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Nе дав но је у из да њу Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра-
ду иза шла књи га зна ме ни тог срп ског по ли ти ко ло га, со ци о ло-

га ре ли ги је и пу бли ци сте Зо ра на Ми ло ше ви ћа, на уч ног са вет ни ка 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, и рек то ра Уни вер зи те-
та у Брч ком. Књи га чи ји рад ни на слов, ка ко сам аутор у пред го во-
ру књи зи ис ти че, ду гу је мо ко ле ги ни ци Алек сан дри Ми ро вић, има 
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на зив: Унијакорпоративногкапитализма–економски,политички
икултурниинструментиНовогсветскогпоретка. Она је у рад ној 
вер зи ји, чи ни се, има ла још сли ко ви ти ји на слов: Унијазатворског
капитализма. Књи га је ра ђе на у, за Ми ло ше ви ћа ка рак те ри стич-
ном, про ши ре ном џеп ном из да њу на та њим кар тон ским ко ри ца-
ма. На пред њој стра ни ко ри ца упа дљи во штр чи при каз ано ним них 
згра да у «ла жној фа са ди» ко је сим бо ли шу моћ и сла бост са вре ме-
ног за па до крат ског све та, док остат ком ко ри ца пре вла да ва фо то-
гра фи ја на су мич но раз ба ца них аме рич ких до ла ра, ко ји би сли ко-
ви то тре ба ло та ко ђе да на ве ду чи та о ца на сим бо ли ку пре о вла ђу ју-
ће, мер то нов ске, вред но сне па ра диг ме за пад них дру шта ва. Уну тар 
ко ри ца књи ге из да вач је при ја вио ти раж од 300 сто ти не при ме ра ка 
и име на ре цен зе на та: Мом чи ла Су бо ти ћа са Ин сти ту та за по ли-
тич ке сту ди је, и Ла зе Ри сти ћа пре да ва ча на Фа кул те ту по ли тич ких 
на у ка Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци (Ре пу бли ка Срп ска).

 Књи га Зо ра на Ми ло ше ви ћа струк ту ри са на је из 4 (че ти ри) 
ве ли ка по гла вља, уну тар ко јих се ма ње де о не це ли не гра на ју да-
ју ће сми сао на сло ви ма. Пр во по гла вље но си на слов: Странпути
це економскеполитике. У ње му Зо ран Ми ло ше вић до ча ра ва сву 
бе да сто ћу и не прав ду нео ли бе рал не еко ном ске по ли ти ке: де ре гу-
ла ци је, то тал не при ва ти за ци је и фе ти ша laissezfaire еко но ми је. 
Под на сло ви: Уни ја кор по ра тив ног ка пи та ли зма (13-22), О рад ној 
екс пло а та ци ји де це (22-32), При ва ти за ци ја ра та (32-39), Бу џет ска 
кри за у САД – мо гу ћа по бу на и ин струк ци је (39-46), Де сет го ди на 
од ула ска Ма ђар ске у ЕУ (46-51), Од ну кле ар не до зе ле не енер ги је 
(51-59), Ју жни ток и Но ви бал кан ски по ре дак (59-66) че сто ре чи то 
ис ка зу ју сна гу па ра док сал них си ту а ци ја све та ко ји је круп но за га-
зио у: гло ба ли за ци ју, ве стер ни за ци ју и аме ри ка ни за ци ју. При ва ти-
за ци ја све га и сва че га, па чак и оног што се не при ко сно ве но под-
во ди под оп ште или јав но пра во во ђе ња ра та (iusbellum) са јед не 
стра не, или при ва ти за ци ја ко ри снич ких услу га у про це су из др жа-
ва ња јав но прав них, кри вич них санк ци ја, ука зу ју и упо зо ра ва ју на 
па ра док се и опа сно сти са вре ме них гло бал них кре та ња.

 Дру га гла ва но си на слов: Идентитетиполитика, и пред-
ста вља су мар но при ку пљен ма те ри јал Зо ра на Ми ло ше ви ћа са ње-
го вих јав них на сту па, из ла га ња,  пре да ва ња, те ње го ве освр те, опа-
жа ња и на кнад на про ми шља ња. У дру гој гла ви Ми ло ше вић из два ја 
не ко ли ко (под)це ли на: Кул тур ни рат про тив Ру си је (69-78), Ру си ја 
«нај о па сни ја др жа ва на све ту» (78-85), Пред ста ве Ру си је, Бе ло ру-
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си је и Укра ји не у срп ском днев ном ли сту «По ли ти ка» за пе ри од 
но вем бар-де цем бар 2012. (85-94), Из да вач ка де лат ност Ин сти ту та 
за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду о Ру си ји, Бе ло ру си ји и Укра ји-
ни  (94-101), Фран цу ски на ци о на ли зам да нас (101-109), Бу гар ска 
бор ба за Ма ке до ни ју (109-118), По ли тич ко по на ша ње му сли ма на 
(118-124), Ром ско пи та ње у ЕУ (124-133), Ком па ра тив на ана ли за 
ста во ва «Днев ног ава за», о ЕУ и Тур ској (133-149). У овој гла ви 
на и ћи ће мо на пре гршт за ни мљи вих по да та ка ко је се не мо гу та ко 
ла ко на ћи у зва нич ним и по лу зва нич ним ме ди ји ма, та ко да мно-
штво из не тих по да та ка и чи ње нич них скло по ва, у мо ру да нас кон-
тро ли са них ин фор ма ци ја и (ауто)цен зу ра, на чи та о ца де лу ју ве о ма 
отре жњу ју ће.

 У тре ћој гла ви: Ратимирувремеглобализацијеимеђу
народних интеграција, Зо ран Ми ло ше вић се ба ви пи та њи ма од 
зна ча ја за од нос гло ба ли зам –  ан ти гло ба ли зам, од но сно ал тер-
гло ба ли зам. Под на сло ви као што су: Во Нгу јрн Ђап – ар хи тет кта 
ви јет нам ске по бе де (151-160), Ко је за па лио Ни ге ри ју? (160-165), 
Гра ђан ски рат у Егип ту и ње го ве по сле ди це (165-172), пре и спи ту-
је уло гу гло ба ли стич ког ин тер вен ци о ни зма у раз ли чи тим де ло ви-
ма све та, за ко је ва же слич не тех ни ке при ме не по ли тич ких огле да 
«упра вља ња кри за ма».

 По след ња че твр та гла ва, мо жда и нај пи кант ни ја од свих, 
но си нео би чан на слов: Холивуд,библиотекеиАмеричкаправилаза
европскифудбал. У њој је Ми ло ше вић из нео сво је нај но ви је уви-
де у ве зи: до ко ли це, за ба ве и пси хо ло ги је ма са уоп ште, ба ве ћи се 
на за ни мљив, по не кад и на дах нут, на чин оним што се на За па ду 
ко ло кви јал но под во ди под «ин ду стри јом сре ће». Гла ва се са сто ји 
од три це ли не: Но ва фи ло зо фи ја би бли о те ка (175-181), Хо ли вуд – 
ин стру мент Но вог свет ског по рет ка (181-187) и Аме рич ка пра ви ла 
за европ ски фуд бал (187-194). Та ко Ми ло ше вић хо ли вуд ски филм 
са гле да ва као амал гам: би зни са (за сти ца ње про фи та), за ба ве (по-
ди ла же ње стра сти ма и нај ни жим на го ни ма) и про па ган де (на ро чи-
то оне ес ха то ло шке и окулт не).

 У пред го во ру сво је књи ге Зо ран Ми ло ше вић је под ву као 
две иде је во ди ље. Пр ва је да је у атлан ти стич ком све ту све не ста-
бил но и про ла зно (та ла со крат ски прин цип во де), а да се вред но сти 
сме њу ју као на ки не ма то граф ској тра ци. По сле ди ца то га је не пре-
ста но леб де ћа не стал ност и не си гур ност За пад ног чо ве ка. Дру га 
иде ја ко јом се Ми ло ше вић во ди је сте да на мет ну ти про тек то ри не 
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же ле дру штве ну на у ку, као мо ћан стуб здра вог дру штва у Ср би ји. 
Дру штве на на у ка, ако ни је но во и ден ти тет ски ин же ње ринг, што се 
кроз про јек те фор си ра, не слу жи, пре ма та квим кре а то ри ма, ни че-
му. Још је опа сни ја кри тич ка ми сао... И ту ле жи зна чај књи га по-
пут ове Зо ра на Ми ло ше ви ћа. Унијакорпоративногкапитализма
–економски,политичкиикултурниинструментиНовогсветског
поретка је на тра гу оних ра до ва ко ји оштри ном пе ра и без ком про-
ми сном кри тич ком ми шљу на сто је да дру штве ној на у ци у Ср би ји 
по вра те диг ни тет: не то ли ко ме тод ски, ко ли ко чи ње нич но – раз би-
ја њем та буа.

 Књи га је пи са на ла га ним сти лом – на са мој гра ни ци са пу-
бли ци сти ком. Че сто се сти че ути сак да се не ра ди о на уч ној књи-
зи не го о по пу лар ној ли те ра ту ри ко ја се чи та у јед ном да ху. Ни је 
пре ви ше оп те ре ће на из во ри ма ни ти ауто ри те ти ма, прем да је ја сно 
уоч љи ва иде о ло шка опре де ље ност ка ан ти гло ба ли зму и ал тер гло-
ба ли зму. Ми ло ше вић на под руч је Ср би је уно си не што од бу ду ћег 
мул ти по лар ног све та, че сто се по зи ва ја у ћи на ру ске или нпр. иран-
ске из во ре, до ко јих на уч на и ши ра чи та лач ка пу бли ка те шко мо же 
да до пре. Иако не рет ко при стра сан у сво јим опре де ље њи ма (а она 
су на стра ни мул ти по лар ног БРИКС-а и пра во слав не Ру си је), Ми-
ло ше вић овом књи гом уно си све жи ну та ко пре ко по треб ну у све ту 
ко ји је за ро бљен цен зу ра ма и ауто цен зу ра ма за па до крат ских ре ди-
зај не ра ствар но сти. И упра во због све жи не тек ста, но вих иде ја, и 
ла ко ће чи та ња сло же них те ма ову књи гу то пло пре по ру чу је мо на 
чи та ње.

 Овај рад је примљен 19. ав гу ста 2014. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. сеп тем бра 2014. године.
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