеко 
одмакао, што у будућности искључује било какву кон-
фронтацију. Оно што међутим забрињава Европљане, 
јесте намера Вашингтона да изградњом противракет-
ног штита на подручију Пољске и Румуније, потврди 
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стратешко присуство на европском континенту, што се 
у европским круговима, доживљава као фактор спре-
чавања реализације стратешког повезивања Европе и 
Русије. 

Актуелна светска економска и финансијска криза, 
свакако је чинилац дестабилизације европског конти-
нента и показује унутрашње слабости и противреч-
ности институција Европске Уније. Наиме, поред гео-
политичке поделе на «стару и нову Европу», под ути-
цајем финансијске кризе све је израженија и подела на 
богатије и сиромашније државе Европске Уније.  

Према проценама економских експерата, проблем 
већине европских економија је у структуралном де-
фекту, паду реалних привредних активности и огром-
ним унутрашњим и спољњим дуговањима, која захте-
вају солидарност и помоћ најбогатијих држава, која у 
овом тренутку суштински изостаје. 

Некадашњи министар финансија Немачке Вилхем 
Хенкел, указује на заједничку валуту евро, као на чи-
нилац дестабилизације Европе. Наиме, према речима 
овог експерта, основна слабост евра је у чињеници да 
не постоји ЕУ држава, односно да свака држава чла-
ница, на финансијским тржиштима нуди своје вред-
носне папире и државне обвезнице, под веома високим 
каматама, што продубљује дефицит и паралише држа-
ву. У том смислу веома су индикативни примери Ир-
ске, Грчке и држава медитеранског басена, које су ка-
тастрофално презадужене на овај начин. Економска 
ситуација у новопримљеним чланицама још је тежа, 
што закономерно утиче и на однос Европске Уније пр-
ема српским земљама. 

Према томе, политика Србије и однос према Ев-
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ропској Унији, не би смели да почивају на идеологи-
зованим шемама и пожељним исходима, већ на озбиљ-
ним стратешким анализама тенденција у међународној 
политици и економији, чији главни садржај одређује 
економска криза. 

Због тога је за Србију од егзистенцијалног значаја 
да «диверзификује» своју спољњу политику, уз веће 
ослањање на оне државе које подржавају њен терито-
ријални интегритет и суверенитет на Космету. Нажа-
лост, Србија је од политичких промена пре десет годи-
на до данас, пропустила ту прилику, некритички и ва-
залски се ослањајући на «помоћ Запада», која је пот-
пуно изостала. 

Западне силе на челу са САД и Немачком , актив-
но су радиле не само на разарању некадашње југосло-
венске државе, већ и њене привреде и индустрије. Поз-
нати канадски економиста Чосудовски, указао је на 
постојање тајног документа – директиве Светске Бан-
ке, која је у име транснационалних глобалистичких 
кругова, наложила разарање стратешких индустриј-
ских грана у СФРЈ, још осамдесетих година прошлог 
века.  

Чосудовски указује да је реч о политици програ-
мираног банкрота, која није проистекла из спонтаног 
тржишног механизма, већ је била подстицана, прав-
ним инструментима. Захваљујући овим мерама, које је 
подржала и некадашња партијска номенклатура, за са-
мо неколико година пре рата, без посла је остало око 
600 хиљада радника, у индустријском сектору. 

Веома је интересантан податак да Србија, крајем 
осамдесетих година одбацује модел «деиндустријали-
зације», тако да у тим околностима треба тражити уз-
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роке медијске сатанизације руководства земље, па и 
касније бомбардовање и агресију НАТО а , која је била 
усмерена и на потпуно уништење остатака индустриј-
ске и привредне инфрастуктуре. 
 

Русија и Србија 
 

Да ли ће српски опоравак бити могућ? Да ли су 
увелико начети национални ресурси доведени до тачке 
суноврата без повратка? Ово питање је на једном 
стручном скупу поставио наш познати интелектуалац 
др Срђа Трифковић, уз истицање да је слично питање 
о могућностима опоравка Русије, кошмарне 1996. го-
дине, после јељциновског суноврата велике државе, 
поставио славном математичару и интелектуалцу Иго-
ру Шафаревићу. Ево какав је одговор добио: „Као ма-
тематичар који барата егзактним величинама, ја не 
могу да Вам понудим  рационално замислив модел 
опоравка Русије; али као православни хришћанин који 
верује у благотворно дејства Духа Светога, ја знам да 
је опоравак могућ, дакле да је иманентан, што ће рећи 
неизбежан.“  

Заиста од промена 2000 те године и доласка на 
власт Владимира Путина, евидентан је повратак Руси-
је у међународну политику. На тај закључак упућује 
анализе свих параметара, који утичу на снагу и утицај 
једне државе.  

Процват руске економије, првенствено је заснован 
на концепцији подржављена енергетских ресурса, који 
су стављени под контролу нафтно - гасног гиганта 
«Гаспром», чиме је спречена потпуна приватизација 
овог сектора, у корист глобалистичких транснационал-
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них кругова. На тај начин су инвестиције у гасну ин-
фраструктуру, постале основ нове руске геополитике, 
која се битно разликује у односу на период постојања 
некадашњег Совјетског Савеза. Основна разлика је у 
деидеологизацији, односно промоцији начела поли-
тичког и тржишног прагматизма, уз могућност флек-
сибилности у оним подручијима, која се означавају 
као доминантан државни интерес. 

Руски поглед на Балкан и Србију, у великој мери 
условљен је стартешким спољнополитичким приори-
тетима велике државе. Наиме, нова руска геополитика, 
тежи пре свега интеграцији постсовјетског простора, 
односно обједињавању новонасталих држава на друга-
чијим интеграционим основама. У односу на остале 
чиниоце међународне политике, предности Русије су 
немерљиве. Поред стратешких договора, у области 
експлоатације и модернизације гасне инфраструктуре, 
предност Русије у овом делу света, је и у познавању 
културе и обичаја народа, са којима има искуство за-
једничког живота у великој совјетској империји.  

Русија је у односу према овим држава одустала од 
концепције наметања идеологије, односно чинилаца 
«меке моћи». Свака суверена држава има право на 
сопствени пут избора, што је у складу са новом руском 
геополитиком. То је и чворна тачка разликовања у од-
носу на модел америчке геостратегије, која је током 
тзв. «обојених револуција» настојала да наметне нову 
идеологију на постсовјетском простору, што је произ-
вело тешке унутрашње последице и додатну дестаби-
лизацију овог дела света. 

После победе Јануковича, на изборима у Украјини 
2010. године, Москва успоставља тесније везе са Укра-
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јином, док је савез са Белорусијом и Казахстаном, и 
поред повремених несугласица, неспоран. На постсов-
јетском простору, криза је на доносиоце политичких 
одлука, деловала отрежњујуће, односно као чинилац 
интеграције са Русијом. Наравно, не значи да извесне 
инерције наслеђене из периода распада совјетске 
државе не постоје. Реч је пре свега о настојању одре-
ђених кругова да «интернационализују чеченско пи-
тање», као и да оспоре независност Абхазије и Јужне 
Осетије, кроз нескривену подршку, режиму Сакашви-
лија у Грузији. Утисак је међутим да и поред повре-
мених инцидената, Русија све више овладава овим 
процесима, посебно развијајући специфичан вид ци-
вилизацијског дијалога и стратешке сарадње са ислам-
ским светом, Индијом и Кином.  

Све ове околности утичу и на руски поглед на 
Србију и Балкан у целини. Руске инвестиције на Бал-
кану, део су ширег процеса стратешког повезивања са 
Европом. Оно што је проблем у руској политици пре-
ма Србији, јесте непоузданост овдашње политичке 
класе, која је некритички прозападно оријентисана. 
Русија и Европа свакако нису у конфронтацији, а по 
свему судећи та опасност биће још мања у будућнос-
ти. Наиме, реализацијом стратешких иневестиција око 
изградње гасовода Северни и Јужни ток, опасност од 
сукобљавања своди се на минимум. Оваква политика 
је у суштинском интересу Европе. Проблем је међутим 
политика НАТО и САД , која делује као чинилац 
дестабилизације евопског континента.  

Простор Балкана и Србије у таквој стратегији 
САД, као што је речено има нарочиту улогу. Због тога  
је призната «независност Косова», која има за циљ не 
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само дестабилизцију региона западног Балкана, већ и 
европског континента. Овај догађај показао је оправ-
даност опреза Русије у односу на Србију, која није ра-
дикално променила спољнополитички и стратешки 
курс, у односу на политику, која је вођена до фебруара 
2008. године. 

Напротив, у многим сегментима, политика Србије 
је додатно иделогизована, а ЕУ је проглашена безал-
тернативном стратешком оријентацијом. То је чини-
лац који веома оптерећује билатералне односе и спу-
тава заједниче стратешке пројекте, не само у гасној 
већ и другим сферама: економској, финансијској и без-
бедносној. 

Србија није прихватила иницијативу Русије о но-
вом безбедносном поретку у Европи, иако је за такво 
опредељење имала пуно оправдање, после признања 
«независности Косова». Уместо тога Србија некритич-
ки срља у НАТО и поред чињенице да је овај војни са-
вез, главни промотер независности јужне покрајине.  

Нема никакве сумње да је за стратешко повези-
вање са Русијом, неопходна промена наше спољње по-
литике, односно третирање Русије као најзначајнијег и 
најпоузданијег стратешког партнера, који је подржао 
Србију, у свим иницијативама о Косову, па чак и они-
ма, које попут мисије Еулекса нису услаглашене са 
званичном Москвом. Ипак, оно што је најважније, Ру-
си не могу бити већи Срби од нас самих. То је она мо-
рална линија, о којој би наша политичка класа морала 
да размишља у будућности. 

Коначно, на односе Русије и Србије у будућности, 
није без значаја и чињеница да су негативни ефекти 
светске економске кризе, прошлост. То потврђује стал-
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ни раст бруто домаћег производа од четири процента, 
уз напомену да су у њему садржани елементи модер-
низације руске економије и начина живота. Друга 
кључна ствар за Русију јесте „ново разумевање про-
блема деце и демографског развоја земље, уз напомену 
да и поред извесних помака, на том плану много тога 
треба да буде урађено. За руску економију је од вели-
ког значаја и анализа неуобичајених и неочекиваних 
климатских промена, које су на људе деловале и фи-
зички и психички, а утицале су и на успоравање темпа 
развоја руске економије. На спољнополитичком плану, 
поред реализације стратешких инвестиција, веома је 
значајно и потписивање новог договора СТАРТ са 
САД и његова ратификација у Сенату САД и Држав-
ној думи Русије. „Тај документ представља камен ме-
ђаш осигурања безбедности за следећу деценију, у све-
ту, и на европском континенту”, закључио је тим пово-
дом руски председник Медведев. Руски однос према 
Балкану и Србији, у великој мери зависиће и од односа 
према историји Другог светског рата и победе у Вели-
ком отаџбинском рату.  

Руска политика према Србији, биће условљена и 
даљим развојем догађаја на унутрашњем плану, а који 
се односе на политички живот, социјалне проблеме, 
наркоманију, растући национализам у Москви и дру-
гим руским градовима, борбу против корупције др-
жавних чиновника, нове облике криминала. 

Ипак, оно што је најважније јесте околност да се 
независно од ових питања, Русија данас налази у сре-
дишту процеса стварања мултиполарног света, од чије 
перспективе несумљиво зависи и будућност Србије и 
српских земаља.                
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Шта је будућност ? 
 

Догађаји на постјугословенском простору не могу 
се разумети без анализе ширег епохалног контекста, 
који је настао после завршетка “хладног рата”. Његова 
основна карактеристика, је настојање преостале супер-
силе да остатку света наметне сопствени интерес уз 
брутално кршење свих принципа међународног права, 
посебно Повеље Уједињених Нација. 

Идеја о “новом светском поретку”, о којој је по-
четком деведесетих говорио амерички председник 
Буш старији, претворила се у “глобални неред”, чије 
последице није једноставно предвидети. Отуда је, да 
би се колико толико разумели парадокси савременог 
света, потребан нов мултидисциплинаран приступ ана-
лизи међународних односа, пошто досадашњи осло-
њен на вредности и институције, настале у доба хлад-
ног рата, није у стању да пружи прецизне одговоре. 
Ово је један од најважнијих закључака ове књиге. 

Наиме, анализа “глобалних тенденција” показује 
да је процес глобализације проузроковао појаву нових 
чинилаца у међународној политици, од транснацио-
налних корпорација и невладиних организација, до 
тајних и полутајних друштава, који су истина одувек 
били пратећа појава историје, али и којима је епоха 
глобализације дала ново значење. Њихово заједничко 
обележје је да делују ван легалних токова и имају 
огроман утицај на доносиоце кључних политичких 
одлука, што веома усложњава предвиђања и анализе. 
У манифесту о оснивању једне од најутицајнијих орга-
низације светске закулисе Трилатералне комисије, још 
седамдесетих година прошлог века, принцип прегова-
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рања између држава проглашен је неефикасним, уз 
констатацију да “дипломатију држава треба заменити 
дипломатијом корпорација”. 

Дакле, у име начела ефикасности, отпочео је про-
цес маргинализације државе, на унутрашњем и спољ-
нополитичком плану уз промоцију нове идеолошке 
парадигме, неолиберализма. Од седамдесетих година, 
до данас држава је изгубила монопол, чак и у оним 
секторима који су од виталног значаја за њено функ-
ционисање, као што је сектор безбедности. Да не го-
воримо о економији и политици, образовању и култу-
ри. Сви наведени феномени, добили су последњих 
деценија потпуно ново значење што је изазвало тешке 
последице које се испољавају у широком спектру: од 
појаве ратова средњег и ниског интезитета, до екс-
тремних шокова на еколошкој и социјалној равни. 

Упоредо са објавом светске финансијске кризе по-
јављују се контуре новог вишеполарног света, у којем 
Сједињене Америчке Државе неће бити толико доми-
нантне, као током деведесетих година, прошлог века. 
Ипак, суштинска вишеполарност још увек је више по-
тенцијална, а мање реална чињеница.  

Наиме, основно питање није да ли желимо једно-
поларну или вишеполарну глобализацију, већ да ли се 
неминовна вишеполарност гради на геополитичким 
критеријумима “атлантизма”, англосаксонског света 
или принципима “континетализма”, чије постојање 
симболизују Европа, Русија, Кина, Индија, исламски 
свет и Латинска Америка. 

Чак и угледни теоретичари међународних односа, 
олако прелазе преко чињенице, да је глобализација 
процес који поред интегративних има и дезинтегра-
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тивна својства, односно да је реч је о процесу који 
испољава снажан унутрашњи динамизам и против-
речности. Отуда је констатација о глобализацији која 
дели друштва, реална слика савременог света. 

     Данас је много правилније рећи, како паралел-
но и у непрекидном унутрашњем сукобу постоје, две 
Америке, две Русије, две Кине, неколико исламских 
светова и неколико пројеката Европске Уније. Оно 
што је занимљиво, то је да се ти различити пројекти 
повезују на транснационалном или регионалном ни-
воу. Тако настају парадоксални савези, попут повези-
вања „атлантских центара“ Кине са сличним центрима 
у Америци, или чудног “савеза исламизма и атлантиз-
ма” у Босни.  Насупрот томе, постоје и примери савеза 
ислама и Русије у Абхазији, или повезивања конти-
неталне Кине са Русијом, у оквиру Шангајске групе. 

Наука о међународним односима, настала после 
Другог светског рата, овакве појаве није у стању да 
објасни, јер је научност увек “имплиците” прожета 
одређеним идеолошким дискурсом. Проблем је настао 
оног тренутка, када се догодио феномен “краја иде-
ологија”, што је самим тим произвело и очигледну 
“кризу научности”. У исто време, ова појава је ос-
новни узрок поновне афирмације геополитике, као 
дисциплине која се бави односом просторног и поли-
тичког. 

Теоретичар Дугин у својим радовима, говори уп-
раво о томе, да је последњих деценија, класична гео-
политика замењена “геополитиком постмодерне”. То 
практично значи да је однос просторног и политичког, 
добио нову квалитативну димензију, односно да је под 
утицајем нове парадигме епохе глобализације дошло 
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до “сужавања светског простора”, што савршено одго-
вара америчкој глобализацији, која свет жели да прет-
вори у “глобални супермаркет”. САД су постале “гло-
бална империја”, која симболизује епоху “постмодер-
не”. Овде није реч о империји у историјском значењу 
тог појма; то је империја која једноставно симболизује 
развој западне цивилизације и представља њену 
“квинтесенцију”, која је почела раскидом са тради-
цијом у периоду модерне, до раскида са модерном у 
епохи постмодерне. 

Остатак света, дуго времена, није разумео смисао 
промена које су се догодиле у САД, током шездесетих 
година, када је изведена прва“плишана хипи револу-
ција”. Америчка омладина, незадовољна вијетнамским 
ратом и унутрашњим крахом механизама социјалне 
државе изашла је на улице, потпуно несвесна да учес-
твује у урушавању једног друштвеног модела, који се 
у извесној мери ослањао на традиције и врлине кла-
сичног капитализма, заснованог на “протестантској 
етици” о којој је као “духу капитализма” писао славни 
Макс Вебер. 

Уместо тога, настаје један постмодернистички 
дискурс релативизације свих вредности, који је изро-
дио “нову капиталистичку класу”, чији је хедонизам 
незајажљив и која своје прохтеве жели да оствари 
одмах и без много рада. Такав капитализам, настао 
под утицајем постмодерне, а чији је симбол Вол стрит, 
деценијама уназад, основни је узрок ратова и ужаса 
једне цивилизације, која тежи планетарној доминаци-
ји, иако у себи носи задах смрти. 

Није ни мало случајно, да се у круговима “нове 
класе”, непрестано разматрају сценарији смањења бро-
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ја становника на земљи, јер тобоже свет нема довољно 
ресурса за оволики број људи. Што је најгоре, сви ови 
пројекти се разрађују под маском “хуманитаризма”, 
“помоћи сиромашнима”, “деци Африке”, бригом за 
очување “животне средине”.  

“Геополитика постмодерне” однос просторног и 
политичког, доживљава на постмодернистички начин. 
Њен императив није само овладати простором и њего-
вим ресурсима, већ и душама људи који ту живе. 
Створен је невероватан систем контроле мисли, чија је 
суштина у стварању великог броја зависника у широ-
ком спектру, од наркотичких средстава до телевизиј-
ског спектакла и интернет игрица, као данас најрас-
прострањенијег облика социјалне патологије. Тако 
пројектовано биће, лишено социјалних веза, није у 
стању да се буни, нити да размишља о томе да ли је 
праведан свет у којем 358 појединаца има колико и две 
трећине становника на планети. То је суштина пост-
модернизма у геополитици. 

Значајан део ове студије посвећен је анализи де-
ловања америчког политичког естаблишмента. Аме-
рички поглед на свет прожет је митом о “јединстве-
ности и изабраности америчке нације”, која је позвана 
да на земљи оствари “мисију ширења слободе и демо-
кратије”. Постхладноратовски период са познатим ка-
рактеристикама, представљао је изузетно погодан ам-
бијент за реализацију ових импулса, који у историј-
ском смислу постоје од момента настанка Америке као 
државе. Често се заборавља, да су оснивачи Америке 
били религиозни фанатици, као и да је протестантски 
калвинизам био дубоко уткан у осећања првих белих 
досељеника. Никада не смемо сметнути са ума да је 
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калвинизам поделио људе на вредне и мање вредне, 
као и да је прокламовао тумачење о материјалном 
богатству као знаку “богоизабраности”. У епохи после 
“хладног рата”, ове карактеристике америчког свето-
назора, не само да су опстале, већ су добиле нове 
“постмодернистичке подстицаје”.  

Наиме, релевантна социолошка истраживања по-
казују да је утицај “религиозних секти” на доносиоце 
кључних политичких одлука изузетно порастао. Ова 
чињеница можда није одлучујућа, али је свакако изу-
зетно важна за разумевање често ирационалних ста-
вова америчке политике, који се крећу у широком 
спектру, од беспоговорне подршке држави Израел, до 
ничим изазаване русофобије, као константе политике 
оба правца америчке демократске и конзервативне по-
литичке дуополилије. Интересантно је да она апсо-
лутно не противречи званично прокламованом “секу-
ларизму”, јер је једно од основних обележја рели-
гијског погледа на свет настојање да регулише све-
укупност људског деловања. За истраживаче друштве-
них и међународних односа, велика је мистерија ко-
лико је одређени религиозни утицај освојио политич-
ког и друштвеног простора, посебно ако је реч о 
друштвима, као што је америчко, где се религија тре-
тира као “приватна ствар појединца”. Још један моме-
нат, иде у прилог наведеној тези.  

Реч је о говору америчког председника Буша мла-
ђег у катедрали у Њујорку, после трагедије 11. сеп-
тембра. Чак је и америчка штампа овај иступ означила 
као преокрет на унутрашњем плану, јер је први пут 
после толико деценија, један председник говорио као 
“религиозни проповеденик”. Оно што штампа није 
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нагласила то је да Буш млађи није говорио у лично 
име, већ у име целокупног америчког естаблишмента, 
који је био присутан и тако подржао “есхатолошки 
сценарио”, рата Америке против злог митског биб-
лијског бића “Гога и Магога”, који оличава “постмо-
дернистичка верзија исламофашизма”, који је можда и 
из религиозних порива потпомогла “фанатизована 
америчка политичка и војна елита”, којој се из неких 
рационално необјашњивих побуда жури да оствари 
сценарио “краја света”. 

Садашња економска криза догађај је преписан из 
неке од “библија протестантских фундаменталиста”. 
Према писању теоретичара Данијела Естулина, на јед-
ном од састанака Билдерберга, било је речи о под-
стицању економске кризе. Занимљиво је да се на том 
састанку користио израз “захтевати уништење”, што је 
показало се био еуфемизам за садашњу економску 
кризу. Мало је, међутим, познат податак да је сам 
Карл Маркс, аутор кога данас често цитирају у Аме-
рици, током ране младости написао поему “Играч”, у 
којој на сличан начин и са пуно мржње говори о свету, 
“који треба уништити да не остане ни камен на 
камену”. Ова поема постала је незаобилазно штиво 
које се чита на сатанистичким рутуалима, које прак-
тикују чланови организација светске закулисе. 

У целој причи занимљив је још један податак, који 
је саопштио генерални секретар УН, о томе да ће под 
утицајем кризе без посла остати око 50 милиона људи 
широм света, што је еквивалент броју страдалих из 
периода највеће трагедије коју је доживео свет, током 
догађаја названог Други светски рат. Веома је интере-
сантно да је Бан Ки Мун дипломац Харварда, универ-
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зитета које је током двадесетог века био ковачница 
глобалистичких идеолошких кадрова. На овом универ-
зитету веома велики утицај остварила је изразито ра-
ционалистичка струја у протестантизму, тзв. “унита-
ријанска црква”, која заступа отворено сатанистичке 
ставове и негира божанство самог Христа. 

Светска финансијска криза, првенствено је криза 
америчког система неолибералног капитализма. Реч је 
о вишедеценијском систему криза, који проистиче из 
структуралног дефекта америчке привреде, који непре-
кидно производи екстремне шокове на унутрашњем 
социјалном плану. 

Америка је минулих деценија створила тзв. сис-
тем финансизма, који је омогућио преливање трош-
кова системске кризе на периферију светског прив-
редног система. Унутрашњи социјални мир одржаван 
је огромним буџетским и спољнотрговинским дефи-
цитом, који је омогућавао увоз робе из региона са 
јефтином радном снагом. Друга компонента утицаја је 
америчка војна моћ, која је деценијама уназад, парт-
нере унутар атлантске заједнице, пре свега Европску 
Унију и Јапан, претворила у послушне “геополитичке 
вазале”. Ова криза међутим показује, да је модел 
трилатералне сарадње са ЕУ и Јапаном, истрошен, од-
носно да се први пут унутар „атлантске заједнице“ по-
јављују дубоке противречности.  

Наиме, слабљење америчке моћи, закономерно ра-
ђа нове геополитичке перспективе за Европску Унију 
и Јапан, чије привредне елите, све више теже конти-
ненталном повезивању са Русијом и Кином. Настају 
нови геоекономски савези, на принципу прагматичног 
сазнања, да је модел привредног развоја немогућ без 
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енергетске стабилности, коју обезбеђује Русија. Поред 
тога, ЕУ и Јапан, имају веома развијене социјалне сис-
теме, који су упркос таласима глобализације опстали, 
што је околност која свакако није за потцењивање. 
Ипак, потпуна “геополитичка еманципација Европске 
Уније и Јапана” немогућа је без реформе банкарског 
сектора, који је најзначајнији елемент америчке “гео-
политике постмодерне”. Наиме, ово је једна од најзна-
чајнијих поука кризе, јер се показало да су трансна-
ционалне банкарске групације, чинилац дестабилиза-
ције светске привреде и најважније оруђе глобалис-
тичких центара моћи. Њихова основна карактеристика 
је да делују независно од друштвених околности, о че-
му уосталом сведочи и жалостан пример Србије, где 
упркос масовној незапослености и социјалној беди, 
банкарске групације остварују огромне профите. Због 
тога је потребно по сваку цену избећи модел “соци-
јализације банкарских дугова”, који спроводи нова 
америчка администрација, користећи се перфидном 
игром коришћења државних ресурса за спашавање 
генератора кризе са Вол стрита. Утисак је да овакав 
концепт нема подршку европских политичких елита, 
из једноставног разлога, што је свест о националном 
интересу, још увек доминантна у Европи. 

Због свега наведеног, Америка ће наредних годи-
на, здушно радити на разбијању Европске Уније, по 
тзв. “културно цивилизацијском обрасцу”. Америчка 
ЦИА недавно је објавила документ по којем ће до 
2020. године, под утицајем кризе, на темељима садаш-
ње ЕУ настати практично три заједнице: западно ев-
ропска, средње европска и православна унија, што 
можда и не би било тако лоше, када би приликом ства-
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рања оваквих заједница доминирали геополитички, а 
не националистички критеријуми. 

Ипак, за сада у Европи не постоји таква свест, о 
чему сведочи и подршка европских политичких елита, 
концепту “независности Косова”, који се савршено 
уклапа у америчку стратегију трајне дестабилизације 
европског континента. 

Коначно, геополитичка перспектива Србије и срп-
ских земаља, потпуно зависи од ширих геополитичких 
тенденција на европском континету. Са становишта 
америчке геостратегије, Србија и није део европске 
културе и цивилизације, већ је део концепта “проши-
реног Блиског Истока”, у чијем је средишту неосман-
ска исламистичка Турска. Србија се одавно третира 
као део турске интересне сфере, о чему недвосмислено 
сведочи низ закључака са састанака организација које 
симболизују утицај атлантске заједнице на простору, 
који вашингтонски осматрачи дефинишу као “меки 
трбух Европе”.  

У чувеном писму немачког амбасадора Вимера, са 
конференције која је одржана, после Нато агресије у 
Словачкој 2000-те године, један од најважнијих закљу-
чака је да Србија, вероватно због војног присуства 
САД, “мора да буде трајно искључена из европског 
развоја”. Због тога, свих ових година америчка адми-
нистрација, ради на делегитимисању државе Србије. 

Оваквој концепцији иде на руку и политика акту-
елне власти која је олако прешла преко подршке САД 
и ЕУ концепту “независности Косова”, који као што је  
већ речено има дубоко антиевропски карактер. Овом 
приликом наглашавамо да политика разбијања Србије 
није окончана. Овде се не ради само о територијалној 
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декомпозицији, већ и атомизацији српске нације, кроз 
форсирање бројних пројеката чији је циљ “промена 
културног идентитета српског народа”. Дешава се про-
цес “инфантилизације јавне сфере”, чему осим полити-
чара веома доприносе и проамерички медији. Читав 
простор се убрзано провинцијализује, што онемогу-
ћава сваку озбиљнију расправу о геополитичким перс-
пективама Србије. Ова студија скроман је допринос 
разбијању наведеног стереотипа.  
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Коришћена литература, новински и 
интернет извори, телевизијске емисије 
 
 
 
 
 Др Џон Колман  „Комитет 300“  (Народна књига -  

2006. године) 
 Др Зоран Видојевић „ Куда води глобализација“ 

(Филип Вишњић 2005. године) 
 Данило Тврдишић  „Глобализација безумља“ (Срп-

ски сабор Двери – 2010. године ) 
 Др Смиља Аврамов „Трилатерална комисија – свет-

ска влада или светска тиранија“ (Нова Европа 2006. године) 
 Др Смиља Аврамов „Опус деи – нови крсташки по-

ход Ватикана „ (ЛДИЈ Ветерник 2000. године) 
 Др Смиља Аврамов „Алтернативни модел светске 

заједнице – цивилно друштво и невладин сектор“ (Нова 
Европа и Евро 2005. године) 

 Александар Дугин „Конспирологија“ (Бримо 2001. 
године) 

 Александар Дугин „Геополитика постмодерне“ (Пре-
водилачка радионица Росић – 2009. године ) 

 Александар Дугин „Основи геополитике I и II“ 
(Екопрес 2004. године) 

 Александар Дугин „Мистерије Евроазије“ (Логос 
2008. године) 

 Александар Дугин „Претња ислама – претње исламу„ 
(извод са конференције из 2003. године) 

 Алексанар Зиновјев „Слом руског комунизма„ (Бигз 
2006. године) 

 Владимир Димитријевић „Чувајте се да Вас ко не 
превари„ (Образ светачки – 2007. године) 

 Наталија Нарочницка „Русија и Руси у светској ис-
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торији„ (Српска књижевна задруга 2008. године) 
 Јеромонах Сава Јањић „Екуменизам и време апо-

стазије„  (Епархија Рашко - призренска 1995. године) 
 Милорад Вукашиновић „Суочавања – изабрани раз-

говори„  (Бонарт 2003. године) 
 Милорад Вукашиновић „Тренутак истине„ (Европа 

нација 2006. године) 
 Милорад Вукашиновић „У тамном срцу епохе„ 

(ауторско издање 2010. године) 
 Вања Ј. Вученовић „ Глобалном кризом до светске 

владе“ (Тв Мост Нови Сад – 2010. године) 
 Милан Видојевић „Билдерберг група и светска 

економска криза“  (ТВ Мост Нови Сад – 2009. године) 
 Данијел Естулин „Клуб Билдерберг – истинита 

прича„  (Порталибрис 2008. године) 
 Др Драган Петровић „Русија на почетку 21. века“ 

(Прометеј и Институт за политичке студије – 2008. године) 
 Др Драган Петровић „Председнички избори у Укра-

јини 2010“ (Институт за међународну политику и привреду 
2010. године) 

 Др Драган Петровић „ Геополитика постсовјетског 
простора“ (Прометеј и Институт за међународну политику 
и привреду 2010. године) 

 Др Драган Петровић, мр Драгомир Анђелковић и др 
Горан Николић, „Геополитика Закавказја“ (Институт за ме-
ђународну политику и привреду 2010. године) 

 Др Драган Петровић „Интеграциони процеси на 
постсовјетском простору“ (Пешић и синови 2010. године) 

 Др Драган Петровић „Русија и Европа“ (Институт за 
међународну политику и привреду 2010. године) 

 Др Драган Петровић „Ка мултиполарном светском 
поретку“  (Пешић и синови и Центар за међународни развој 
сарадње 2010. године) 

 Др Драган Петровић, „Демографска обележија савре-
мене Русије“ (Српско географско друштво 2007. године) 
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 Марко Аурелијо Ривели „Надбискуп геноцида„ 
(Јасен 1999. године) 

 Рене Генон „Мрачно доба“ (Алеф Градац 1987. го-
дине) 

 Олег Платонов „Тајна светска влада„ (Алтера 2001. 
године) 

 Јирген Елзесер „Национална држава и феномен гло-
бализације“ (Јасен 2009. године) 

 Др Дарко Танасковић „Неосманизам – повратак 
Турске на Балкан“ (Службени гласник 2010. године) 

 Ал Гор „Наш избор – путеви решавања климатске 
кризе“ (Геопоетика 2010. године) 

 Вацлав Клаус „Плава планета у зеленим оковима“ 
(Бизнис новине 2008. године) 

 Александар Павић „Забрањена истина о Сребреници“ 
(Легенда 2006. године) 

 Дејвид Купелијан „Маркетинг зла„ (коментар Алек-
сандра Павића – Видовдан.орг 2009. године) 

 Бранко Радун и Милорад Вукашиновић „Геополи-
тичка шизофренија у Срба“  (Видовдан. орг 2007. године) 

 Татјана Грачова „Света Русија против Хазарије“ 
(Света Русија 2009. године) 

 Др Војислав Шешељ „Садам Хусеин против агресив-
ног глобализма“ (Српска радикална странка 2002. године) 

 Роберт Кејган „О рају и моћи„ (Чаробна књига 2003. 
године) 

 Милош Кнежевић „Европа иза Лимеса„ (Слободна 
књига 2001. године) 

 Мр Драгомир Анђелковић „Српски национални мазо-
хизам“ (КИЗ Алтера 2008. године)  

 Мр Драгомир Анђелковић „Српски политички нихи-
лизам“ (Уна пресс 2010. године) 

Мр Душан Пророковић „Зашто се пише нова стратеш-
ка концепција Нато“ (Стандард 2010. године )  

 Др Миломир Степић „Косовско питање је геополи-
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тичко питање„ (Тв Мост 2007. године ) 
 Данијел Гензер „Тајне Нато армије„ (часопис Геопо-

литика 2008. године) 
 Џејкоб Хајлбрун и Мајкл Линд „Трећа америчка 

империја„ (Њујорк Тајмс 1996. године) 
 Тијери Месијан „Операција Саркози„ (сајт Ивоне 

Живковић) 
 Др Мила Алечковић Николић „Ко то прича о Евро-

пи“ (Орфеус 2007. године) 
 Бошко Обрадовић „Српски завет„ (Двери српске 

2007. године) 
 Дејвид Маршал „New age – изазов хришћанству“ 

(Препород 1996. године)  
 Милош Јевтић „Аутономија мишљења – нови разго-

вори са Дарком Танасковићем (Партенон и Београдска књи-
га 2009. године) 

 Родни Еткинсон „Нова диктатура Европе“ (Досије 
2005. године) 

 Драгош Калајић „Европска идеологија“ (ИКП Нико-
ла Пашић 2004. године)  

 Мр Роман Мис „Религијска слика Европе“ (Еку-
менска хуманитарна организација Нови Сад 2002. године)  

 Радмила Војновић „Велика сибирска тајна„ (Право-
славно удружење Умекшање злих срца – 2006. године) 

 Јелена Гускова „Историја југословенске кризе“  I и II 
део  (Игам 2003. године) 

 Драгољуб Којчић „Стрела времена и хоризонт сло-
боде“ (Конрас 2009. године) 

 Др Срђа Трифковић „Спољнополитичке опције након 
сламања униполарног поретка“ (реферат на скупу Србија – 
стратегија опстанка 2010. године) 

 Џејмс Бисет „Европска Унија – алтернатива постоји „ 
(реферат на скупу Србија – стретегија опстанка 2010. 
године) 

 Мишел Чосудовски „Програмирани банкрот„ (интер-
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вију за часопис Геополитика 2010. године)  
 Др Џудит Рисман „Нови сексуални поредак“ (интер-

вију за часопис Печат 2010. године) 
 Милорад Вукашиновић „Разговор са Драгошем Кала-

јићем„ (интервију Тв Тиса Бечеј 2000. године) 
 Милорад Вукашиновић „Разговори са Зораном Буљу-

гићем'' (Тв Мост Нови Сад – серијал Геополитика и тради-
ционализам  2008. године) 

 Мр Небојша Вуковић „Нато путеви дроге„ (часопис 
Видовдан 2010. године) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Аутор посебну захвалност изражава колегама Вањи 

Ј. Вученовићу и Бранку Радуну, који су омогућили ко-
ришћење архива интернет сајтова Видовдан.орг и Српска 
аналитика. 

Захваљује се и својим родитељима Јованки и Бори-
славу, супрузи Марији, браћи Петру и Светиславу, сино-
вима Николи и Милошу, својој љубимици кћерки Ми-
лици и на крају Драгану Петровићу и Драгомиру Анђел-
ковићу, као писцима предговора и поговора. 

 
Током писања књиге, поред разговора из емисија на 

Тв Мост, коришћени су и извори са сајтова Википедије, 
Арктогеје, Кирило и Методије, Викиликса, Стандарда, 
новински текстови и чланци листова Политика, Вечерње 
новости и часописа Видовдан, Геополитика и Печат.   



 184

О АУТОРУ 
 
 
 
Милорад Вукашиновић, новинар и публициста ро-

ђен је 25. новембра 1967. године у Беранама, Црна Го-
ра. По националности је Србин. 

Новинарством је почео да се бави почетком деве-
десетих у редакцији студентског листа Индекс, да би 
убрзо после тога био ангажован на бројним пројек-
тима у ТВ Нови Сад у којој је провео време до феб-
руара 2000. године, када је одлуком тадашњег ге-
нералног директора Драгољуба Милановића, смењен 
са уредничког места. Од тада је уредник емисија на 
локалним телевизијама, које се баве актуелним геопо-
литичким, историјским и политичким феноменима. 

Милорад Вукашиновић је уредио преко 600 теле-
визијских интервијуа са најзначајнијим српским инте-
лектуалцима, публицистима и геополитичарима. Исто-
времено објавио је три књиге и то: „Суочавања – иза-
брани разговори“ 2003. године, затим избор геополи-
тичких огледа „Тренутак истине“ 2006. године, као и 
књигу „У тамном срцу епохе“ 2010. године.  

Поред тога на разним интернет сајтовима (Српска 
аналитика и Видовдан...) објављује коментаре и и ин-
тервијуе о најактуелнијим геополитичким темама. 

Најширој јавности познат је као уредник и во-
дитељ емисије ''О свему по мало са'' која се сваког 
четвртка, емитује на новосадској телевизији Мост, од 
21,00 час. 
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ПОГОВОР 
Интелектуално  буђење у функцији 

националног спаса 
 
 
 

„Тајна историја“, спис који је средином 6. века сас-
тавио Прокопије из Цезареје, умногоме представља кључ 
за разумевање епохе, током које је – уз много суза, бола 
и интрига – Источно-римско царство (Византија) поку-
шало да поврати моћ империјалног Рима. Без тог дела, 
које разоткрива тамно наличје владавине Јустинијана I и 
његове властољубиве жене Теодоре, све „јавне“ исто-
рије, које се односе на доба о коме говорим, не би нам 
дале ни приближно тачну представу о њему.  

Утолико што разоткрива, ништа мање мрачну поза-
дину наше епохе, њену „тајну историју“ представља и 
нова књига реномираног српског геополитичара и публи-
цисте, Милорада Вукашиновића. Но, она је и много више 
од тога. Иако не превеликог обима, она је, без трунке 
претеривања, својеврсна енциклопедија нестајућег пост-
хладноратовског униполраног и настајућег полицентрич-
ног света. У књизи  „Рат за душе људи“, обрађена су еко-
номска, војно-политичка, социолошка, културолошка, 
психолошка, филозофска, религијска, као и друга питања 
од значаја за дубинско разумевање света у коме живимо, 
односно за схватање глобалног поретка.  

Што је још важније, комплексна материја, неопход-
на за дубинско поимање парадокса нашег доба, складно 
је слита у заокружену целину. Отуда, без обзира на те-
матску обухватност књиге, у њој постоји јасна, од по-
четка до краја у пуном обиму уочљива и схватљива, ми-
саона нит. Уз то, она је написана врло разумљивим је-
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зиком, те је стилски умивена. Све то је резултирало тиме 
да док читамо„Рат за душе људи“, имамо утисак да при-
чамо са аутором. И то, иако о врло озбиљним темама, не-
усиљено. Таман смо разјаснили оно што нас је копкало, 
те се спремамо да му поставимо ново питање, а он по-
чиње баш о томе да нам говори, аргументовано и убед-
љиво водећи нас путем сазнања, и тако повећавајући на-
шу моћ креативног промишљања и утемељеног закљу-
чивања, али не натурајући нам своје ставове.  

У времену када упркос испразним причама о де-
мократији и људским правима, самозвани претенденти 
на господарење светом, бескрупулозно лове душе, и љу-
де покушавају да сведу на ниво испрограмираних, покор-
них и профиту мултинационалних корпорација подре-
ђених потрошачких животиња, Вукашиновић прибегава 
ренесансном дијалогу. Многи који се опиру евроат-
лантским центрима моћи и идеологији коју они намећу, 
односно систему који владари из сенке покушавају да 
инсталирају ширм света, нажалост, прибегавају сличним 
методама којима се и они служе. Прихватају концепт 
друштва као луткарског позоришта, а битку воде са ци-
љем да преузму контролу над хипнотисаним људима. 
Но, аутор  „Рат за душе људи“ покушава да реафирмише 
потпуно другачији приступ, чију срж представља буђење 
интелекта и савести.  

Није важно само то које ће идеје владати светом, већ 
и како се људи третирају, тј. да ли су они пуко средство 
– макар и у функцији оног што неко мисли да је за њих 
добро – или достојанствена бића, која имају право на ис-
тинску слободу. Ако је последње циљ, онда људи морају 
сами да буду ковачи своје среће, и једино им треба по-
моћ да се ослободе манипулативне мреже у коју западу, 
те да активирају своје стваралачке потенцијале. После 
читања Вукашиновићеве књиге стиче се неодољиви ути-
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сак да он баш то чини; да у доба општег рата за душе, 
настоји да допринесе да опстанемо као субјекти уместо 
да се до краја преобразимо у пуке објекте манипулације.  

Разуме се, онда готово и не треба рећи, да је његова 
књига писана без филија и фобија, без недомерених 
страсти и усплахирених дисонанци. У томе се оличава 
велика разлика књиге о којој говоримо у односу на Про-
копијево дело, са освртом на које смо започели овај 
кратак поговор. Јер, византијски аутор је писао оптере-
ћен једом. То, без обзира на значај његовог списа, про-
вејава из сваког његовог реда и на њега баца сенку. С 
друге стране, Вушашиновић је, ма колико да осуђује 
„постмодернистички дискурс релативизације свих вред-
ности“, и с њим скопчану, не само моралну већ и цело-
виту деградацију личности, задржава хладан приступ, 
одмереност и  утемељеност.  

Чак и када пише о геополитичким питањима која су 
битно утицала на судбину нашег народа, ма колико да га 
она погађа, остаје у домену строге анализе. Уосталом, 
само на тим основама, надограђеним прагматичним де-
ловањем, српско друштво може да се избори са страш-
ним изазовима. Бујица опијајућих страсти, на дужи рок, 
само отежава наш положај. Емоције су добре као пок-
ретач, и као потка истрајне посвећености националном 
интересу, али важно је да деловање буде вођено разу-
мом. Без претеривања, баш у функцији тога је књига 
„Рат за душе људи“! 

А када сам окончао њено читање, сетио сам се речи 
Емила Золе: „Истина је кренула у поход, и више ништа 
не може да је заустави“. Он их је изговорио када је један 
француски сенатор, увидевши праву позадину ствари, за-
тражио да се поново отвори питање Драјфуса, неосно-
вано оптуженог за шпијунажу. Наравно, „закулиса“ са 
којом се савремени свет суочава – и која је у корену 
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неправди које се чине нашем народу – много је ком-
лекснија од оне која је стајала иза чувене политико-суд-
ске афере са краја 19. века. Но, како наш народ каже, ни-
је битно колика је сила која те напада, век каква је све-
тиња коју браниш. А ми бранимо опстанак наше нације.  

Како је Вукашиновић нагласио, не ради се само „о 
територијалној декомпозицији, већ и атомизацији српске 
нације, кроз форсирање бројних пројеката чији је циљ 
промена културног идентитета српског народа”. Томе 
пре свега морамо да се супротставимо на идејном плану. 
Јер, бој не бије светло оружје већ бој бије срце у јунака 
који увиђа реалност, и зна шта хоће да постигне. Да не 
би изборили бољу будућност, односно да се не би дело-
творно одупрли свим недаћама које нам глобални само-
званци припремају, они упорно раде на „инфантили-
зацији наше јавне сфере“. С друге стране, књига којој је 
посвећен овај поговор – као ретко која друга – на прави 
начин осветљава глобалну и парцијално српску реалност 
и помаже нам да дефинишемо циљеве којима треба да 
тежимо. Зато је треба не само прочитати, већ и корис-
тити као поуздани оријентир у мраку глобалне закулисе.  

 
 

мр Драгомир Анђелковић 
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