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157. 
Љу би те љи ма пи са не ре чи др Зо ран Ми ло ше вић ну ди још јед-

ну сво ју књи гу под на сло вом „Свет без за па да – при лог про у ча ва-
њу по ли тич ких про це са у све ту и Ср би ји“. Са др жај тек ста у књи зи 
из ло жен је у че ти ри це ли не. Књи га је оби ма 157 стра ни ца. У тек-
сту је об ра ђе на те ма ти ка, ко ја је по себ но ак ту ел на не са мо за на-
шу зе мљу, а вре мен ски је те жи шно ло ци ра на на пе ри од про те клих 
пет на е стак го ди на. Аутор на за ни мљив, али пре све га објек ти ван 
на чин раз ма тра про бле ма ти ку ве за ну за по ло жај и уло гу за па да у 
све ту.

Аутор је из нео су ду јав но сти моћ по ли тич ких су бје ка та, а по-
себ но САД, Европ ске уни је и НА ТО-а о ко јој по сто је раз ли чи ти 
ста во ви. Је дан од тих ста во ва за сту па ју пла ће ни про па ган ди сти и 
ло би сти ко ји нај че шће при ка зу ју ства ри она кви ма ка ко се од њих 
тра жи и ка ко им од го ва ра. Дру ге ста во ве за сту па ју кри тич ки ин те-
лек ту ал ци ко ји из чи сте љу ба ви пре ма исти ни ана ли зи ра ју и оба ве-
шта ва ју струч ну јав ност и јав но мње ње о ствар ном ста њу ства ри.

У пр вом де лу из но си за блу де ве ли ког ауто ра Бже жин ског ко ји 
је опи сао свет без ру са као свет веч ног ми ра и бла го ста ња. Ме ђу-
тим, аутор ува жа ва став Се дри ка Му ра ко ји оце њу је да је Аме ри ка 
по сле 1991. го ди не би ла је ди на свет ска си ла, ко ја је до сти гла свој 
зе нит, али је на па дом на Ирак за по чео пут ње не про па сти. Пад ње-
не вој не мо ћи за по чео је 8. ав гу ста 2008. го ди не ка да је гру зиј ски 
пред сед ник  на ре дио агре си ју на Ју жну Осе ти ју, при че му су гру-
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зиј ске сна ге би ле об у ча ва не од стра не аме рич ких вој них екс пе ра та, 
а има ли су и њи хо ву зна чај ну ло ги стич ку по др шку. Еко ном ску моћ 
САД гу бе по сле 15. сеп тем бра 2008. го ди не ка да је бан кро ти ра ла 
бан ка Лех ман Бро терс ко ја је у про паст по ву кла пре ко 1110 ба на ка. 
Свет ска еко ном ска кри за је уни шти ла пре ко 40 три ли о на до ла ра у 
це лом све ту, а ду го ви САД су по ра сли са 42 бру то на ци о нал на до-
хот ка на 60 или 80 по сто. Због то га сла бље ње еко ном ске мо ћи по-
вла чи за со бом и гу бље ње по ли тич ко – ди пло мат ске мо ћи и „ме ке 
си ле“ (дру штве но кул тур на моћ).

Да љем уру ша ва њу аме рич ке мо ћи до при но си до лар ко ји је за 
по след њих 8 го ди на из гу био ви ше од че твр ти не сво је вред но сти 
због че га аутор на во ди  из ја ву но бе лов ца о по тре би ус по ста вља-
ња но вог свет ског ре зер вног ва лут ног си сте ма ко ји ће за ме ни ти 
до лар „др ве ну нов ча ни цу“. Не што слич но, ис ти че аутор, се де ша-
ва и са евром, а нај бо љи по ка за тељ за то је Есто ни ја. Одва ја њем 
од Со вјет ског Са ве за еко но ми сти ма ни да нас ни је ја сно ка квом то 
ма ги јом вла да про за пад но ори јен ти са на ми сли да ожи ви при вре ду 
зе мље. Осим то га, ни ко не мо же да ка же за ко ли ко ће се ме ња ти 
естон ска кру на у евро – по ком кур су. Аутор за па жа да је по сле 
из бо ра 2007. го ди не естон ска еко но ми ја ста ја ла добрo, али је за 
пре ла зак на евро би ло по треб но ин фла ци ју сма њи ти на 2 %. То је 
би ло јед но став но ура ди ти да су евро а тлан ти сти до зво ли ли вла ди 
да од сту пи од прин ци па нео ли бе рал не еко но ми је. Вла да је сле ди ла 
ино стра не са ве те по ве ћа ња ак ци за на наф ту и пре ра ђе ви не од наф-
те што је иза зва ло са свим су прот не ефек те због че га Есто ни ја ни је 
пре шла на евро. 

Из исто ри је Европ ске уни је по зна то је да она ни је у евро – зо-
ну при ми ла ни јед ну др жа ву чи ја је еко но ми ја у па ду због че га 
ста нов ни ци Есто ни је по ста ју жр тве на јаг њад, од но сно због нео-
ли бе рал не по ли ти ке сво је вла де. Да кле, чи ње ни ца је да је кон цепт 
нео ли бе рал не при вре де у си ла зној пу та њи што се ви ди из при ме ра 
САД и Есто ни је, а чи ње ни ца је да ме ђу др жа ва ма уни је има оних 
ко је по пут Есто ни је же ле у евро – зо ну ко је та ко ђе по ста ју „жр тве 
евра“ по што вла де сле по спро во де евро-уни јат ску по ли ти ку, ко ја је 
очи глед но гу бит нич ка и на ште ту соп стве не по пу ла ци је. На истом 
ме сту аутор ис ти че по сто ја ње дру ге стра не – Ки не, са са свим дру-
га чи јим по ли тич ким си сте мом ко ја из во ди свет из кри зе. Од но сно, 
пр ви пут у по след њих сто го ди на по ја вљу ју се ве ли ке, ве о ма на-
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се ље не др жа ве ко је се бр зо раз ви ја ју, тај про блем ни САД, а ни 
За пад не мо гу да ре ше. Ове др жа ве, не гу ју ћи ме ђу соб ну са рад њу, 
исто вре ме но, не са мо да сла бе од но се са За па дом, већ и од ба цу-
ју за пад но цен трич ни ме ђу на род ни си стем. Та ко За пад, а по себ но 
САД, гу бе свој зна чај. Ука зу је и на за блу де о НА ТО-пак ту, ко ји по 
ми шље њу ауто ра тре ба са свим од ба ци ти из са свим прин ци пи јел-
них раз ло га – по што је он ин стру мент одр жа ва ња не пра вед ног „но-
вог свет ског по рет ка“, од но сно стра те шко оси гу ра ње бо га тих од 
си ро ма шне ве ћи не. Дру гим ре чи ма, ако би Ср би ја ушла у НА ТО 
то зна чи це мен ти ра ње оти ма ња Ко сме та, слом Ре пу бли ке Срп ске, 
од но сно при ста нак на му сли ман ску хе ге мо ни ју у БиХ и ти ра ни-
са ње и ет нич ко чи шће ње јед ног де ла свог на ро да. Да ље, то зна чи 
уче ство ва ње у евен ту ал ном на па ду на Ру си ју или не ку дру гу не-
за ви сну и сло бо до љу би ву зе мљу. Аутор ис ти че да пи та ње ула ска 
у НА ТО ни је (са мо) пи та ње др жав не без бед но сти. Пи та ње ула ска 
у НА ТО-пакт је, пре све га, пи та ње уло ге ра та и вој ног апа ра та у 
све ту и код нас. Због то га наш ула зак у НА ТО по ста вља пред из бор 
би ти у ва зал ном од но су пре ма „но вом свет ском по рет ку“ или се 
за ла га ти за за јед нич ки жи вот и не за ви сан и пра ве дан раз вој свих 
и сва ко га. Та ко нпр. и са ми од но си Ру си је и НА ТО-а по сле сло ма 
АААР-а ула зе у фа зу тзв. „де мо крат ског ро ман ти зма“ ко ји ни је ду-
го тра јао. Бом бар до ва ње СРЈ 1999. го ди не ро ман ти ку је пре тво ри-
ло у сва ђу и су коб. Кул ми на ци ја су ко ба је крат ко трај ни рат из ме ђу 
Гру зи је и Ру си је у ко ме је пр ва, иако при пре ма на од Аме ри ка на ца 
и НА ТО офи ци ра, по ра же на до но гу. Слич на си ту а ци ја је и са НА-
ТО-ом у Ав га ни ста ну где њи хо ви ге не ра ли и да нас стал но тра же 
но ве вој ни ке ка ко би се из бе гао по раз. Ме ђу тим, ин фор ми са ња о 
на вод ним ус пе си ма НА ТО у Ав га ни ста ну ни су и је ди не об ма не уз 
са зна ње да НА ТО још ни јед ном ни је ма ни фе сто вао при ја тељ ство 
пре ма Ру си ји (до 2009. го ди не) Од но сно, НА ТО про ду жа ва да Ру-
си ју по сма тра као не при ја те ља и ни је ис кљу че но да се при пре ма 
за рат са њом.

У дру гом де лу аутор је сво је ин те ре со ва ње фо ку си рао на јед но 
од нај ва жни јих на уч них, ме диј ских и по ли тич ких пи та ња у све ту 
2009. го ди не – ку да во де ре фор ме ко је је за по че ла тур ска вла да. 
Ре фор ме су за по че те 2008. го ди не по сле вој не опе ра ци је у сек то ру 
Га зе од стра не Изра е ла због ко је је Тур ска за у зе ла кри тич ку по-
зи ци ју пре ма Изра е лу го во ре ћи да „до бар друг гре шке из го ва ра 
у ли це“. Но ва спољ на по ли ти ка Тур ске на зва на је нео о сма ни зам 
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(нео о то ма ни зам) а ка мен те ме љац по ста вљен је 2002. го ди не до ла-
ском Ер до га на и ње го ве пар ти је на власт. Кључ но у по ли ти ци Ер-
до га но вој је да је Тур ска ду жна да на у чи да ко ри сти сво је пред но-
сти, ду жна је да се тран сфор ми ше из пе ри фер не чла ни це НА ТО-а 
у је дан од цен та ра свет ске мо ћи. Кључ ове тран сфор ма ци је ле жи 
у осман ској про шло сти Тур ске. Нео о то ма ни сти сма тра ју да Тур ци 
но се исто риј ску од го вор ност за овај про стор и има ју оба ве зу да 
у ње му игра ју по себ ну уло гу при че му би се уре ђе ње Осман ског 
еко ном ског про стран ства вр ши ло по тур ском де мо крат ском обра-
сцу. Глав ни за да так – стра те ги ја Тур ске на Бал ка ну би би ла: за-
шти та ет нич ких Ту ра ка, за шти та му сли ман ске ма њи не и за шти та 
ин те ре са др жа ва ко је су при па да ле Ото ман ској им пе ри ји. Осно ва 
про ме не у тур ској по ли ти ци је са зна ње да се вре ме про ме ни ло, да 
је Тур ска до би ла на зна ча ју по сле не ко ли ко ва жних по ра за САД и 
НА ТО-а на Ју жном Кав ка зу, а на ро чи то са по ра зом Гру зиј ског про-
јек та и не мо ћи да се про ме ни по ли ти ка Ира на. Игра њем на кар ту 
Тур ске, САД ком пен зу ју сла бље ње соп стве них по зи ци ја.

У тре ћем де лу аутор ис ти че вра ћа ње Ру си је на Бал кан, тач ни-
је у Ср би ју кроз две ве ли ке ин ве сти ци је. Га со вод „Ју жни ток“ и 
ку по ви ну НИС-а, као и ру ски став по во дом те ри то ри јал не це ло-
ви то сти Ср би је, тач ни је пи та ње Ко сме та. Ауто ро ва ви зи ја по овом 
пи та њу, као и ви зи је дру гих ауто ра В. Ђу ри ћа, М. Кне же ви ћа и др., 
ни су на и шле на по др шку на ших ме ди ја и вла да ју ћих по ли тич ких 
пар ти ја. Ово ни је ни ма ло чуд но ка да зна мо да ов де не ки ма сме та 
чак и ру ска опе ра, ко ја је на ше На род но по зо ри ште про сла ви ла у 
све ту. Та ко ђе, аутор при ме ћу је да на ша Вла да исто вре ме но при-
хва та ЕУЛЕКС, иако је по зна то да Европ ска уни ја во ди по ли ти ку 
при зна ва ња Ко сме та као не за ви сне др жа ве, што иза зи ва сум ње у 
ис трај ност ове бор бе.

Исто вре ме но, За пад пра ти рас пад Ср би је, па су та ко Ка над ске 
по ште Вој во ди ну већ свр ста ле у не за ви сне пре ко о ке ан ске др жа ве.

Ин те ре сан тан је по да так ко ји аутор из но си на стр. 101 да ка-
да срп ски на уч ник об ја ви на уч ни рад у Ру си ји у Ср би ји се то не 
вред ну је, од но сно као да га ни је об ја вио. Аутор ис ти че и да је тра-
ди ци о нал ни срп ски све то сав ски (пра во слав ни) кул тур ни обра зац 
на пад нут од стра не За па да и до ма ћих ко смо по ли та, као и ње му 
под чи ње них ме ди ја и не вла ди ног сек то ра. У ве зи по ло жа ја Ру си-
на у Ср би ји ука зу је да ова на ци о нал на ма њи на, од но сно део ње не 
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ели те ко ја је осло ње на на укра јин ску по ли тич ку иде ју и уни јат ство 
као вер ско опре де ље ње стал но под гре ва осе ћа је угро же но сти од 
стра не Ср ба и Ср би је, не пре за ју ћи, при том, да сна жно увре ди 
пра во слав не Ср бе. Исто вре ме но гла са ју за ан ти срп ске и про е вр-
оп ске пар ти је, а и при ста ју да бу ду екс по нен ти за пад них цен та ра 
мо ћи (Ва ти ка на, Бри се ла)

У че твр том де лу аутор је на при ме ру јед не суд ске пре су де у 
Но вом Са ду из нео од но се ме ди ја и не са мо ме ди ја, пре ма ћи ри лич-
ном пи сму у Ср би ји и ра зним ма ни пу ла ци ја ма ко ји ма је из ло же-
на јав ност кроз тврд ње да ла ти ни ца пред ста вља оп ште при хва ће ну 
лин гви стич ку нор му. Аутор се пи та да ли по сто је де мо крат ске ин-
сти ту ци је у овој др жа ви ко је тре ба да ре ша ва ју ствар не про бле ме 
гра ђа на. Ука зу је и на чи ње ни цу да Аме ри кан ци у фил мо ви ма се бе 
пред ста вља ју као спа си о це све та би ло од те ро ри ста ко ји по се ду-
ју ну кле ар но оруж је или не ко дру го оруж је, би ло од ван зе ма ља ца 
или од ру ске и ки не ске ма фи је јер су сви дру ги на ро ди не спо соб-
ни да спре че ка та стро фе и не ста нак чо ве чан ства, са мо Аме ри кан-
ци има ју ка дро ве, тех ни ку и во љу да спа са ва ју свет. Ра ци о нал ним 
са гле да ва њем про бле ма аутор кон ста ту је: да су Аме ри кан ци (зло)
упо тре би ли филм да ши ре сво ју иде о ло ги ју и про па ган ду, си стем 
вред но сти и стил жи во та, про из во де сво је ин ду стри је (чак и вој не), 
што има пред знак ми ли та ри за ци је омла ди не.

Рад, пре све га, опо ми ње о мно гим зам ка ма и опа сно сти ма за-
па да ња у но ве без из ла зне си ту а ци је у ко је Ср би ја мо же до спе ти 
ин тен зи ви ра њем јед но стра них од но са са За па дом. Књи га је и апел 
про тив то та ли та ри зма, бе зал тер на тив не све сти, ми ре ња са суд би-
ном пот чи ња ва ња, због че га је ви ше не го до бро до шла у пе ри о ду 
по мањ ка ња и мар ги на ли зо ва ња срп ске на ци о нал не иде о ло ги је и не 
са мо ње.
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