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Преиспитивање.

Резиме

Урадусеразматрајуструктуралнасвојствасветске
транзиционекризекојајекарактеристичназапериодтеку
ћеисторијскедемисијесветског(капиталистичког)систе
ма.Својставакризеунекомлокалномслучају,овдеуслучају
српскогдруштваидржаве,каоиуслучајусветскогдруштва
уопште,испитујусеиосветљавајукомпаративно.Анализа
је показала да су структурална својства кризе идентична
у оба случаја – приватизација друштвеног богатства без
преседана у досадашњој историји, глобализација беде,ми
литаризација, корпоративни поредак, његова империја и
империјализам...Узакључку,ауторсезалажезакритичко
преиспитивањеидеолошких,институционалнихиструкту
ралнихматрицанакојимасезаснивапоредаксветскекризе.
Кључне речи: криза, историјска демисија светског систе

ма, четири секвенце југословенске и српске
кризе,рат,политикарата,“хуманитарневој
не интервенције”, “коалиција вољних”, колапс
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системских идеологија, “повратак у феудали
зам”,корпоративнипоредак,глобализацијаси
ромаштва,Југославија,Србија,САД,ЕУ,савез
моћи,корпоративнипоредак,новиимперијали
зам,милитаризацијасветскихпослова.

1.
1.1. Као што је по зна то, по јам криза има ши ро ко, али не 

и са свим пре ци зно зна че ње. Сва ка гра нич на си ту а ци ја, сва ко 
“ста ње” не ста бил но сти, ри зи ка и опа сно сти за не ки, би ло ко-
ји, би о ло шки, со ци јал ни или исто риј ски си стем, сва ки су коб 
или на пе тост од ви тал ног зна ча ја за по је дин ца, гру пу, за јед-
ни цу или чо ве чан ство уоп ште, кон вен ци о нал но се озна ча ва 
као “ста ње” кри зе. Кри за је, да кле, “ста ње” си стем ске уз бу не 
ко је без по го вор но зах те ва одговор си сте ма, од но сно до но ше-
ње од лу ке о ак тив но сти ма ко је тре ба да спре че не га тив ни ис-
ход то ка до га ђа ја и да ње го ве век то ре пре у сме ре у по жељ ном 
прав цу. За то је сва ка криза исто вре ме но “тре ну так” ис ку ше-
ња, “тре ну так” про ме не и “тре ну так” ко ји осло ба ђа моћ има-
ги на ци је. Кри за је гра нич на си ту а ци ја и рас кр сни ца, тач ка 
пре о кре та и вре ме од лу ке. 

1.2. У са вре ме ним је зи ци ма, по јам криза раз ви јен је из 
ста ро грч ког ме ди цин ског пој ма krizis, κρίσις–из бор, одлу
ка,суд, про су ђи ва ње, спо соб ност да се до не се суд, прав да, 
на ро чи то бо жан ска прав да. Реч је о де ри ва ту ста ро грч ког kri
nien, κρίνω– раз дво ји ти, раз ли ко ва ти, ста ње у ко ме на ста је 
ми шље ње. Ово krinien, κρίνω,има свој ко рен у про то ин до е-
вроп ском *krei. 

1.3. По сте пе ни тран сфер ово га krizis, κρίσις, криза,из 
под руч ја ме ди ци не у под руч је ху ма ни стич ких ди сци пли на 
мо же се пра ти ти од 17. ве ка. Као по јам ко ји аде кват но име ну-
је тур бу лент не со ци јал не при ли ке, а на ро чи то оне си ту а ци је 
ка да су љу ди при ну ђе ни на из бор из ме ђу јед не од две или 
ви ше ра ди кал но су прот ста вље них мо гућ но сти, по јам krizis, 
κρίσις, криза, пр ви пут је упо тре бљен на са мом по чет ку свет
скереволуције у дру гој по ло ви ни 18. ве ка. “Овосувремена
којаискушавајуљудскудушу”, пр ва је ре че ни ца пр вог од 13 
бор бе них мо рал но-по ли тич ких есе ја ко ји су под за јед нич ким 
на сло вом The Crisis, Криза, об ја вљи ва ни у Пен сил ва ни ји то-
ком ре во лу ци је и ра та за не за ви сност 13 аме рич ких ко ло ни-
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ја, из ме ђу де цем бра 1776. и де цем бра 1783. Аутор ове збир ке 
есе ја ко ја је да нас по зна та под на сло вом TheAmerican Crisis,
Америчкакриза,био је То мас Пејн. 

1.4. Ци клус еко ном ских по ре ме ћа ја на евро-аме рич ком 
тр жи шту 1815, 1825, 1836 и 1847, ути цао је по сле Пеј на на 
то да се зна че ње пој ма krizis, κρίσις, криза, про ши ри пр во на 
еко но ми ју – еко ном ска кри за, кри за еко но ми је, кри за по слов-
не кон јунк ту ре – а за тим и на це ли ну дру штва – дру штве на 
кри за, по ли тич ка кри за, кри за мо ра ла, кри за вред но сти... Са 
овим но вим зна че њем по јам krizis, κρίσις, криза, ко ри сти ли 
су Џ. Б. Сеј, Ж. Ш. Л. де Си смон ди, Т. Мал тус, Џ. С. Мил, К. 
Жи глер. Ни ко од ови ауто ра, ме ђу тим, ни је раз вио и це ло ви-
ту теоријукризе. 

1.5. Основ не обри се пр ве теорије кризе и то теорије
кризекапитализма као исто риј ског на чи на про из вод ње, по-
ста вио је Карл Маркс (Манифесткомунистичкепартије, 1, 
1848; Капитал I, 3, 1867; КапиталIII, 3, 1894). Због ва же ња 
за ко на тен ден циј ског па да про фит не сто пе, за Марк са јекри-
за има нент на са мом ка пи та ли зму, она је ње го во уну тра шње 
си стем ско свој ство, кон стант но при сут на уну тра шња мо гућ-
ност и “ста ње” ко је се рит мич ки ма ни фе сту је у про сто ру до-
га ђај не исто ри је. Кри за је, да кле, за ко но мер на. Ја вља се у об-
ли ку ци клич ног ра ста и опа да ња по ну де и тра жње, или као 
пе ри о дич на кри за по сло ва ња, али се та ко ђе ја вља и ку му ла-
тив но, са пу ним ка па ци те том, у оним рет ким слу ча је ви ма 
ра ди кал ног струк ту рал ног пре о кре та. Маркс је иден ти фи ко-
вао три об ли ка кри зе. То су: 

• конјунктуралнакриза; 
• периодичнакризапословања или цикличнакриза; 
• историјска криза или криза историјске демисије 

светскогсистема.
Због сво јих раз ли чи тих по тен ци ја ла и раз ли чи тих ди-

мен зи ја ко је за у зи ма ју на вре мен ској ска ли, ова три об ли ка 
кри зе на ла зе у од но су ме ђу соб не ин тер ак ци је као три бли ско 
“па ко ва не” сфе ре. При бли жно у исто вре ме ка да и Маркс, не-
ки дру ги ауто ри та ко ђе су у сво јим ра до ви ма ко ри сти ли по-
јам krizis, κρίσις, криза (Ме тер ник, Де То квил, Кјер ке гор, Ни-
че, Адамс, Бур хард). Ов де је од по себ не ва жно сти рад Ја ко ба 
Бур хар да, ко ји је у се ри ји пре да ва ња одр жа них 1868. на уни-
вер зи те ту у Ба зе лу, исто та ко за сту пао кон цепт историјске
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кризе као кризе културе. Ипак, упра во је Марк со ва ин тер-
пре та ци јакри зе пре суд но ути ца ла на чи ње ни цу што да нас 
рас по ла же мо са го то во не пре глед ном би бли о те ком ра до ва о 
том фе но ме ну. 

1.6. За да на шње рас пра ве о кри зи од на ро чи тог зна ча ја 
је сте теоријаисторијскекризе ко ју су, то ком дру ге по ло ви-
не 20. ве ка, раз ви ли Фер нан Бро дел и Има ну ел Во лер стин. 
Из пер спек ти ве сво јих по себ них ис тра жи вач ких стра те ги ја, 
Бро дел из пер спек ти ве историје као интегралненаукеодру
штву, Во лер стин из пер спек ти ве теоријесветскогсистема, 
ова дво ји ца су раз ви ли теоријуисторијскекризе осло ње ни 
на тра ди ци ју Ви ко о ве и Ми шле о веновенауке, на кри тич ку 
со ци јал ну те о ри ју ко ју је уте ме љио Маркс, на те о ри ју ду гих 
та ла са Ни ко ла ја Кон дра тје ва из два де се тих го ди на, те о ри ју 
ком плек сних си сте ма Иље При го жи на, као и на глав не ре-
зул та те ве ли ке епи сте мо ло шке ре во лу ци је из ше зде се тих и 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка. 

2.
2.1. Уко ли ко на шу са вре ме ну исто ри ју раз мо три мо са 

ста но ви шта ових ис тра жи вач ких стра те ги ја (Бро дел, Во лер-
стин) и те о ри је исто риј ске кри зе ко ја је уну тар њих раз ви је-
на, ви де ће мо да се Ср би ја, уоста лом као и дру ге тзв.”не за ви-
сне” др жа ве сук це сив но про гла ша ва не на раз ва ли на ма дру ге 
Ју го сла ви је из ме ђу 1991. и 2008, на ла зи у “ста њу” историјске
кризе већ 35 го ди на. Примарни раз лог за ову по ја ву је сте чи-
ње ни ца што се у “ста њу” историјскекризе већ 35 го ди на на-
ла зи чи тав свет. Реч је о ду бо кој, струк ту рал ној, тран зи ци о-
ној кри зи. Она је об лик у ко ме се од ви ја ак ту ел на историјска
демисијасветскогсистема. Ка ко са да ства ри сто је, осно ва на 
је прет по став ка да ће исто риј ска де ми си ја свет ског си сте ма 
би ти окон ча на око 2050. го ди не. 

2.2. На пе ни та ла са догађајнеисторије и уну тар локал
ногхоризонта, ова свет ска кри за у Ср би ји се ма ни фе сту је и 
од ви ја као ло кал на, спе ци фич но срп ска кри за, као де це ни-
ја ма дуг ла нац на из глед не по ве за них гру па до га ђа ја кон зер-
ви ра ња, ре фе у да ли за ци је, де ка ден ци је и уру ша ва ња си сте ма 
со ци ја ли зма и фе де ра ли зма, ра та, “кре а тив не де струк ци је” 
и “флек си бил не ре ци кла же”, евро а тлант ских “ре фор ми” и 
дис крет ног ус по ста вља ња кор по ра тив ног по рет ка. Про стор-
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но вре мен ски кон ти ну ум са ње го вим рит мич ким пре та па њем 
раз ли чи тих исто риј ских се квен ци и њи хо вих раз ли чи тих 
рит мо ва исто риј ског вре ме на све ове гру пе до га ђа ја ор га ни-
зу је у ком плек сну и је дин стве ну, раз у ме се, “ви ше спрат ну” 
струк ту ру историјскекризе. 

2.3. По сма тра но из ам би јен та на ше ло кал не догађајне
историје, по себ не се квен це овог скло па до га ђа ја из гле да ју 
ова ко: 

а) Конзервирање, фрагментација, рефеудализација и
декаденција југословенскогсоцијализмаи југословенскефе
дерације,од1968–1974.до1980. По сле 35 го ди на (1945–1980), 
је дан исто риј ски пе ри од дру штве ног на прет ка и ре ла тив не 
ста бил но сти де фи ни тив но је за вр шен смр ћу Ј. Б. Ти та у ма ју 
1980. У овом пе ри о ду аку му ли ра ни су сви фак то ри нео п ход-
ни за убр за ње и да љу ра ди ка ли за ци ју кри зе. Оста ло је да се 
они по кре ну пу ном сна гом. 

б) Унутрашњаимеђународнаборбазаполитичкона
слеђеЈ.Б.Тита,одмаја1981.до1990. Нео бич но кре а тив на 
де це ни ја, ко ја је исто вре ме но и де це ни ја уру ша ва ња, тру ље-
ња и рас па да ња ју го сло вен ског со ци ја ли зма и ју го сло вен ске 
фе де ра ци је. Ла нац до га ђа ја ко ји ће пу ном сна гом по кре ну ти 
све аку му ли ра не фак то ре нео п ход не за убр за ње и ра ди ка ли-
за ци ју кри зе, а за тим до ве сти до пот пу ног рас па да до та да-
шњег по рет ка, по кре нут је кра јем мар та 1981. Та да је на ма-
сов ним, до бро ор га ни зо ва ним, ан ти си стем ским (што зна чи 
ан ти ју го сло вен ским и ан ти срп ским) де мон стра ци ја ма Ал ба-
на ца у При шти ни и ши ром Ко со ва и Ме то хи је, ис так нут зах-
тев да ова ауто ном на по кра ји не по ста не “ре пу бли ка Ко со во”. 

в) Светски рат као десетогодишњи, споља инспири
санииспољаконтролисаниунутрашњиратазајугословен
сконаслеђе, “независне”државеиреконфигурацијумоћина
томпростору,од1991.до2000–2001. За ни мљи во је, ни ка ко 
и нео че ки ва но, што је већ у ок то бру 1991, на са мом по чет ку 
овог ску па до га ђа ја, тра ди ци о нал но ве о ма до бро оба ве ште-
ни Ва ти кан об ја вио да ће се кри за и рат на ју го сло вен ском 
про сто ру за вр ши ти, а про стор по че ти да се ста би ли зу је тек 
он да ка да Ср би ја бу де “вра ће на” у тзв. пред ку ма нов ске гра-
ни це, од но сно у оне гра ни це ко је су ве ли ке си ле при зна ле као 
гра ни це Ср би је на Бер лин ском кон гре су 1878. Доц ни ји до-
га ђа ји од ви ја ли су се у скла ду са овом ва ти кан ском на ја вом. 
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За де сет го ди на “пу то ва ња” пре ма Ср би ји из 1878, оства ре ни 
су сви стра те шки ци ље ви ра та: ра ди кал на ре ви зи ја по след-
ња два ве ка исто ри је, на ро чи то ре ви зи ја ре зул та та Дру гог 
свет ског ра та, дру го раз би ја ње и су бју га ци ја Ју го сла ви је у 
20. ве ку, “де фи ни тив но” бри са ње име на ове др жа ве са ге о-
граф ске и по ли тич ке кар те све та, раз би ја ње ју го сло вен ског и 
срп ског ет нич ког, кул тур ног, по ли тич ког и еко ном ског про-
сто ра, “ре ци кли ра ње” тог про сто ра и ње го во пре о бли ко ва ње 
у рав ну и пра зну пло чу спрем ну да бу де ис пу ње на но вим са-
др жа јем, вра ћа ње Ср би је у 1878, “из град ња но вих на ци ја–др-
жа ва” и но ва кон фи гу ра ци ја мо ћи на овом “ре ци кли ра ном” 
под руч ју. За оства ре ње ових ци ље ва свет ског ра та ко ри шће-
на су сва рас по ло жи вих сред ства, укљу чу ју ћи и пр ву бор бе-
ну упо тре бу НА ТО са ве за у ње го вој до та да шњој исто ри ји, 
као и упо тре бу ну кле ар ног оруж ја (му ни ци ја са ни ско обо га-
ђе ним ура ни ју мом) про тив ци вил ног ста нов ни штва и вој ске 
Ре пу бли ке Срп ске 1995. Би ла је то пр ва упо тре ба тог оруж ја у 
Евро пи. Та ко се сам рат тран сфор ми сао у пр ви европ ски “ну-
кле ар ни рат ни ског ин тен зи те та”. Вр ху нац де се то го ди шњег 
свет ског ра та за ју го сло вен ско на сле ђе је сте још је дан “ну-
кле ар ни рат ни ског ин тен зи те та” ко ји су као “ху ма ни тар ну 
ин тер вен ци ју” и “пра вед ни рат” САД и НА ТО во ди ли 1999. 
про тив ци вил ног ста нов ни штва и вој ске СР Ју го сла ви је, од-
но сно Ср би је, са ци љем да сло ме ње не мо рал не, од брам бе не, 
еко ном ске, ин фра струк тур не, раз вој не и све дру ге по тен ци-
ја ле, да раз би ју ње ну те ри то ри јал ну це ло ви тост и да над Ко-
со вом и Ме то хи јом ус по ста ве сво ју власт.

г) Спољаконтролисанииуправљанипроцес преоблико
вањаСрбијекаодржавеисрпскогнародауопштеу“подо
бан”корпоративниентитетаприхватљивза“међународну
заједницу”од2000–2001.дооко2020. Ци ље ви су “из град ња” 
Ср би је и срп ског на ро да у “по до бан” и “при хва тљив” ен ти-
тет упо тре бом бо га тог ка та ло га “ме ких” ме то да при ти ска 
(“дво стру ки стан дар ди”, “штап и шар га ре па”, дру го), на ста-
вак ре ви зи је исто ри је, “де фи ни тив но” вра ћа ње Ср би је у 1878. 
го ди ну и ње но след стве но “про гла ше ње” за “при хва тљи ву” 
ли бе рал но кор по ра тив ну др жа ву - ре ги он ве о ма огра ни че ног 
су ве ре ни те та на пра гу Европ ске Уни је. Под са да шњим ме-
ђу на род ним и ло кал ним прет по став ка ма, ови ци ље ви мо жда 
мо гу би ти оства ре ни око 2020. го ди не. 
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3.
3.1. До га ђај ко ји са на ро чи то ви со ким сте пе ном увер-

љи во сти го во ри у при лог раз ме ра и ствар ног ка рак те ра на ше 
ло кал не кри зе и ње не пе ри о ди за ци је, од и грао се 17. фе бру а ра 
2008. Као што је по зна то, упра во то га да на, уз опе ра тив но са-
деј ство ло јал них ал бан ских ин сти ту ци ја привременe ло кал-
не са мо у пра ве у При шти ни, САД су, са сво јим нај ва жни јим 
са ве зни ци ма, про гла си ле да је не ле гал на и на сил на се це си ја 
Ко со ва и Ме то хи је, ју жне срп ске по кра ји не, за пра во ле ги ти-
ман и ле га лан чин. У скла ду са том по ла зном пре ми сом, да-
на 17. фе бру а ра 2008, уз по др шку сво јих глав них са ве зни ка, 
САД су про гла си ле ову те ри то ри ју за “не за ви сну ре пу бли ку 
Ко со во”. Сна гом очи глед ног при ме ра, тај акт агре си је про тив 
те ри то ри јал не це ло ви то сти и ви тал них ин те ре са Ре пу бли ке 
Ср би је, по ка зу је да су ци ље ви де се то го ди шњег свет ског ра та 
за ју го сло вен ско на сле ђе о ко ји ма је свет оба ве штен у но вем-
бру 1991, го то во у це ли ни оства ре ни. 

3.2. На рав но, до крај њег ци ља, а то је кор по ра тив на 
Ср би ја у гра ни ца ма из 1878, по треб но је да се у до глед ној 
бу дућ но сти ура ди још по не што на да љој уну тра шњој и ме-
ђу на род ној раз град њи те зе мље. То је основ ни раз лог што је 
до га ђај од 17. фе бру а ра 2008. на та ко кри стал но ја сан на чин 
ста вио до зна ња свим за ин те ре со ва ним стра на ма да је да нас 
Ср би ја ме ђу оним чла ни ца ма Ује ди ње них на ци ја за ко је ме-
ђу на род но пра во прак тич но не ва жи бу ду ћи да се при ме њу је 
огра ни че но и са мо услов но, као и да је огра ни че но ва же ње 
ме ђу на род ног пра ва у слу ча ју Ср би је под ре ђе но си ли и ар би-
трар но ис ка за ној во љи САД и ње них са ве зни ка из ЕУ. 

3.3. Сла ма ња Ср би је 17. фе бру а ра 2008, по ка зу је да 
ствар ни ток на ше кри зе у нај ве ћој мо гу ћој ме ри за до во ља ва 
крат ко роч не и стра те шке ин те ре се САД. Циљ је сте да се од 
Ср би је, и то “за у век”, што зна чи за не ко ли ко на ред них де-
це ни ја, оду зме Ко со во и Ме то хи ја – оних 15% укуп не те ри-
то ри је Ср би је ко ји је сим бо лич ки и исто риј ски те мељ са ме 
др жа ве, али и те мељ на ко ме се за сни ва срп ски на ци о нал ни, 
мо рал ни и кул тур ни иден ти тет уоп ште. Ме ђу тим, Ко со во и 
Ме то хи ја ни је са мо то. На и ме, ју жна срп ска по кра ји на исто 
та ко је и под руч је са зна чај ним при род ним ре сур си ма – ру-
де, ми не ра ли, во да, спе ци фич на би ос фе ра – и при вред ним 
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ка па ци те ти ма – на ро чи то про из вод ња елек трич не енер ги је. 
При вред ни и раз вој ни по тен ци јал ових ре сур са про це њен је 
у тре нут ку про гла ше ња се це си о ни стич ке “ре пу бли ке Ко со-
во” на око 500 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра. 

3.4. Ипак, то је са мо део оно га што пред ста вља ствар-
ни ку му ла тив ни ма те ри јал ни и фи нан сиј ски екви ва лент до-
га ђа ја од 17. фе бру а ра 2008. На и ме, има мо ли у ви ду да се 
не по сред на и по сред на ште та на не та Ср би ји, то ком ра та ко ји 
су 1999. про тив ње во ди ле САД и НА ТО, про це њу је на ви ше 
од 100 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра, има мо ли у ви ду не по-
сред ну и по сред ну ште ту на не ту Ср би ји то ком два де се то го-
ди шње “твр де” и “ме ке” ме ђу на род не бло ка де и изо ла ци је 
ко ју мо же мо про це ни ти на око 500 ми ли јар ди аме рич ких до-
ла ра (у про се ку 25 ми ли јар ди до ла ра го ди шње), он да сле ди 
да ствар ни ку му ла тив ни ма те ри јал ни и фи нан сиј ски екви ва-
лент за не по сред ну и по сред ну ште ту на не ту Ср би ји у ве зи 
до га ђа ја од 17. фе бру а ра 2008, из но си апрок си ма тив но 1.100 
ми ли јар ди аме рич ких до ла ра. При бли жно то ли ко пла ти ле су 
до са да САД за ра то ве ко је во де у Ав га ни ста ну од 2001. и 
Ира ку од 2003. На и ме, по ло ви ном де цем бра 2009, до са да шњи 
тро шко ви САД у овим ра то ви ма из но си ли су око 950 ми ли-
јар ди аме рич ких до ла ра: рат у Ав га ни ста ну (од не дав но “пре-
ли вен” у Па ки стан, оту да се ова рат на зо на на зи ва Ав пак) 
око 240 ми ли јар ди, рат у Ира ку око 710 ми ли јар ди. 

3.5. След стве но, вој но-оба ве штај ни ком плекс САД ко ји 
се дуж осе од око 50 ки ло ме та ра про те же од Уро шев ца и вој не 
ба зе Бонд стил на Ко со ву и Ме то хи ји до аеро дро ма Пе тро вац, 
вој ног по ли го на Кри во лак и са мог Ско пља у Ма ке до ни ји, по-
ред сво је при мар не стра те шке уло ге уну тар им пе ри јал ног 
си сте ма САД од пре ко 1.000 вој них ба за и по стро је ња ши-
ром све та, има та ко ђе стра те шки за да так да оси гу ра и пу ну 
кон тро лу над еко ном ским по тен ци ја лом тог оку пи ра ног под-
руч ја. Фи нан сиј ски екви ва лент овог по тен ци ја ла је сте оних 
1.100 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра не по сред не и по сред не 
ште те на не те Ср би ји у ве зи до га ђа ја од 17. фе бру а ра 2008. 
Раз у ме се, уве ћан за не по зна ти из нос по сред не и не по сред не 
ште те на не те Ма ке до ни ји у ра ту 2001. Ова из ван ред но ве ли-
ка сред ства до вољ на су не са мо да се по кри ју сви до са да шњи 
тро шко ви ра то ва ко је САД во де у Ав га ни ста ну, Па ки ста ну и 
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Ира ку, не го су до вољ на и за још нај ма ње две на ред не го ди не 
аме рич ког ра то ва ња у Цен трал ној Ази ји. 

3.6. Акт агре си је и де мон стра ци ја гру бе си ле од 17. фе-
бру а ра 2008, ре зул тат је ве о ма ду го и до бро пла ни ра не, ор-
га ни зо ва не и па жљи во во ђе не опе ра ци је САД и ње них са ве-
зни ка из НА ТО и ЕУ. Реч је о опе ра ци ји чи ја “пред и сто ри ја” 
се же у 1972. Њен кон ти ну и тет мо же се ве о ма до бро ре кон-
стру и са ти од мар та 1981. до да нас. Сâм са вез САД - НА ТО 
- ЕУ по чи ва на стра те шкој са гла сно сти и за јед нич ким кор по-
ра тив ним ин те ре си ма уну тар са мо про гла ше не и не фор мал не 
тзв. “ко а ли ци је вољ них”: САД, Ује ди ње но кра љев ство, СР 
Не мач ка, Фран цу ска, Ита ли ја. 

3.7. Бру тал на вој на си ла, укљу чу ју ћи и ну кле ар но 
оруж је, сви рас по ло жи ви ка па ци те ти оба ве штај них аген ци ја 
и тај не ди пло ма ти је, пси хо ло шких опе ра ци ја, рат не про па-
ган де и суб вер зи је, сви ин стру мен ти по ли тич ких, еко ном-
ских, пси хо ло шких и мо рал них при ти са ка и уце на, би ли су 
сред ства ко ја је тзв. “ко а ли ци ја вољ них” и њен вој ни, по ли-
тич ки и кор по ра тив ни са вез, фор мал но и не фор мал но пред-
во ђен и упра вљан из Ва шинг то на, упо тре био и упо тре бља ва 
– до след но у скла ду са про кла мо ва ним рат ним ци ље ви ма из 
но вем бра 1991 – у овој опе ра ци ји раз би ја ња и сла ма ња Ср-
би је. Исто вре ме но, ова опе ра ци ја је сте нај по год ни ји ин стру-
мент ко ји тзв. “ко а ли ци ја вољ них” и њен вој ни, по ли тич ки и 
кор по ра тив ни са вез ко ри сти у по слу су спен до ва ња и ру ше ња 
свих ин сти ту та на ко ји ма од 1945. по чи ва си стем Ује ди ње них 
на ци ја и по ре дак са вре ме ног ме ђу на род ног пра ва уоп ште. 

3.8. Го ди не 1999. ци нич но кла си фи ко ва на као “ху ма ни-
тар на вој на ин тер вен ци ја”, опе ра ци ја раз би ја ња и сла ма ња 
Ср би је и да нас се про па ги ра као иде ал ни слу чај “до брог ра-
та”. При ма ју ћи Но бе ло ву на гра ду за мир, у го во ру ко ји одр-
жао у Ослу на дан 11. де цем бра 2009, ову про па ганд ну ле ген-
ду о вр ли на ма “до брог ра та”, на вео је као ар гу ме нат у при лог 
сво је по ли ти ке те ку ћих “ху ма ни тар них вој них ин тер вен ци-
ја” (Ирак, Ав га ни стан, Па ки стан, дру го) и Ба рак Ху се ин Оба-
ма, ак ту ел ни пред сед ник САД.

4.
4.1. Има мо ли све ово у ви ду, има мо ли по себ но на уму 

јав но де кла ри са ни рат ни циљ из 1991, као и све оно што је по-



ЉубомирКљакић КРИЗА

214

стиг ну то у оства ри ва њу тог ци ља, он да је ло гич но што 35 го-
ди на од ка да је ду ги та лас кри зе не дво сми сле но и не по врат-
но де мон стри рао свој по тен ци јал, да кле од 1974, ни је дан од 
ин ди ка то ра на осно ву ко јих се оце њу је ста ње не ког дру штва 
и ње го ви из гле ди за бу дућ ност, у слу ча ју Ср би је ни је, ни-
ти мо же би ти дру га чи ји не го не га ти ван. До вољ но пла стич-
но, ово дра ма тич но ста ње чи ње ни ца илу стру је бру то до ма ћи 
про из вод Ср би је (БДП) ко ји је (и) у 2009. из но сио 65% БДП 
Ср би је из 1989. Дру гим ре чи ма, БДН Ср би је у 2009. от при-
ли ке је исти као што је био 1971- 1974, да кле на са мом по чет-
ку кри зе. Пре ма про јек ци ја ма, Ср би ја мо же до сти ћи БНП из 
1989, од но сно из 1971- 1974, за 20 го ди на, да кле око 2030, и 
то под прет по став ком иде ал них усло ва ко ји би то ком овог 
два де се то го ди шњег пе ри о да омо гу ћа ва ли сто пу ра ста БДП 
од нај ма ње 5% на го ди шњем ни воу. Та кви иде ал ни усло ви 
ма ло су ве ро ват ни. Ср би ја је, да кле, су о че на са чи ње ни цом 
да је њен без ма ло ше зде се то го ди шњи раз вој ни по тен ци јал 
(од 1971 -1974. до 2030) прак тич но по ни штен. 

4.2. Ло гич но је, сто га и ра зу мљи во, што се под овим 
оп штим усло ви ма ра та и рат не по ли ти ке ко ја се во ди про тив 
Ср би је, сви по себ ни стра те шки сек то ри срп ске др жа ве и дру-
штва и 2009. та ко ђе на ла зе у ду бо кој кри зи, а не ки од њих и у 
пот пу ном ра су лу. То ком де це ни ја кри зе, си сте мат ски су уни-
шта ва ни, а нај зад и уни ште ни, сви они ка па ци те ти (мо рал-
ни, ин ду стриј ски, раз вој ни, тех но ло шки, ин фра струк тур ни, 
на уч ни, обра зов ни, уни вер зи тет ски, од брам бе ни, фи нан сиј-
ски, по љо при вред ни...), му ко трп но гра ђе ни то ком 20. ве ка, 
на ко ји ма је Ср би ја за сни ва ла сво ју ком па ра тив ну пред ност. 
Исто вре ме но, ни јед на од оне четири генерацијемоћи ко ја 
је у овом пе ри о ду би ла или је да нас на вла сти (ге не ра ци ја 
1968–1974 – 1984; ге не ра ци ја 1984 – 1987; ге не ра ци ја 1987 – 
2000; ге не ра ци ја 2000 – ), ни је Ср би ји и срп ском дру штву 
по ну ди ла истин ски но ву, ино ва тив ну и про дук тив ну стра те-
ги ју дру штве ног раз во ја при ме ре ну из ме ње ним исто риј ским 
окол но сти ма, ни ти је та ква стра те ги ја уоп ште де фи ни са на. 

4.3. Оту да је оно што се данас на зи ва еко ном ским 
си сте мом Ре пу бли ке Ср би је са мо је дан гро теск ни “пост мо-
дер ни стич ки” кон структ скле пан од ру и ни ра них оста та ка 
еко но ми је из се дам де се тих го ди на 20 ве ка, тог по след њег ве-
ли ког ин ве сти ци о ног ци клу са ко ји пам ти мо, од тзв. нео ли-
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бе рал не “док три не шо ка”, “де ре гу ла ци је” и “при ва ти за ци је”, 
од оп се на слу жбе не про па ган де о све тлој бу дућ но сти “евро-
атлант ски ин те гри са не” Ср би је ко ја ће до ћи он да ка да Ср би ја 
“ис пу ни све усло ве” и, нај зад, од вул гар них ла жи. Сва ки срп-
ски град, сва ка ва ро ши ца и сва ко се ло пре тво ре ни су да нас 
у ту жне “из ло жбе не” про сто ре за ову гро теск ну “пост мо дер-
ни стич ку” кон струк ци ју и ње не број не “спо ме ни ке” ве ли ких 
успе ха де ин ду стри ја ли за ци је, де ур ба ни за ци је, де а гра ри за-
ци је, де мо дер ни за ци је, де по пу ла ци је, де ва ста ци је и де мо ра-
ли за ци је Ср би је. Јединастварнафункцијаовог гротескног
“постмодернистичког”конструктајестедауСрбијиоси
гура оптималне услове за највећи у историји пренос дру
штвеногбогатства,моћиивластиуприватновласништво
малогбројаприватнихособаизземљеииностранства.

4.4. Овај нај ве ћи исто риј ски тран сфер дру штве ног 
бо гат ства, мо ћи и вла сти у при ват но вла сни штво ло кал них 
кан ди да та за члан ство у екс клу зив ном клу бусветскогсавеза
моћи (срп ски по ли ти ча ри и про па ган ди сти, тр гов ци, бан ка ри 
и фи нан сиј ски шпе ку лан ти, за ба вља чи и вла сни ци ме ди ја, 
рен ти је ри, зе мљо по сед ни ци и дру ги но во пе че ни бо га та ши 
не де фи ни са них про фе си ја, као ло кал ни “аген ти” светског
савезамоћи на са мој ње го вој мар ги ни), из во ди се (и) у Ср би-
ји по ве о ма јед но став ном обра сцу. На и ме, од по чет ка де ве де-
се тих сти дљи во, а од 2000–2001. си стем ски и ме то дич но, са 
мно го по ле та и под чвр стим ме ђу на род ним над зо ром САД, 
ЕУ, Свет ске бан ке и Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, др-
жав на ад ми ни стра ци ја (и) у Ср би ји игра уло гу оног ве се лог 
СуперХика из стрип–се ри ја ла АланФорд – не ми ли це од у зи-
ма од си ро ма шних да бу ду још си ро ма шни ји и ве ли ко ду шно 
по кла ња бо га ти ма да бу ду још бо га ти ји. Та ко се ус по ста вља 
иде ал ни по ре дак на ме њен (и) Ср би ји. О том иде ал ном по рет-
ку у Ср би ји се исти на јав но не го во ри, али су за то на ње го вој 
из град њи ан га жо ва ни сва сред ства. Иде ал ни по ре дак ко ји је 
на ме њен (и) Ср би ји је сте корпоративнипоредак.

5.
5.1. Из оп ти ке ак ту ел ног ад ми ни стри ра ња те ку ћом 

кри зом бан кар ског и фи нан сиј ског сек то ра ши ром све та, а 
на ро чи то у САД и ЕУ, тај по ре дак се да нас кри ти ку је као 
капиталистичкисоцијализам – со ци ја ли зам за бо га те и ка-
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пи та ли зам за си ро ма шне, при ва ти за ци ја про фи та и со ци ја-
ли за ци ја гу би та ка. Исто та ко, има и оних ко ји сма тра ју да 
смо мно го бли жи исти ни о ствар ним свој стви ма јед ног та-
квог си сте ма уко ли ко га име ну је мо као либералнифашизам 
(Јо хан Голд берг). Ка ко би ло да би ло, два исто риј ска об ли ка 
овог по рет ка већ су ви ђе на на ве ли кој сце ни свет ских по сло-
ва – средњовњековникорпоративизам од 12. до 15. ве ка, ита
лијански корпоративизам, по зна ти ји као фашизам, у пр вој 
по ло ви ни 20. ве ка. 

5.2. Да је корпоративни поредак је дан од мо гу ћих 
ис хо да свет ске исто риј ске кри зе би ло је ја сно на са мом ње-
ном по чет ку, то ком пр ве по ло ви не се дам де се тих го ди на 20. 
ве ка. Та да су, на и ме, по кре ну та два па ра лел на то ка. Са јед-
не стра не био је по кре нут про цес еро ди ра ња, уру ша ва ња и 
фраг мен та ци је ауто ри те та тра ди ци о нал не др жа ве, ње ног су-
ве ре ни те та и по ли тич ке мо ћи уоп ште. Исто вре ме но, са дру ге 
стра не, по кре нут је про цес хо ри зон тал не и вер ти кал не ре-
ди стри бу ци је и тран сфе ра ове фраг мен ти са не мо ћи на дру ге 
но си о це уну тар по је ди нач них др жа ва, као и про цес кон сти-
ту и са ња но вих струк ту ра над-др жав не мо ћи на свет ском ни-
воу – тран сна ци о нал не кор по ра ци је, ре ги о нал не по ли тич ке 
ор га ни за ци је, при ват не вој не и без бед но сне кор по ра ци је, ре-
ги о нал ни па ра др жав ни ен ти те ти са њи хо вим вла да ма, свет-
ски вер ски по кре ти, ме га по ли си као гра до ви-др жа ве, нај зад, 
на сце ни исто ри је по но во ре ха би ли то ва на им пе ри ја и им пе-
ри јал на моћ. 

5.3. Ни је тре ба ло че ка ти ду го па да се по ву че па ра ле-
ла из ме ђу овог са вре ме ног фе но ме на и ње му ана лог не по ја ве 
ко ја је већ ви ђе на то ком исто ри је. Ана лог на, у исто ри ји већ 
ви ђе на по ја ва исто вре ме ног фраг мен ти са ња по ли тич ке мо ћи 
на јед ном, а ње не цен тра ли за ци је на не ком дру гом, хо ри зон-
тал ном или вер ти кал ном ни воу, от кри ве на је у хи је рар хиј-
ској струк ту ри по ли тич ке мо ћи европ ског сред њег ве ка. Реч 
је о бо гат ству не ста бил них об ли ка фраг мен ти са ног фе у дал-
ног су ве ре ни те та ко је уну тар вла сти тих гра ни ца као гра ни ца 
са мог све та, у је дан уре ђе ни свет ски по ре дак ин те гри шу, а 
за тим и га ран ту ју њи хо ве ме ђу соб не ре ла ци је, пра ва и оба ве-
зе, она два исто вре ме но кон ку рент ска и парт нер ска им пе ри-
јал на ауто ри те та, цар ство и пап ство. 
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5.4. Па ра ле ла из ме ђу са вре ме ног и фе у дал ног об ли-
ка исто вре ме ног фраг мен ти са ња по ли тич ке мо ћи на јед ном и 
ње не цен тра ли за ци је на не ком дру гом, хо ри зон тал но и вер-
ти кал но из ме ште ном ни воу, по ја ви ла се већ 1974. го ди не. Био 
је то по јам рефеудализацијадруштва ко ји се ар ти ку ли сао у 
го то во иде ал ним ла бо ра то риј ским усло ви ма за по сма тра ње 
и ана ли зу глав них тен ден ци ја свет ске исто ри је у том ча су. 
Као ин те гри са ни свет у ма лом, ове усло ве обез бе ди ла је та-
да шња Ју го сла ви ја у про ле ће 1974, ка да је у тој зе мљи на сна-
гу сту пио но ви Устав, а она след стве но би ла тран сфор ми са на 
у пр ву фе де ра ци јуновогмедиевализма – ка ко ће ова по ја ва 
по врат ка у већ ви ђе ну исто риј ску про шлост би ти на зван три 
го ди не ка сни је. По јам рефеудализација друштва био је од 
1974. па до кра ја осам де се тих го ди на 20. ве ка, у та да шњој ју-
го сло вен ској и срп ској дру штве ној на у ци, чак и у прак тич ној 
по ли ти ци, ко ри шћен за име но ва ње про це са фраг мен та ци је 
по ли тич ке мо ћи, си стем ски ин ду ко ва ног кон флик та из ме ђу 
раз ли чи тих ни воа су ве ре ни те та и кон се квент ног уру ша ва-
ња јед ног та квог по рет ка. Упо зо ре ња о опа сним им пли ка ци-
ја ма овог кон сти ту ци о нал ног мо де ла и то ка до га ђа ја ко ји је 
он по кре нуо, оста ла су без ика квог прак тич ног од је ка све до 
1981–1990. и ње го вог ло гич ног кра ја. Тај про цес исто вре ме не 
фраг мен та ци је и но ве цен тра ли за ци је по ли тич ке мо ћи под 
дру га чи јим прет по став ка ма и на дру гом ни воу, Хе дли Бул је 
1977, у књи зи Анархичнодруштво – AnarchicalSociety на звао 
newmedievalism, новимедиевализам, новосредњовековље. 

5.5. У го ди ни ка да се ју го сло вен ска фе де ра ци ја као 
пр ва, а до да нас и је ди на, фе де ра ци ја новог медиевализма 
фак тич ки рас па ла – и мо жда упра во због то га – по ја вио се и 
пр ви свет ски со ци јал ни и по ли тич ки ма ни фест новогмедие
вализма. То јеен ци кли ка Centesimus Annus –Година стота 
ко ју је па пе Јо ва на Па вла II об на ро до вао 1. ма ја 1991, на сто-
го ди шњи цу ен ци кли ке RerumNovarum – Оновимстварима.
Праваидужностикапиталаирада, па пе Ла ва XI II из 1891. 
Уме сто ка пи та ли зма и со ци ја ли зма ко је је свет упо знао то-
ком 19. и 20. ве ка, па па Јо ва на Па вла II у Centesimus Annus 
по зи ва на из град њу корпоративизама и след стве но ус по ста-
вља ње светског корпоративногпоретка за на ред них сто ти-
ну го ди на. Као што је већ ре че но, у но вем бру 1991, Ва ти кан је 
об ја вио и сво ју про јек ци ју о Ср би ји ко ја тре ба да бу де вра ће-
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на у 1878. Ви со ки иде а ли новогмедиевализмаи новог корпо
ративизма из ма ни фе ста Centesimus Annus ја сно се ре флек-
ту ју у тој про јек ци ји. 

5.6. Да се ме ђу на род ни по ре дак раз ви ја у прав цу нео
медиевалног система, “neomedieval” system, од но сно нео
средњовековногсистема,ко ји је, та ко ђе, и ви ше не го до бро 
до шла мо гућ ност за ре кон фи гу ра ци ју свет ске мо ћи и ре ха би-
ли та ци ју кон цеп та им пе ри је, до ка зу је и Ен то ни Кларк Арент 
у LegalRulesandInternationalSociety – Правилалегалности
имеђународнодруштво из 1999. Дру ги да на шњи иде о ло зи и 
за ступ ни ци системановогсредњовековља, од но сно рефеу
дализацијесвета, овај про цес исто риј ског то ка уна зад за го-
ва ра ју као док три ну корпоративизма новогсредњовековља, 
као док три ну новог медиевализма, а на ро чи то као док три-
ну новог европског медиевализма, new european medieva
lism. Уну тар ове док три не уло гу им пе ри је на се бе пре у зи ма 
Европ ска уни ја. Ре ха би ли та ци ја уло ге им пе ри је као но си о ца 
и га ран та иде ал но уре ђе ног свет ског по рет ка ов де има цен-
трал ну уло гу. Прем да се по зи ва ју и на Хе дли ја Бу ла и ње го во 
Анархично друштво, ипак, ка да се ма ло бо ље по гле да, сви 
ови иде о ло зи при мар но су за ин те ре со ва ни за да љу опе ра тив-
ну “раз ра ду”, про па ги ра ње и ши ре ње со ци јал не и по ли тич-
ке док три не манифестановог корпоративизма, ен ци кли ке 
Centesimus Annus – Година стота па пе Јо ва на Па вла II из 
1991. 

5.7. Раз у ме се, не ми сле сви да корпоративизам но
вогсредњовековља, од но сно светскикорпоративнипоредак, 
пред ста вља про дук тив но ре ше ње за свет ску исто риј ску кри-
зу. На про тив. На осно ву ана ли зе број них чи ни ла ца ко ји су 
1973–1974. по кре ну ли исто риј ску де ми си ју свет ског си сте ма, 
Фер нан Бро дел је у јед ном од сво јих кла сич них де ла (Civi
lisationmatérielle, Economie etCapitalismeXVe–XVIIIe Siècle 
– Материјалнацивилизација:Економијаикапитализам15–
18.века, I–III, 1979) за кљу чио сле де ће: “Дво струк или јед но-
стран, пре о крет из 1973–1974. отво рио је путдугогназадо
вања. Они ма ко ји су пре жи ве ли кри зу из 1929–1930. остао је 
у се ћа њу је дан нео че ки ва ни ура ган, без прет ход ног на го ве-
шта ја, и ре ла тив но кра так. Са да шња криза, ко ја нас не на пу-
шта, зло слут ни ја је, као да ни је ус пе ла да по ка же сво је пра во 
ли це, да про на ђе сво је име и мо дел ко ји би је об ја снио и нас 
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раз у ве рио; то ни је ура ган, то ви ше ли чи на по пла ву с ла га-
ним и без на де жним по ра стом во де, или на не бо не пре кид-
но пре кри ве но олов ним обла ци ма. Свитемељипривредног
живота,свесадашњеипрошлепоукеискуства,доведенису
упитање.” (подвл. Љ.К.) Слич но ста но ви ште за сту па и Во-
лер стин ка да раз ма тра “опа да ње мо ћи др жав них струк ту ра 
сву где у све ту... ра сту ћу не си гур ност и по раст ад хок од брам-
бе них струк ту ра”, и за кљу чу је да тај про цес, ако се на ње га 
гле да “ана ли тич ки”, зна чи “по вра так у фе у да ли зам”. 

5.8. У слу ча ју Ср би је, Бро де лов “пут ду гог на за до ва-
ња” и Во лер сти нов “по вра так у фе у да ли зам”, на ро чи то се 
до бро мо гу до ку мен то ва ти уко ли ко по бли же осве тли мо нај-
ве ћи у исто ри ји тран сфер ов да шњег дру штве ног бо гат ства 
у при ват но вла сни штво ма лог бро ја при ват них осо ба. Већ 
је ре че но да ова при ва ти за ци ја дру штве ног бо гат ства пред-
ста вља глав ни ин стру мент за ус по ста вља ње корпоративног
поретка каоиде ал ног по рет ка ко ји је на ме њен Ср би ји. То 
прак тич но зна чи да се нај ве ћа у исто ри ји при ва ти за ци ја дру-
штве ног бо гат ства, мо ћи и вла сти, и ов де у Ср би ји, од ви ја 
у при лог не ви ше од 1% и на ште ту пре о ста лих 99% ње них 
гра ђа на. 

5.9. Јер, да би се оства рио ви со ки иде ал Ср би ји на ме-
ње ног кор по ра тив ног по рет ка, а то је со ци ја ли зма за бо га те 
и ка пи та ли зма за си ро ма шне, нео п ход но је да се обез бе ди 
глав ни прет ход ни услов за кон сти ту и са ње и одр жи вост оног 
екс клу зив ног клу ба на чи је се ма ло број не чла но ве пре но си 
дру штве но бо гат ство, моћ и власт. Овај глав ни прет ход ни 
услов је сте одр жа ва ње и под сти ца ње ра ста ви со ке сто пе си-
ро ма штва и оп ште еко ном ске угро же но сти. Не тре ба да нас 
чу ди што се срп ска др жа ва по ка за ла као ве о ма успе шна у 
овом по слу со ци јал ног ин же ње рин га. Уоста лом, она је сво-
је ствар не ка па ци те те и за вид ну ефи ка сност увер љи во и де-
мон стри ра ла са мо у овом до след ном спро во ђе њу стра те ги је 
др жав не про из вод ње кор по ра тив не мо ћи. Ово сто га, што је 
(и) срп ска др жа ва да нас у ру ка ма оних ко ји опе ра тив но спро-
во де нај ве ћу у исто ри ји при ва ти за ци ју дру штве ног бо гат-
ства, мо ћи и вла сти. Тај де ли кат ни по сао на из град њи кор по-
ра тив ног дру штва, да ле ко је од ма као. 
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6.
6.1. То ком 2009, број за по сле них опао је у од но су на 

2001. за пре ко 173.000. Пре ма слу жбе ној ста ти сти ци, у 2009. 
без по сла је би ло око 730.000 љу ди. Дру гим ре чи ма, сто па 
не за по сле но сти у Ср би ји до сти гла је 2009. око 38%. Ов де је 
за ни мљи во то што сто па не за по сле но сти од око 38% су ге ри-
ше да је у 2009. го то во до стиг нут је дан од стра те шких ци-
ље ва Ср би је из 2005. На и ме, до сти за ње за по сле ност од 67% 
укуп ног рад но спо соб ног ста нов ни штва у 2010, срп ска Вла да 
и ње но над ле жно Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци-
јал не по ли ти ке про гла си ли су као свој глав ни циљ у Нацио
налнојстратегијизапошљавања2005–2010 (sic!). Ме ђу тим, 
стра те шки циљ од 67% за по сле них, од но сно 33% не за по сле-
них, ко ји су срп ска Вла да и ње но над ле жно ми ни стар ство 
про јек то ва ли за 2010, да ле ко је од то га да бу де оства рен у тој, 
али и на ред ним го ди на ма. Раз лог је број ствар но не за по сле-
них у 2009. Он је, на и ме, знат но ве ћи уко ли ко они ма ко ји ма 
слу жбе на ста ти сти ка при зна је тај ста тус при кљу чи мо и оне 
ста ти стич ки за по сле не ко ји ме се ци ма, у не ким слу ча је ви ма 
чак и го ди на ма, за свој рад не при ма ју ни ка кву на док на ду. 
До да мо ли све му по лу за по сле не, као и за по сле не у тзв. “си вој 
еко но ми ји”, он да осно ва но мо же мо прет по ста ви ти да уку пан 
број ствар но не за по сле них у Ср би ји 2009. ни је ма њи од 50% 
укуп ног рад но ак тив ног ста нов ни штва.

6.2. На рав но, сви по себ ни под си сте ми дру штве не ре-
про дук ци је – од бра на и без бед ност уоп ште, енер ге ти ка и 
енер гет ска без бед ност, на у ка, на ро чи то ис тра жи ва ња и раз-
вој, уни вер зи тет, основ но, сред њо школ ско и дру го обра зо ва-
ње, по љо при вре да, кул ту ра и умет ност, све гра не ин ду стри-
је, пра во су ђе, фи нан сиј ски сек тор и бан кар ство, тран спорт 
и ко му ни ка ци је, про стор но пла ни ра ње, со ци јал на по ли ти ка, 
здрав стве на за шти та, по пу ла ци о на по ли ти ка и дру го – та-
ко ђе су за хва ће ни ду бо ком кри зом. Не ки од ових по себ них 
под си сте ма са свим су дисфункционални и на ла зе се у пот пу-
ном ра су лу. 

6.3. За то и ни је из не на ђе ње чи ње ни ца да је пре ма слу-
жбе ним, али не и са свим пре ци зним по да ци ма, у Ср би ји 
2009. го ди не 9,2% ста нов ни штва жи ве ло ис под гра ни це си-
ро ма штва (са ма ње од 8.360 ди на ра по до ма ћин ству ме сеч но), 
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да кле у крај њој бе ди, док је уку пан број си ро ма шних слу-
жбе но про це њен – што зна чи ве о ма уз др жа но и кон зер ва тив-
но – на око 700.000 љу ди (од то га 300.000 де це). То је око 20% 
укуп не по пу ла ци је. 

6.4. Раз у ме се, на пу ту из град ње кор по ра тив ног по-
рет ка као ка пи та ли стич ког со ци ја ли зма, нај ве ћи у исто ри-
ји тран сфер дру штве ног бо гат ства у при ват не ру ке од ви ја се 
као јед на ве о ма дис крет на опе ра ци ја, са свим да ле ко од очи ју 
јав но сти. След стве но, јав но сти ни је по знат ста ти стич ки про-
це нат и уну тра шња струк ту ра, укљу чу ју ћи ов де и би о гра фи-
је, оних ко ји ма је др жа ва Ср би ја као ве се ли СуперХик, да кле 
под ви ше не го из ван ред но по вољ ним усло ви ма, омо гу ћи ла 
да ово бо гат ство при сво је као при ват но вла сни штво. Ме ђу-
тим, ова не по вољ ност не спре ча ва нас да ви ди мо ка ко се и 
ова др жав на про из вод ња кор по ра тив не мо ћи, без об зи ра на 
екс цен трич ност јед не та кве опе ра ци је, на ла зи у ин тер ак тив-
ном, ве о ма “урав но те же ном” од но су са ма сов ном не за по сле-
но шћу, крај њом бе дом и ра ши ре ним си ро ма штвом. 

6.5. Обра зац др жав не про из вод ње кор по ра тив не мо ћи 
при лич но је јед но ста ван. Кон цен тра ци ја пре те жног де ла дру-
штве ног бо гат ства, што та ко ђе зна чи мо ћи и вла сти, у ста ти-
стич ки ма лом и све ма њем де лу по пу ла ци је, мо гу ћа је са мо 
под прет по став ком да је у стал ном по ра сту бро ју оних ко ји 
жи ве у бе ди, си ро ма штву, или су без по сла. За то на осно ву 
по зна тих па ра ме та ра о бе ди, си ро ма штву и не за по сле но сти, 
као и на осно ву уви да у ком па ра тив не по ка за те ље, мо же мо 
из не ти осно ва ну прет по став ку, при лич но уме ре ну уоста лом, 
да про це нат оних ко ји су при ва ти зо ва ли пре те жан део дру-
штве ног бо гат ства, мо ћи и вла сти не пре ла зи 1% од укуп ног 
бро ја ста нов ни ка. 

6.6. Има ли се у ви ду да је пре ма по след њем по пи су ста-
нов ни штва из 2002, у Ср би ји (са из у зет ком Ко со ва и Ме то-
хи је, где ни је би ло мо гу ће спро ве сти по пис) жи ве ло 7,893.125 
ста нов ни ка по ста рој ме то до ло ги ји, од но сно 7.498.125 ста нов-
ни ка по но вој ме то до ло ги ји, он да то зна чи да у пр вом слу ча ју 
78.931, а у дру гом 74.980 ста нов ни ка са чи ња ва ју 1% оних ко ји 
су при ва ти зо ва ли пре те жан део дру штве ног бо гат ства, мо ћи 
и вла сти. У тој гру пи, број вла сни ка бо гат ста ва ко ја се ме ре 
сто ти на ма ми ли о на евра ну ме рич ки је пот пу но за не мар љив, 
и ве ро ват но ни је ве ћи од 100. 
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6.7. Из ме ђу ова два “чи ста” слу ча ја со ци јал не стра ти-
фи ка ци је, из ме ђу 20% нај си ро ма шни јих и 1% нај бо га ти јих 
(ме ђу ко ји ма је и не ви ше од 100 за и ста нај бо га ти јих), “сме-
ште но” је све оста ло, пре о ста лих 79% гра ђа на Ср би је од ко-
јих пре те жан број – не ма ње од 80% тог бро ја – та ко ђе жи ви 
у усло ви ма ви ше го ди шње со ци јал не и еко ном ске не ста бил-
но сти, не си гур но сти, не из ве сно сти и оску ди це.

7.
7.1. Уну тар та квог со ци јал ног ам би јен та са свим је при-

род но што да нас уме сто јав ност уоп ште, и по ли тич ке јав но-
сти по себ но, има мо таблоиднујавност и корпоративнупо
литику, јед ну ба нал ну, за глу пљу ју ћу, при ми тив но агре сив ну 
и ап со лут но кон тро ли са ну сце ну вул гар не по ли тич ке про па-
ган де ко јом као ма ни пу ли са ни ма ни пу ла то ри ма ни пу ли шу 
пар тиј ске оли гар хи је у са ве зу са кор по ра тив ним ка пи та лом 
и сво јим ме ђу на род ним над зор ни ци ма. Исто та ко, са свим је 
ло гич но и сто га ра зу мљи во и то да се под овим прет по став-
ка ма Ср би ја об ли ку је у па пир на ту про па ганд ну си му ла ци-
ју, у раз у зда ни за бав ни парк и џи нов ски тр жни цен тар под 
ве дрим не бом за бе сло ве сно, ди вље, раз у ме се си ро ма шно, 
али за то ве се ло и до бро ћуд но до мо ро дач ко ста нов ни штво и 
до ко не на мер ни ке из бе лог све та жељ не јеф ти не ег зо тич не 
за ба ве за јед ну ноћ. 

7.2. Пла не тар ни по ре дак “успо на бе зна чај но сти” о ко ме 
је пи сао Кор не ли јус Ка сто ри ја дис (“... рас пад се ви ди по сву-
да, по гла ви то у не ста ја њу зна че ња, у го то во пот пу ном иш че-
зну ћу ври јед но сти...”), је сте и у слу ча ју Ср би је је ди ни ствар-
ни со ци јал ни, мо рал ни, кул тур ни и антрополошки учи нак 
на ше три де сет пе то го ди шње кри зе. Као и сву где у све ту, та-
ко и ов де у Ср би ји, глав ни ло кал ни но си о ци и га ран ти ов да-
шњег по рет ка “успо на бе зна чај но сти” је су они ве се ли, без-
бри жни, не ком пе тент ни и на раз ли чи те на чи не ко рум пи ра ни 
и уце ње ни при пад ни ци четиригенерације моћи (ге не ра ци ја 
1968–1974 – 1984; ге не ра ци ја 1984 – 1987; ге не ра ци ја 1987 – 
2000; ге не ра ци ја 2000 – ) са вр ха ов да шње со ци јал не пи ра-
ми де. Реч је о они ма ко ји су то ком про те клих 35 го ди на кри зе 
пр во са мо упра вља ли укуп ним дру штве ним бо гат ством, а од 
2000–2001. уве ли ко и ра де на си стем ском спро во ђе њу и обез-
бе ђи ва њу у исто ри ји нај ве ћег пре но са укуп ног дру штве ног 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2010,год.Vvol.7 стр.205239

223

бо гат ства, мо ћи и вла сти у ру ке ма лог бро ја при ват них осо ба 
из зе мље и ино стран ства.

7.3. След стве но, ни је по зна то да је би ло ко од при пад-
ни ка ове четиригенерацијемоћи, без об зи ра на њи хо ве ме ђу-
соб не иде о ло шке, ин те ре сне или са мо ге не ра циј ске спо ро ве 
и су ко бе, то ком чи та вог пе ри о да од 35 го ди на, уоп ште ко ри-
стио по јам криза за име но ва ње ствар ног ста ња со ци јал них 
чи ње ни ца. По зна то је, ме ђу тим, то да су без об зи ра на круп-
не ме ђу соб не раз ли ке, при пад ни ци све ове четиригенераци
јемоћи, кад год су би ли у при ли ци, а то зна чи то ком чи та вог 
пе ри о да три де сет пе то го ди шње кри зе, пред у зи ма ли све чи ме 
су рас по ла га ли или да оне мо гу ће, или да на раз ли чи те на-
чи не дис кре ди ту ју и не у тра ли шу, или да у скла ду са сво јим 
тре нут ним ин те ре си ма пре у сме ре сва ку јав ну кри тич ку рас-
пра ву о кри зи, ње ним ко ре ни ма и мо гућ но сти ма да се из ње 
иза ђе. Си сте мат ско про па ги ра ње илу зи је о нај бо љем од свих 
све то ва и ши ре ње оп ти ми зма без ика квог по кри ћа у ствар-
ном жи во ту, та ко ђе је не што што су као ин стру мен те вла да-
ња под јед на ко успе шно ко ри сти ли и ко ри сте при пад ни ци све 
ове четиригенерацијемоћи.

7.4. По сто ји уве ре ње, ве о ма рас про стра ње но уоста лом, 
да је на ша исто риј ска кри за та ко ђе и наш екс клу зив ни, ло-
кал ни “про из вод”, да смо за све што нам се у исто ри ји до-
го ди ло, па та ко и за кри зу од го вор ни са ми, као на род и као 
гра ђа ни, да кле колективно. Ко ре ни ове ко лек тив не од го вор-
но сти от кри ве ни су у срп ском “на ци о нал ном мен та ли те ту”, 
од но сно ан тро по ло шким свој стви ма Ср ба као на ро да и као 
на ци је – ко лек тив на за о ста лост, не спо соб ност, ле њост, глу-
пост, ко рум пи ра ност, ла ко вер ност, мо рал ни пад, по гре шне 
од лу ке ко је су до но ше не у свим пре лом ним тре ну ци ма исто-
ри је... Исто та ко, по сто ји и ми шље ње да су за кри зу и ње не 
раз ме ре једино од го вор ни ов да шњи при пад ни ци оне четири
генерације моћи то ком про те клих 35 го ди на. Иако оба ова 
парцијална уви да са др же из ве сне де ло ве исти не, ја сно је да 
ни ка ко не пред ста вља ју пу ну исти ну о про бле му са ко јим 
смо су о че ни. 

7.5. Уко ли ко, на и ме, ове парцијалнеуви де про гла си мо 
за це лу исти ну, а он да их по ну ди мо и као је ди не од го во ре 
на пи та ње о примарнимузро ци ма кри зе, он да се не по сти же 
ни шта дру го не го се де мон стри ра ју ком плек сне пси хо ло шке, 
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мо рал не и со ци јал не по сле ди це по од ма клог про це са иденти
фикације са агресором. Реч је о при ста ја њу на пар ци јал ну, 
ре ду ко ва ну, нај зад и пер вер ти ра ну ре цеп ци ју ствар но сти и 
све сно иг но ри са ње до ступ них, а на ро чи то не при јат них чи-
ње ни ца. Та да за агре си ју ни је од го во ран агре сор, не го онај 
ко је жр тва агре си је. Овај об лик ин ди ви ду ал не и со ци јал не 
дез о ри јен та ци је у но ви је вре ме на зи ва се пунктуалнадезори
јентација. 

7.6. До ступ не чи ње ни це, ме ђу тим, ве о ма увер љи во по-
ка зу ју да су примарни узроци кри зе са ко јом има мо по сла 
мно го сло же ни ји не го што се то ви ди на пр ви по глед, на по-
вр ши ни и уну тар хо ри зон та ло кал них до га ђа ја. По гле да мо 
ли ма ло бо ље око се бе, уз услов да смо сте кли иму ни тет на 
про цес иден ти фи ка ци је са агре со ром, да смо из бе гли за во-
дљи ве зам ке “пунк ту ал не дез о ри јен та ци је” и да нас ни је ко-
рум пи рао вла да ју ћи по ре дак “успо на бе зна чај но сти”, он да 
ја сно ви ди мо да на ше три де сет пе то го ди шње “ста ње” пер-
ма нент не кри зе ни је ни ка кво екс клу зив но свој ство ни Ср би-
је као др жа ве, ни Ср ба као на ро да и као гра ђа на. Ви ди мо, 
на и ме, да је на ше “ста ње” пер ма нент не кри зе је дан по се бан 
об лик, исто риј ски сва ка ко спе ци фи чан об лик, у ко ме се у на-
шим ло кал ним усло ви ма, као што је то већ ре че но, ма ни фе-
сту је те ку ћа историјскадемисијасветскогсистема. За то је 
(и) на ша кри за, као ло кал ни об лик транзиционекризе света, 
по сле ди ца ку му ла тив ног де ло ва ња екс трем но ком плек сног 
ску па исто риј ских чи ни ла ца. И за то кри за има тотални ка-
рак тер и без број но мно го об ли ка ко ји се пу ном сна гом ма-
ни фе сту ју у слу ча ју сва ког по је дин ца, сва ке со ци јал не гру пе 
и на свим ни во и ма дру штве не ор га ни за ци је и ре про дук ци је.

8.
8.1. Ак ту ел ну кри зу све та, па след стве но и сва ку ло кал-

ну кри зу, раз у ме се и срп ску, по кре нуо је, пре суд но ути че 
на ње ну ди на ми ку, ток и ис ход, онај та ко ре дак преокрет у 
исто ри ји као што је то “тре ну так” у ко ме је не по врат но по-
кре ну та историјскадемисијасветскогсистема. Чи ње ни це, 
на и ме, не дво сми сле но по твр ђу ју да се од 1971–1974, свет-
ско и сва ко по је ди нач но ло кал но дру штво на ла зи у “ста њу” 
историјскедемисије светског (капиталистичког) система, 
од но сно у оном “ста њу” у ко ме је из ве сно је ди но то да је раз-
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ла га ње и уру ша ва ње са мог свет ског си сте ма про цес ко ји се 
не мо же за у ста ви ти. То зна чи да се пред очи ма са вре ме ни ка 
не по врат но уру ша ва по ре дак ре про дук ци је мо ћи, вла сти и 
бо гат ства, ко ји је био основ и оквир све та и свет ских по сло ва 
за про те клих 500 го ди на. 

8.2. Реч је о по след њој се квен ци “жи вот ног” ци клу са 
сва ког, па та ко и овог са мо ор га ни зу ју ћег исто риј ског си сте-
ма – си стем се ра ђа, ра сте, по сти же сво ју иде ал ну рав но те жу, 
свој екви ли бри јум, по том се рав но те жа на ру ша ва, си стем не-
по врат но за па да у “ста ње” би фур ка ци је и кри зе, нај зад и не-
ста је, а на сце ни се кон фи гу ри ше не ки но ви си стем. Перма
нентнатридесетпетогодишњакризасвихманифестованих
облика, свих установаи свихбазичних структура света у
комеживимо,укључујућиовдеиантрополошкукризусамог
човека,овонеповратноразлагањеиурушавањесистема,је
стеосновносвојствонашег“тренутка”светскеисторије.

8.3. У до са да шњој исто ри ји чо ве чан ства по сто је све га 
не ко ли ко до га ђа ја ко ји се по сво јим по сле ди ца ма мо гу ме ри-
ти са до га ђа јем чи ји смо ак те ри и са вре ме ни ци: 

• кри за 12. ми ле ни ју ма пре на шег вре ме на ко ја је омо-
гу ћи ла неолитскуреволуцијуињенуаграрнуциви
лизацију; 

• кри за 14–16 ве ка ко ја је омо гу ћи ла савременисвет 
у ко ме смо жи ве ли и још увек жи ви мо то ком про те-
клих 500 го ди на.

8.4. Рав но те жа свет ског исто риј ског си сте ма ка кав смо 
по зна ва ли про те клих 500 го ди на не по врат но је на ру ше на у 
“тре нут ку” оме ђе ном 1968. и 1974. го ди ном. Са вре ме ни свет 
ко ји се на сце ни исто ри је струк ту ри рао то ком “ду гог 16. ве-
ка” (1440–1630), за ко ра чио је та да, у “тре нут ку” оме ђе ном 
1968. и 1974, пре ма “ду гом 21. ве ку” (по ана ло ги ји са “ду-
гим 16. ве ком”, “ду ги 21. век” је сте пе ри од си стем ске тран-
зи ци је од око 1974. до око 2050) у ко ме ће сâм не ста ти, док 
ће не ки но ви свет, не ну жно и бо љи свет, “за у зе ти” ње го во 
ме сто. “Свет ска ре во лу ци ја” 1968, “Ник со нов шок” од 15. ав-
гу ста 1971, ко ји је сру шио ме ђу на род ни фи нан сиј ски си стем 
Бре тон Вудс ус по ста вљен по сле 1945, као и “ве ли ки нафт ни 
шок” из 1973–1974, три су до га ђа ја ко ја су не по сред но ини ци-
ра ла и трај но обе ле жи ла овај не по но вљи ви “тре ну так” исто-
риј ског преокрета. 
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8.5. Дру гим ре чи ма, из ме ђу 1968. и 1974, струк ту рал-
на не ста бил ност и не пред ви дљи вост хаоса за хва ти ла је свет-
ски си стем и по ста ла ње го во глав но свој ство. Јединоштоје
јошизвесноипредвидљивоутомстањухаосајестетодаје 
светскисистемушаоупросторсвојеисторијскедемисије,
упоследњициклуссвојепоследњекризе.Све оно што је уру-
ше ни си стем са чи ња ва ло са да се “сло бод но” тран сфор ми ше, 
на сто ји да се ор га ни зу је и да се у до глед ној бу дућ но сти ста-
би ли зу је као не ки но ви си стем. 

8.6. Епо хал на, и след стве но уни вер зал на тран зи ци о на 
и тран сфор ма ци о на кри за за хва ти ла је не са мо све по јав не 
и сва ком ви дљи ве об ли ке свет ског си сте ма на гло бал ном и 
сва ком ло кал ном ни воу, не го и ње гов до бро скри ве ни и не ви-
дљи ви уну тра шњи склоп. Ко лапс свих си стем ских иде о ло ги-
ја на ко ји ма се од 1945. те ме љио по след њи ци клус ре ла тив не 
рав но те же свет ског си сте ма од и грао се си мул та но, за ма ње 
од два де сет го ди на. 

Из ме ђу 1973–1974. и 1989–1990. до го дио се:
• колапскензијанскогкапитализма,
• колапснационалноослободилачкихпокрета,
• ко лапс со ци ја ли зма. 
Исто вре ме но, иде о ло шки и кон цеп ту ал ни про стор ко ји 

је остао ис пра жњен по сте пе но је ис пу ња вао, а од 1989–1990. 
и пот пу но ис пу нио: 

• корпоративнипоредак.

9.
 9.1. Пе ри од у ко ме је от по че ла ова за ме на иде о ло шких 

и кон цеп ту ал них ма три ца свет ског си сте ма ма ни фе сто вао се 
у на шим усло ви ма као по чет на се квен ца на ше ло кал не кри-
зе чи ја је пе ри о ди за ци ја пред ста вље на ра ни је. За свет ски си-
стем, овај пе ри од од 1968–1974. до 1980, та ко ђе је по чет на 
се квен ца ње го ве вла сти те, у овом слу ча ју светскекризе. У 
оба слу ча ја, и на свет ском и на ло кал ном ни воу, као од го вор 
на иза зов “свет ске ре во лу ци је” 1968, си стем је та да де ло вао 
уну тар иден тич ног по ла зног кон цеп та – на сто јао је да при-
ме ном свих ин стру ме на та ко ји су му на рас по ла га њу по вра ти 
по ре ме ће ну рав но те жу, да се по но во ста би ли зу је и да пре ђа-
шње ста ње кон зер ви ра. У оба слу ча ја, кон зер ва ци ја си сте ма 
во ди ла је у ње го ву де ка ден ци ју и уру ша ва ње. 
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9.2. У та квом ам би јен ту, ши ром гло бу са от по че ло је 
тра га ње за мо де лом ко ји би омо гу ћио нај оп ти мал ни је окви-
ре и ин стру мен те за упра вља ње свет ском кри зом. Сви и да-
нас ак ту ел ни од го во ри на иза зо ве пред ко ји ма се та да на шло 
и пред ко ји ма се и да нас на ла зи сва ко ло кал но дру штво и 
чи тав свет, би ли су по ну ђе ни чо ве чан ству или су по че ли да 
се кри ста ли шу у овим до га ђа ји ма на са мом по чет ку свет ске 
тран зи ци о не кри зе. Ва шинг тон – глав ни град САД, Мо сква 
– глав ни град та да шњег СССР-а и Бе о град – глав ни град та-
да шње СФРЈ, би ли су та ко ђе и цен три у ко ји ма су про фи ли-
са на три глав не, раз у ме се оштро су прот ста вље не стра те ги је 
упра вља ња кри зом.

9.3. Од 1971–1974 па све до 1989–1990, про та го ни сти ове 
три стра те ги је ин тен зив но су од ме ра ва ли сво је сна ге као у 
пра вом ра ту. Раз у ме се, они ко ји су и та да кон тро ли са ли и 
по се до ва ли пре те жан део свет ског бо гат ства и мо ћи, би ли 
су у огром ној пред но сти. Ве о ма упе ча тљи во, у по љу до га-
ђај не исто ри је, ово ста ње чи ње ни ца на ро чи то трај но обе ле-
жи ли су: “свет ска ре во лу ци ја” 1968; “Ник со нов шок” од 15. 
ав гу ста 1971; “ве ли ки нафт ни шок” из 1973–1974, вој ни пуч 
про тив ле гал не и ле ги тим не вла де Чи леа ко ји су оба ве штај-
не аген ци је и кор по ра ци је САД, уз опе ра тив ну аси стен ци ју 
вр ха чи ле ан ске ар ми је, из вр ши ле 11. сеп тем бра 1973; го ди-
на 1978. као “го ди на три папe” (Па вле VI умро је 6. ав гу ста; 
26. ав гу ста на сле дио га је Јо ван Па вле I, ко ји је умро већ 28. 
сеп тем бра, из не на да и под при лич но не ја сним окол но сти ма 
на ко је сен ку ба ца на ро чи то скан дал са ва ти кан ском Ам бро-
зи јан ском бан ком; ње га је 16. ок то бра на сле дио пољ ски кар-
ди нал Ка рол Јо зеф Вој ти ла ко ји је као па па Јо ван Па вле II, 
на сто ли ци св. Пе тра остао све до 2. апри ла 2005); Мар га рет 
Та чер ко ја је 4. мај 1979. по ста ла пре ми јер УК, да би са сво јом 
нео ли бе рал ном по ли ти ком “та че ри зма” на ду жно сти оста ла 
све до 28. но вем бра 1990; смрт и са хра на Јо си па Бро за Ти-
та, пред сед ни ка СФРЈ, као по след њи до га ђај свет ског по рет-
ка ус по ста вље ног по сле Дру гог свет ског ра та, 4–9. ма ја 1980; 
Ро налд Ре ган ко ји је пре у зео ду жност 33. пред сед ни ка САД 
на дан 20. ја ну а ра 1981, и са сво јом нео ли бе рал ном по ли ти-
ком “ре га но ми ке” остао на ду жно сти све до 20. ја ну а ра 1989; 
ино ви ра ње тра ди ци о нал ног стра те шког са ве за САД–УК, ко-
ји ће до ми ни ра ти свет ским по сло ви ма од 1980–1981, па све 
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до кра ја пр ве де це ни је 21. ве ка; смрт Ле о ни да Бре жње ва, ге-
не рал ног се кре та ра КП СССР и пр вог чо ве ка те зе мље, 10. 
но вем бра 1981; Ју риј Ан дро пов, ко ји је на по ло жа ју ге не рал-
ног се кре та ра КП СССР на сле дио Л. Бре жње ва, умро је 9. фе-
бру а ра 1984; Кон стан тин Чер њен ко, ко ји је на по ло жа ју ге не-
рал ног се кре та ра КП СССР на сле дио Ан дро по ва, умро је 10. 
мар та 1985; по ло жај ге не рал ног се кре та ра КП СССР пре у зео 
је 11. мар та 1985. Ми ха ил Гор ба чов, ко ји ће под не ти остав ку 
на ду жност пр вог и по след њег пред сед ни ка СССР 25. де цем-
бра 1991, у тре нут ку ка да је СССР пре стао да по сто ји.

9.4. За раз у ме ва ње уну тра шње ло ги ке та квог раз во ја до-
га ђа ја, тре ба има ти у ви ду да је цен трал ни ин те рес ино ви ра-
ног ан гло а ме рич ког са ве за “та че ри зма” и “ре га но ми ке” био и 
остао да у вре ме ну тур бу лент них про ме на свет ског дру штва, 
по сва ку це ну, са чу ва сво је ме сто на са мом вр ху пла не тар не 
пи ра ми де мо ћи и да ово ста ње кон зер ви ра ња пред ста ве чо ве-
чан ству као новисветскипоредак.То ле по илу стру је (и) онај 
про је кат о кризидемократије ко ји је од апри ла 1974. до ма-
ја 1975, у Три ла те рал ној ко ми си ји ко о ди ни рао њен та да шњи 
ди рек тор Збиг њев Бже жин ски. Из ве шта је тро ји це на том 
про јек ту ан га жо ва них екс пе ра та – Ми шел Кро зи је, Се мју ел 
П. Хан тинг тон, Јо хи Ва та ну ки – Три ла те рал на ко ми си ја об-
ја ви ла је у ма ју 1975. под на сло вом TheCrisisofDemocracy.
Report on the Governability of Democracies to the Trilateral
Commission – Кризадемократије. Извештајоспособности
управљањадемократијамазаТрилатералнукомисију. Био је 
то по глед на кри зу са ста но ви шта ин те ре са ли бе рал но-де мо-
крат ске фрак ци је аме рич ке “ели те мо ћи” (ка ко је Рајт Милс 
још 1956. на звао вла да ју ћи са вез мо ћи кор по ра тив не, по ли-
тич ке, ме диј ске и вој не “ари сто кра ти је “ у САД), или аме рич-
ког “са ве за ели та” (ако се осло ни мо на мо дел са ве за мо ћи ко ји 
је на при ме ру Не мач ке раз вио Фриц Фи шер), од но сно по глед 
на кри зу из са мог сре ди шта “ан гло а ме рич ког еста блишт ме-
на” (ка ко је Ке рол Кви гли де фи ни сао са вез мо ћи вла да ју ћих 
класâ УК и САД, као и тра ди ци ју тог са ве за у 19. и 20. ве ку). 

9.5. Ка ко би ло да би ло, пр во је стра те ги ја новогмеђу
народногекономскогпоретка (чи ји се цен тар на ла зио у Бе о-
гра ду) би ла је не у тра ли са на и пре да та исто риј ском за бо ра ву 
1980, а стра те ги ја новогсветскогпоретка, са Та чер–Ре га но-
вом конзервативномреволуцијом, неолибералномекономијом 
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и корпотативнимдруштвоммо гла је да се раз мах не у “све-
том ра ту” про тив СССР-а као “им пе ри је зла” и за ап со лут-
ну до ми на ци ју све том. По ку шај Ми ха и ла Сер ге је ви ча Гор-
ба чо ва да овај ток до га ђа ја пре у сме ри 1989. го ди не, на са мом 
исто риј ском кра ју СССР-а, по ка зао се као са свим не у вер љив, 
не де ло тво ран и не у спе шан. Нај зад, по сле са мо ра спу шта ња 
ко му ни стич ких ре жи ма у Ис точ ној Евро пи и СССР и про-
кла ма ци је о кра ју тзв. хладног рата 1989–1990, чи тав свет 
би ће за са мо не ко ли ко го ди на ин те гри сан под прет по став ка-
ма конзервативнереволуције, ње не неолибералнеекономије и 
њи хо вог новогсветскогпоретка.

Навеликусценуисторијеступиојекорпоративнипо
редаксасвојимимперијализам. 

9.6. Са неолибералном економијом ко ју је про гла сио 
за суп сти тут ми ле на ри стич ке иде је спа са и нео ли бе рал ном 
про кла ма ци јом краја историје, овај корпоративни импери
јализампре у зео је на се бе да са гра ди је дан “но ви свет” на 
чи та вом про сто ру ко ји је, за по сео по сле ко лап са тра ди ци о-
нал них си стем ских иде о ло ги ја. Ме ђу тим, ова из град ња јед-
ног “но вог све та”, без об зи ра на ви со ке иде а ле у име ко јих 
се од ви ја ла и још увек се од ви ја (де мо кра ти ја, људ ска пра ва, 
сло бод но свет ско тр жи ште), уоста лом као и све дру ге “опе
рацијелажнихзастава” – “ falseflagoperations” у исто ри ји, 
ни је мо гла са кри ти очи глед ну чи ње ни цу да ал тер на ти ва ко ју 
је корпоративни империјализампо ну дио чо ве чан ству је сте 
све дру го, али не и ал тер на ти ва за ду бо ку струк ту рал ну кри-
зу свет ског си сте ма. 

9.7. Као програмимперијалногспаса, тај “но ви свет” са-
мо је до дат но убр зао ауто-де струк тив ну ди на ми ку свет ског 
си сте ма на из ма ку. Ово сто га, што је једини ствар ни циљ про
грама империјалногспаса и “но вог све та” из гра ђе ног на тим 
прет по став ка ма био и остао без на де жно ба на лан – да за спа-
си, за шти ти, учвр сти и гло ба ли зу је са мог се бе, сâм програм
империјалногспаса и ње го ве про та го ни сте.

Милитаризацијасветскихиунутрашњихпослова као 
“меки”светскират подидеолошкомзаставомнеолиберали
зма – кон цепт R2P (енгл. resposаbility tо pro tect, од го вор ност 
да се за шти ти), “ху ма ни тар не вој не ин тер вен ци је”, бес крај ни 
“рат про тив те ро ри зма”, тај не опе ра ци је”ла жних за ста ва” и 
“стра те ги ја тен зи је” – главни је инструмент за управљање
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историјскомкризомсветауинтересуовесамопрокламова
неимперијалнемоћиитобезобзиранаценукојуутојства
риимадаплатипретежандеочовечанства.

9.8. За то у “но вом све ту” ко ји се гра ди на та квим прет-
по став ка ма и не ма ни че га што у исто ри ји ни је већ ви ђе но. 
“Но ви свет” корпоративногимперијализма, је сте ре ци кли ра-
ни об лик исто риј ски по зна тог и већ ви ђе ног си сте ма за упра-
вља ње свет ским по сло ви ма у ци љу за до во ља ва ња ин те ре са 
оли гар хи је ко ја на сто ји да се ус по ста ви као не при ко сно ве ни 
им пе ри јал ни ауто ри тет за чи тав свет. У овом слу ча ју, то је 
савезмоћи ко ји је по сле 1945. ус по ста вио и учвр стио сво ју 
до ми на ци ју над САД и нај бли жим са ве зни ци ма те зе мље, 
а већ 35 го ди на ин тен зив но чи ни све да осво ји чи тав свет 
и учвр сти сво ју гло бал ну до ми на ци ју. Тај савезмоћивећ је 
по ме нут – “ели та мо ћи”(ка ко је вла да ју ћу оли гар хи ју у САД 
на звао Рајт Милс), “ан гло а ме рич ки еста бли шмент” (ка ко је 
Ке рол Кви глиде фи ни саосавезмоћи вла да ју ћих оли гар хијâ 
УК и САД то ком 19. и 20. ве ка), “са вез ели та”(ако се осло ни-
мо на мо дел савезамоћи ко ји је на при ме ру Не мач ке раз вио 
Фриц Фи шер). 

9.9. Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да су ре зул та ти програма
империјалногспаса по ра зни не са мо за пре те жан део чо ве-
чан ства, не го и за са ме но си о це тог про гра ма. Пла не тар не 
раз ме ре не у спе ха овог ан гло а ме рич ког по ку ша ја ја сно се ви-
де то ком про те клих 10 го ди на, од 1999. до 2009. Сва ки од 
по је ди нач них слу ча је ва милитаризацијесветскихиунутра
шњихпослова у об ли ку “меког”светскограта под иде о ло-
шком за ста вом нео ли бе ра ли зма то по твр ђу је: Ју го сла ви ја, 
Ср би ја и ју го сло вен ски Бал кан уоп ште, Бли ски Ис ток, зе мље 
Ла тин ске Аме ри ке, Ирак, Ав га ни стан, Па ки стан, Иран, Ру-
си ја, Ки на, Ази ја уоп ште, Афри ка, али и са ме САД, и са мо 
Ује ди ње но кра љев ство, и са ма ЕУ. Ми ли та ри стич ка стра те-
ги ја кор по ра тив ног нео ли бе ра ли зма и ње го ве екс пан зи је уру-
ши ла се са ма у се бе та ко ђе за де сет го ди на, од 1999. до 2009. 

9.10. Ве о ма до ку мен то ва но, ово је по ка зао ко лапс свет-
ског бан кар ског и фи нан сиј ског кор по ра тив ног си сте ма 
2008–2009, ин ду ко ван и ини ци ран из са мог цен тра аме рич-
ког и свет ског бан кар ства (си стем цен трал ног бан кар ства 
САД, TheFederalReserveSystem, та ко ђе по знат као Federal
Reserve, не фор мал но Fed, за тим и нај ве ће ме ђу бан ка ма у 
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тој зе мљи, BankofAmericaCorp., J.P.MorganChase&Com
pany, Citigroup, Wachovia Corp, The Goldman Sachs Group,
Inc., WellsFargo&Company и дру ге), а сва је при ли ка да ће 
се то још ја сни је ви де ти то ком на ред них го ди на. Јер, ко лапс 
свет ског фи нан сиј ског и бан кар ског кор по ра тив ног си сте ма 
2008–2009, пред ста вља за пра во слу чај нај ве ћег и нај бр жег 
по је ди нач ног пре ли ва ња бо гат ства, мо ћи и вла сти из јав ног 
у при ват ни сек тор ко је је ика да ви ђе но у људ ској исто ри ји.

10.
10.1. Раз у ме се, нај ве ћа при ва ти за ци ја бо гат ства у исто-

ри ји би ла је, та ко ђе, спро ве де на по оном већ по ми ња ном јед-
но став ном обра сцу – из вр шна, за ко но дав на и суд ска власт 
у слу жби кор по ра ци ја, од луч но и без ком про ми са, као Су-
пер Хик, од у зи ма од си ро ма шних да бу ду још си ро ма шни ји 
и са бес крај но мно го до бре во ље по кла ња бо га ти ма да бу-
ду још бо га ти ји. Са свим у скла ду са основ ним по сту ла том 
кор по ра тив ног по рет ка и ње го вог ре жи ма ка пи та ли стич ког 
со ци ја ли зма – при ва ти за ци ја про фи та, со ци ја ли за ци ја гу-
би та ка – гу би ци бан кар ског и фи нан сиј ског сек то ра од чак 
6.000 ми ли јар ди, од но сно 6 би ли јар ди аме рич ких до ла ра 
(6,000.000.000.000 USD) у “кон та ми ни ра ним” хар ти ја ма од 
вред но сти (тзв. де ри ва ти, кре ди ти, дру го) у 2008, со ци ја ли-
зо ва ни су 2009. та ко што је про гла ше но да је тај ги гант ски 
нов ча ни ба лон јед но став но “не стао” (!?). Исто вре ме но, аме-
рич ка др жа ва омо гу ћи ла је бан кар ским и дру гим фи нан сиј-
ским ал хе ми ча ри ма ко ји су из ве ли овај спек та ку лар ни екс-
пе ри мент да про фи ти ра ју по кло нив ши им на име суб вен ци ја 
у усло ви ма кри зе чи та вих 787 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра 
(787,000.000.000 USD) здра вог нов ца. 

10.2. У овом на шем, нај бо љем од свих “но вих све то-
ва”, глав ни усло ви за успех тог тран сфе ра је сте да се си ро-
ма штво гло ба ли зу је, а да се гло бал но бо гат ство при ва ти зу је 
од стра не све ма њег и ма њег бро ја при ват них осо ба. Оба ова 
усло ва су за до во ље на. На осно ву по је ди нач не днев не по тро-
шње из ра же не у аме рич ким до ла ри ма (по кур су из 2005), од 
6,707.000.000 љу ди ко ји су на ста њи ва ли Зе мљу 2008. го ди-
не, чи та вих 80% или укуп но 5,140.000.000 љу ди, жи ве ло је у 
усло ви ма ен дем ског си ро ма штва и крај не бе де. Пре ма по ка-
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за те љи ма Свет ске бан ке, ска ла гло ба ли зо ва ног си ро ма штва 
за 2008. из гле да ла је ова ко: 

• 0,88 ми ли јар ди љу ди (880,000.000), или 13% свет ске 
по пу ла ци је, 1 USD днев но, ис под ли ни је си ро ма-
штва;

• 1,40 ми ли јар ди љу ди (1,400.000.000), или 22% свет-
ске по пу ла ци је, 1,25 USD днев но;

• 1,72 ми ли јар ди љу ди (1,720.000.000), или 26% свет-
ске по пу ла ци је, 1,45 USD днев но;

• 2,60 ми ли јар ди љу ди (2,600.000.000), или 40% свет-
ске по пу ла ци је, 2,00 USD днев но;

• 3,14 ми ли јар де љу ди (3,140.000.000) или 48% свет ске 
по пу ла ци је2,50 USD днев но;

• 5,14 ми ли јар ди љу ди (5,140.000.000) или 80% свет ске 
по пу ла ци је, 10 USD днев но.

10.3. За др жа ва ње 80% свет ске по пу ла ци је у усло ви ма 
ен дем ског си ро ма штва и крај ње бе де, али и под сти ца ње да-
ље, убр за не гло ба ли за ци је си ро ма штва, услов је за удо бан 
жи вот 20% свет ске по пу ла ци је, од но сно 1,567.000.000 љу ди. 
То је онај део свет ске по пу ла ци је ко ји се у но ви је вре ме на зи-
ва “злат на ми ли јар да”.

10.4. У ствар но сти, и “злат на ми ли јар да” је стра ти фи-
ко ва на по истом обра сцу пи ра ми дал не струк ту ре као и чи-
та во свет ско или сва ко ло кал но дру штво. Пре ма из ве шта ју 
Про гра ма за раз вој УН, UN De ve lop ment Pro gram, укуп на 
по је ди нач на бо гат ства 225 нај бо га ти јих по је ди на ца на све ту, 
из но си ла су 1999, чи та вих 1.000 ми ли јар ди, од но сно 1 би ли-
он аме рич ких до ла ра (1,000.000.000.000 USD) го ди шње, што 
од го ва ра укуп ном бру то на ци о нал ном до хот ку 2,5 ми ли јар де 
нај си ро ма шни јих ста нов ни ка пла не те. Ова про пор ци о нал на 
не јед на кост ни је сма ње на то ком про те клих де сет го ди на. На-
про тив, мо гла је са мо да по ра сте. У сту ди ји Успонкорпора
тивне глобалнемоћи – TheRise ofCorporateGlobal Power 
из де цем бра 2000, ана ли за 200 нај ве ћих тран сна ци о нал них 
кор по ра ци ја по ка за ла је да су од 100 нај сна жни јих свет ских 
еко но ми ја, чак 53 кор по ра ци је, а тек 47 др жа ве. 

10.5. Ис тра жи ва ње TheWorldDistributionofHousehold
Wealth, Светскадистрибуцијабогатстваподомаћинстви
ма, из 2006 – за ко је се ка же да је нај о бим ни је ис тра жи ва ње 
лич ног бо гат ства ко је је ика да пред у зе то – на во ди да је у све-
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ту, пре ма по да ци ма за 2000, би ло укуп но 13,568.229долар
скихмилионера,алисвега499доларскихмилијардера.Овде
сетакођекажеитодаје2000,од пу но лет ног де ла свет ске 
по пу ла ци је (око 3,5 ми ли јар де) свега1% (око 35,000.000) по се-
до вао 40% свет ске имо ви не, док је чи та вих 85% укуп не свет-
ске имо ви не био у вла сни штву све га 10% (око 350,000.000) 
од укуп ног бро ја пу но лет них. До ња гра ни ца вред но сти имо-
ви не ко ја не ко га ква ли фи ку је за члан ство у гру пи од 1% нај-
бо га ти јих, из но си 500.000 аме рич ких до ла ра не то, што је за 
13.000 пу та ви ше од имо ви не про сеч ног при пад ни ка гру пе 
од 10% оних ко ји се на ла зе на дну ове ле стви це свет ског бо-
гат ства по до ма ћин ству. Да би не ко био члан знат но број ни је 
гру пе од 10% нај бо га ти јих, нео п ход но је да по се ду је имо ви-
ну од нај ма ње 61.000 аме рич ких до ла ра не то, што је за 3.000 
пу та ви ше од имо ви не про сеч ног при пад ни ка гру пе од 10% 
оних са дна ове свет ске ле стви це бо гат ства. “Злат на ми ли јар-
да” ни је са мо пу ка ме та фо ра.

10.6. На рав но, ни ко ни је ни ти мо же би ти по ште ђен у 
про це су гло ба ли за ци је си ро ма штва. Чак ни они де ло ви све-
та из ко јих је овај след до га ђа ја и по кре нут. Но вем бра 2009, 
вла сти САД са оп шти ле су да је 13,2 % ста нов ни штва, од но-
сно око 40 ми ли о на гра ђа на те зе мље, кла си фи ко ва но ме ђу 
оне ко ји жи ве ис под ли ни је си ро ма штва. На во ди се, исто вре-
ме но, да чак 60% ста нов ни ка САД, жи ви у усло ви ма трај-
не еко ном ске не ста бил но сти, због че га се сва ко од ових 60% 
ста нов ни ка САД у не ком тре нут ку свог жи во та из ме ђу 25 и 
75 го ди не, нај ма ње го ди ну да на на ла зи ис под ли ни је си ро ма-
штва. На кра ју 2009, NewYorkTimes је са оп штио да 1 од сва-
ких 8 ста нов ни ка САД, што зна чи 12,5% укуп не по пу ла ци је, 
сва ко днев но ко ри сти бо но ве за хра ну у јав ним ку хи ња ма за 
си ро ма шне. Пре ма ис тра жи ва њу Еуробарометра, у ок то бру 
2009, у ЕУ се ис под ли ни је си ро ма штва на ла зи ло 16% укуп-
не по пу ла ци је Уни је, од но сно 80 ми ли о на љу ди. Про јек ци је 
ка жу да ће до 2014. број оних ко ји у ЕУ жи ве ис под ли ни је 
си ро ма штва по ра сти за но вих 50 ми ли о на љу ди.

10.7. Кри за, а на ро чи ти кри за исто риј ске де ми си је свет-
ског си сте ма, не мо же се кон тро ли са ти и усме ра ва ти та ко 
што се до дат но и све сно про ду бљу је. За и ста, у пра ву је био 
Двајт Ај зен ха у ер, ка да је 17. ја ну а ра 1961, обра ћа ју ћи се до-
ма ћој и ме ђу на род ној јав но сти по след њи пут у функ ци ји 
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пред сед ни ка САД, као нај ве ћу опа сност ко ја пре ти тој зе мљи 
– кон се квент но и чи та вом све ту – озна чио та мо шњи вој но-
ин ду стриј ски ком плекс. Ај зен ха у ер је сво јим су гра ђа ни ма и 
свом на след ни ку са ве то вао да тај ги гант ски ок то под оса мо-
ста ље ног са ве за мо ћи нео д ло жно рас фор ми ра ју, ре фор ми шу 
и ста ве под чвр сту де мо крат ску кон тро лу. Овај са вет сти гао 
је пре ка сно. 

10.8. Моћ оса мо ста ље ног вој но-ин ду стриј ског ком-
плек са САД из 1961. тран сфор ми са на је у да на шње струк-
ту ре мо ћи и до ми на ци је кор по ра тив ног им пе ри ја ли зма ко-
је спро во де стра те ги ју ми ли та ри за ци је свет ских и уну тра-
шњих по сло ва, во де “ме ки” рат за свет ску до ми на ци ју под 
иде о ло шком за ста вом нео ли бе ра ли зма, ус по ста вља ју “но ви 
свет” као гло бал ни кор по ра тив ни по ре дак и спро во де нај ве-
ћу пљач ку свет ског бо гат ства у исто ри ји. “Но ви свет” ко ји 
је кор по ра тив ни им пе ри ја ли зам на мет нуо чо ве чан ству је сте 
тем пи ра на бом ба. 

11.
11.1. Не по врат но по кре ну та пу ном сна гом 1971–1974, 

кри за све та ко ја пра ти исто риј ску де ми си ју свет ског си сте ма 
још ни је за вр ше на. Ко ли ко да нас зна мо, са ви со ким сте пе ном 
ве ро ват но ће мо же мо прет по ста ви ти да ће укуп ни по тен ци-
јал кри зе све та би ти ис цр пљен око 2050. го ди не, на и ме тек 
он да ка да се окон ча овај про цес исто риј ске де ми си је свет ског 
си сте ма, ка да ста ри си стем пре ста не да по сто ји и ка да се на 
ње го вом ме сту ус по ста ви и поч не да ста би ли зу је је дан нови
историјски систем. Раз у ме се, уко ли ко не ка кон тин гент на 
од лу ка, не ки кон тин гент ни до га ђај или не ки скуп кон тин-
гент них од лу ка и до га ђа ја са гло бал ним по сле ди ца ма не оне-
мо гу ће је дан та кав ис ход. Осно ва ну прет по став ку да ће се 
са ви со ким сте пе ном ве ро ват но ће свет ста би ли зо ва ти под 
прет по став ка ма јед ног исто риј ски но вог, не ну жно и бо љег, 
свет ског си сте ма око 2050, већ то ком се дам де се тих го ди на 
20. ве ка из не ли су Фер нан Бро дел и Има ну ел Во лер стин. 

11.2. Доц ни ја ис тра жи ва ња, укљу чу ју ћи ов де и нај но-
ви ја ис тра жи ва ња фе но ме на свет ског си сте ма, по твр ди ла су 
Бро де ло ву и Во лер сти но ву прет по став ку из се дам де се тих 
го ди на. У но ви је вре ме, чак су и не ки од “гра ди те ља кор по-
ра тив не им пе ри је”, као што су то Хен ри Ки син џер и Збиг њев 
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Бже жин ски, ста ви ли до зна ња да у из ве сном сми слу де ле ово 
ми шље ње о епо хал ним раз ме ра ма свет ске кри зе и пер спек-
ти ва ма чо ве чан ства. След стве но, са ви со ким сте пе ном ве ро-
ват но ће мо же се прет по ста ви ти да ће и Ср би ја иза ћи из “ста-
ња” вла сти те исто риј ске кри зе и да ће се под прет по став ка ма 
јед ног исто риј ски но вог, не ну жно и би љег, свет ског си сте ма 
та ко ђе ста би ли зо ва ти око 2050. го ди не. Раз у ме се, уко ли ко и 
Ср би ју, за јед но са чи та вим чо ве чан ством, у то ме не оне мо-
гу ћи не ка кон тин гет на од лу ка, не ки кон тин гент ни до га ђај, 
не ки скуп кон тин гент них од лу ка или до га ђа ја са гло бал ним 
по сле ди ца ма. 

11.2. За и ста, на ша ак ту ел на кри за ни је обич на кри за. На 
сце ни је кризаисторијскедемисијесветскогсистема. Исто-
вре ме но жи ви мо на кра ју јед ног, ста рог и на по чет ку дру гог, 
исто риј ски но вог све та. На ше вре ме је (још јед на) нултатач
каисторије. Да би смо схва ти ли наш ин ди ви ду ал ни и ко лек-
тив ни по ло жај у ам би јен ту ове нултетачкеисторије, и што 
је још ва жни је, да би смо пре по зна ли на ше људ ске из гле де за 
бу дућ ност, по треб на нам је великасликасвета. На рас по ла-
га њу су нам сви ин стру мен ти нео п ход ни да се ова великасли
касвета по ста ви. 

11.3. За то наш ам би јент нултетачкеисторије на ла же 
пре и спи ти ва ње це ло куп ног ка та ло га опе ра тив них пој мо ва и 
те о ри ја на ко ји ма по чи ва кор по ра тов ни по ре дак “но вог све-
та “. Од истин ске ег зи стен ци јал не ва жно сти је сте ра ди кал но 
кри тич ко пре и спи ти ва ње свих струк ту ра мо ћи и до ми на ци је 
ко је не ми ли це ре про ду ку ју про це се про па да ња и де ва ста ци-
је чо ве чан ства и сва ке од ло кал них за јед ни ца ко је га са чи ња-
ва ју – кор по ра тив ни им пе ри ја ли зам, “но ви свет” као свет ски 
кор по ра тив ни по ре дак, ми ли та ри за ци ја свет ских и уну тра-
шњих по сло ва, “ме ки” свет ски рат за свет ско до ми на ци ју 
под иде о ло шком за ста вом нео ли бе ра ли зма, нај ве ћа пљач ка 
свет ског бо гат ства у исто ри ји... 

11.4. У овом пред у зе ћу ве ли ког пре и спи ти ва ња, це ло-
куп но зна ње све та на ла зи се на до хват ру ке. Сло бод ни смо 
да тај бес крај но бо га ти кор пус упо тре би мо, сло бод ни смо 
да ар ти ку ли ше мо стра те ги ју за бу дућ ност и сло бод ни смо 
да у скла ду са тим де лу је мо. Ово пре и спи ти ва ње уве ли ко је 
у то ку ши ром све та. Раз у ме се, у окви ри ма срп ског кон тро-
ли са ног и ма ни пу ла тив ног про сто ра таблоидне јавности и 
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корпоративнеполитике ово пла не тар но пре и спи ти ва ње це-
ло куп ног ка та ло га опе ра тив них пој мо ва и те о ри ја на ко ји ма 
по чи ва кор по ра тив ни по ре дак “но вог све та” не на и ла зи ни 
на ка кав од јек. Још ви ше, уну тар кон тро ли са ног и ма ни пу ла-
тив ног про сто ра срп ске таблоиднејавности и корпоративне
политике кри ти ка кор по ра тив ног по рет ка “но вог све та” уоп-
ште и не по сто ји. По ја ва је оче ки ва на и за са му ствар ни је од 
зна ча ја. Са свим у скла ду са из вор ним зна че њем пој ма krinien, 
κρίνω– раз дво ји ти, раз ли ко ва ти, ста ње у ко ме на ста је ми-
шље њеи ње го вим де ри ва том krizis, κρίσις–из бор, од лу ка, 
суд, про су ђи ва ње, спо соб ност да се до не се суд, прав да, а на-
ро чи то бо жан ска прав да, сло бод ни смо да се као сло бод ни 
љу ди и са ми укљу чи мо у то пред у зе ће ве ли ког пре и спи ти ва-
ња. Ово су по но во “вре ме на ко ја ис ку ша ва ју људ ску ду шу”. 
Мо жда још ни је ка сно да се ис кљу чи онај сат ни ме ха ни зам 
тем пи ра не бом бе у ко ју је кор по ра тив ни по ре дак пре тво рио 
чи тав свет и сва ко ло кал но дру штво, укљу чу ју ћи и Ср би ју. 
Ме ђу свим ме сти ма на све ту, мо жда је у овом ча су упра во 
Ср би ја иде ал но ме сто да се та ко не што по ку ша.
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THECRISISONHISTORICALDEMISSIONOF
THEWORLDSYSTEMANDSERBIAN
CRISIS.ONMILITARIZATIONOFTHE
WORLDAFFAIRSANDTHEWORLD

CORPORATIVEORDER.REEXAMINATION.

Sum mary

Inthistextauthoranalyzedstructuralcharacteristicsofthe
worldtransitionalcrisisthathasbeencharacteristicforcurrent
periodofhistoricaldemissionoftheworld(capitalistic)system.
theauthorexaminedandanalyzedincomparativewaythecha
racteristicsofthecrisisinsomelocalcases,inthistextincaseof
serbiansocietyandstate,butalsothecrisisintheworldsociety
ingeneral.theanalysishasshownthatthestructuralcharacte
risticsof thecrisisare identical inbothof theabovementioned
cases–privatizationofsocialtreasurethat,assuch,hasnever
beennotedback inhistory,globalizationofpoverty,militariza
tion, corporativeorder, its empireand imperialism… inconlu
dingpartofthetexttheauthorcalledforacriticalreexaminati
onofideological,institutionalandstructuralmatrixonwhichthe
worldcrisisorderhasbeenfounded.
Keywords:crisis,historicaldemissionof theworldsystem, fo

ur sequencesof yugoslavand serbian crisis,war,
politics of the war, “humanitarianmilitary inter
vention”, “coalition of thewilling ones”, collapes
ofsystemideologies,“returntofeudalism”,corpo
rative order, globalization of poverty, yugoslavia,
serbia, united states of america, european union,
allianceofpower,corporativeorder,newimperia
lism,militarizationoftheworldaffairs
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