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ЉубомирКљакић*

ЕВРОП СКА УНИ ЈА КАО  
„МЕ КА” ИМ ПЕ РИ ЈА И СР БИ

Ре зи ме

Посебни„пост-конфликтни“случајевиРепубликеСрп-
скеиРепубликеСрбије,каоињиховеперспективеуближој
идаљојбудућности,сагледавајусеизперспективеактуел-
ног историјског контекста. Њега је пресудно профилиса-
лаисторијскадемисијасветскогсистемаиструктурална
кризависокеакцелерацијекојатајпроцеспрати.Подовим
општим претпоставкама, начела и установе нововековне
републикеидемократијесуспендованису,програмкорпора-
тивнедистопијепостаоједоминатан,асавременаполити-
катрансформисанасеуфеудалну.АктуелнaдоктринаЧе-
тврте генерације ратовања представља идеолошки оквир
овогпроцесаињеговулегитимацију.Усветскимпословима,
већ јепостављенаимперијална хијерархијамоћиновогфе-
удалног поретка – интегрисана структура глобалне моћи
којус једнестранедемонстрирајуСАДкао„тврда“импе-
рија,асадругеЕУкао„мека“империја.Утаквомпоретку,
ратјеконтинуираностање.Затосавремениистраживачи
актуелноучешћеСАДиЕУусветскимпословимапрепозна-
јукао„стање“перманетногратаЧетвртегенерацијекоји
самопроглашене„вођечовечанства“водепротивостатка
света,укључујућиовдеиратпротивграђанасамихСАДи



ЉубомирКљакић ЕВРОПСКАУНИЈАКАО„МЕКА”...

428

ЕУ.Овдеимамопосласаузорнимслучајемдословнеприме-
недоктринемилитаристичке„новелибералнеимперије“и
„новог либералног империјализма“ у њеном изворном иде-
олошкомоблику.Каодоктринакоја јеималадапослетзв.
„хладнограта“1989-1990,идеолошкилегитимишепраксу
доминације,субјугације,перманентногсветскогратаиуни-
латералне примене силе у светским пословима, доктрина
милитаристичког„новоглибералногимперијализма“и„но-
велибералнеимперије“представљаоквирунутаркогаседа-
наспрофилишуинституцијеиполитикеЕУкао«меке»им-
перије.Овдесетопоказујекрозкритичкоосветљавањедок-
трине„новоглибералногимперијализма“и„новелибералне
империје“уњеномизворномоблику–радРобертаКупераи
других,нарочитоулогаТонијаБлера.
Кључне речи: милитаризација светских послова, нови фе-

удални поредак, корпоративна дистопија, че-
тврта генерација ратовања, доктрина „нове
либералнеимперије“и„новоглибералногимпе-
ријализма“,ЕУ као„мека“ империја,САДкао
„тврда#империја,Срби.

1. Исто риј ски кон текст у ко ме жи ви мо од ре ђен је 
струк ту рал ном кри зом (ка пи та ли стич ког) свет ског си сте ма.1 
Дру га чи ја од свих кри за ко је су јој прет хо ди ле то ком про те-
клих 500 го ди на, те ку ћа кри за свет ског си сте ма већ 35 го ди-
на пре суд но ути че на све ак те ре и на све про це се у свет ским 
и ло кал ним по сло ви ма. Пред на шим очи ма, на и ме, од ви ја 
се исто риј ска де ми си ја свет ског си сте ма. По ре дак све та ка-
кав смо по зна ва ли ми ну лих пет ве ко ва, не по врат но на пу шта 
по зор ни цу исто ри је, док се исто вре ме но струк ту ри ра не ки 
но ви, раз у ме се не ну жно и бо љи свет ски си стем. Реч је о 
не ста бил ном и ха о тич ном тран зит ном и тран сфор ма ци о ном 
ме ђу про сто ру из ме ђу кра ја (ста рог) и по чет ка (но вог) све та. 
Исто вре ме но, жи ви мо и на кра ју и на по чет ку све та. Про цес 
овог епо хал ног пре о кре та је сте не по вра тан.2

1 Главне идеје овог текста, изложио сам претходно на два научна скупа која 
је организовао Центар за националну стратегију из Београда: Република
Српска:стањеиперспективе,БањаЛука, 12. децембар 2009. и Петнаест
годинапослеДејтона, Београд, 26. март 2010.

2 За индентификацију епохалног карактера актуелне кризе светског система, 
имамо да захвалимо нарочито Фернану Броделу и Имануелу Волерсти-
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2. Ак ту ел на исто риј ска де ми си ја свет ског си сте ма, че-
твр та по ре ду у по зна тој по ве сти, од ви ја се по рит мич кој 
ма три ци ви со ке ак це ле ра ци је. А то зна чи да се од ви ја као 
планетарнo та ла сно кре та ње, уни вер зал но, си мул та но и син-
хро но, хо ри зон тал но и вер ти кал но, на ни воу свет ског дру-
штва, на ни воу сва ке по себ не људ ске за јед ни це, та ко ђе и на 
ни воу сва ког по је ди нач ног људ ског би ћа, без јед ног је ди ног 
из у зет ка. Сви на сле ђе ни и за те че ни об ли ци дру штве не ор-
га ни за ци је и ре про дук ци је, али и све ба зич не струк ту ре на 
ко ји ма ови об ли ци по чи ва ју, пре и спи ту ју се, раз ла жу се, де-
ком по ну ју и ру ше, де ле ги ти ми зу ју и тран сфор ми шу у не ке 
но ве об ли ке.  

Обри се јед ног но вог све та ко ји се у овим до га ђа ји ма 
уве ли ко струк ту ри ра већ мо же мо ви де ти на хо ри зон ту до га-
ђа ја. Кла сич не те о ри је исто риј ских кри за из дру ге по ло ви не 
19. ве ка (Карл Маркс, Ја коб Бур хард и дру ги ауто ри), по ма-
жу да се глав на струк ту рал на свој ства те ку ће свет ске кри зе 
ја сни је са гле да ју и бо ље ис тра же. О све му ово ме оп шир ни је 
сам пи сао на дру гим ме сти ма.3

ну, али и другим критичким мислиоцима. Они су, већ половином седам-
десетих, а нарочито током осамдесетих година 20. века, показали да тзв. 
„Никсонов шок“ из 1971 (који ће веома брзо, закључно са 1976, довести до 
опште „смрти новца“ и слома дотадашњег међународног финансијског си-
стема Бретон Вудс), као и „нафтни шок“ из 1973-1974, представљају заправо 
секвенце прве „епизоде“ кризе коју је неповратно покренула историјска 
демисија светског (капиталистичког) система. Видети, Imanuel Wallernstein: 
Suvremeni svjetski sistem (I - II , 1974, 1980), cekade, Zagreb, 1986; Fernan 
Brodel: Dinamikakapitalizma(1985), Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 
Sremski Karlovci - Novi Sad, 1989; Фернан Бродел: Списиоисторији, Српска 
књижевна задруга, Београд, 1992; Fernand Braudel: Materijalna civilizacija,
ekonomijaikapitalizamodXV.doXVIII. stoljeća (1979), I - III, August Cesarec, 
Zagreb, 1992; видети, и друге радове од интереса, на пример, Andre Gunder 
Frank and Barry K. Gills, ed.: TheWorldSystem.FiveHundwerdYearsorFive
Thousends, Routledge, London, 1993, Abuss, http://abuss.narod.ru/Biblio/WS/
ws-5000_intro.htm; World-system History: The Social Science of Long-term
Change, ed. By Robert A. Denmark, Routledge,New York, 2000, Abuss, http://
abuss.narod.ru/Biblio/WS/ws-history1_1.htm; Andrey V. Korotayev, Sergey V. 
Tsirel: ASpectralAnalysisofWorldGDPDynamics:KondratieffWaves,Kuznets
Swings,JuglarandKitchinCyclesinGlobalEconomicDevelopment,andthe2008
-2009EconomicCrisis, Structure and Dynamics, eJournal of Anthropological 
and Related Sciences, Vol. 4, No. 1, 2010, University of California, Irvine, http://
escholarship.org/uc/item/9jv108xp... и тако даље.

3 Љубомир Кљакић, Студијебудућности1987-2004, Народна књига, Београд, 
2005, нарочито „Година 2001. и после. Нова економија и будућност свет-
ских послова“,стр. 203-228, „Будућност и будућност снова“, стр. 229-140, 
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3. Исто та ко, већ 35 го ди на, све до ци смо, не сум њи во и 
жр тве, на сто ја ња САД и глав них са ве зни ка те зе мље из НА-
ТО и ЕУ, а по себ но УК, да се ак ту ел на свет ска кри за уни ла-
те рал но кон тро ли ше и да се њо ме упра вља у окви ру стра те-
ги је „кон тро ли са не дез ин те гра ци је“4 и ми ли та ри за ци је уну-

„Последњи циклус последње кризе или ритам будућности“, стр. 241-255; 
такође, Љубомир Кљакић, „Криза. Историјска демисија светског система 
и српска криза. Милитаризација светских послова и светски корпоратив-
ни поредак. Преиспитивање, е-формат, више адреса, нпр. Global Research.
ca, 18. 02. 2010, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17699, 
штампано, Националниинтерес, 1, Београд, 2010, стр. 205-238, Зборник кру-
шевачке Филозофско-књижевне школе 2009, Крушевац, 2010, стр. 143-170.

4 Доктринарни оквир за такав могући ток ствари поставила је седамдесетих 
година 20. века група америчких универзитетских професора и теоретичара 
блиских влади и њеним различитим агенцијама. Између 1971. и 1977, њих 
је, наиме, као своје чланове, ангажовао Савет за иностране односе (Council 
on Foreign Relations, CFR) за рад на мега-истраживачком програму Пројекат
осамедесете (1980’sProject - буџет 1,3 милиона УСД, координациони коми-
тет од 14 људи, 9 директора, међу којима и Збигњев Бжежински, Мајкл Блу-
ментал, Сајрус Венс, Пол Вокер, професионални административни апарат, 
12 истраживачких група за различите области са по 20 чланова, бројни дру-
ги експерти ангажовани као саветници за различита проблемска подручја и 
фазе рада). Циљ Пројектаосамедесете био је да постави стратешки оквир 
за политике америчких администрација у периоду после циклуса који се 
завршио са демисионирањем Ричарда Никсона августа 1974. Резултати рада 
на овом програму публиковани су између 1977. и 1982. у колекцији од 33 
књиге – 1977: Fred Hirsch, Edward L. Morse & Michael W.  Doyle: Alternativesto
monetarydisorder; David C. Gompert, Michael Mandelbaum, Richard L. Garwin 
and John H. Barton: NuclearWeaponsandWorldPolitics. Alternatives for the 
Future; Allen S. Whiting, Robert F. Dernberger: China’sFuture.ForeignPolicy
andEconomicDevelopment in thePost-MaoEra; Anne Hessing Cahn, Joseph 
Kruzel, Peter M. Dawkins and Jacques Huntzinger: Controlling Future Arms
Trade; Ted Greenwood, Harold A. Feiveson and Theodore B. Taylor: Nuclear
Proliferation. Motivations, Capabilities, and Strategies for Control; Stephen 
Green: International Disaster Relief. Toward a Responsive System; Catherine 
Gwin, Guy Pauker, Frank Golay, and Cynthia Eulos: DiversityandDevelopment
in Southeast Asia. The Coming Decade;1978: Stanley Hoffman: Primacy or 
World Order. AmericanForeignPolicysincetheColdWar; Roger Hansen, Albert 
Fishlow, Richard Fagen, and Carlos Diaz-Alejandro: RichandPoorNationsinthe
WorldEconomy; W. Howard Wriggens and Gunnar Adler-Kahlsson: Reducing
Global Inequities; John Waterbury and Ragaei El Mallakh: MiddleEast In the
ComingDecade:FromWellheadtoWell-being; Oystein Noreng: Oilpoliticsin
the1980s:Patternsofinternationalcooperation; 1979: Roger D. Hansen: Beyond
theNorth-Southstalemate; U. B. Arad: SharingGlobalResources; Colin Legum, 
I. William Zartman, Lynn K. Mytelka and Steven Langdon: Africainthe1980s.A
ContinentinCrisis; 1980: William Diebold: IndustrialPolicyasanInternational
Issue; 1982: Miriam Camps & Catherine Gwin: Collective Management: The
Reform of Global Economic Organizations... и тако даље. За потребе CFR, 
књиге је објавио њујоршки McGraw-Hill у колекцији чија свака књига има 
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тра шњих и свет ских по сло ва. Као да је реч о не ком екс пе ри-
мен ту у ре ал ним усло ви ма, те ку ћи про цес ми ли та ри за ци је 
свет ских по сло ва ма ни фе сту је свој иде ал ни ра зор ни по тен-
ци јал од 1991-2001. и де се то го ди шњег ра та за ју го сло вен ско 
на сле ђе па све до да нас. Осве тли мо ли тај склоп до га ђа ја из 
све о бу хват не ви зу ре ви де ће мо да се ов де за и ста и ра ди о екс-
пе ри мен ту.

4. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је у де се то го ди шњи рат 
за ју го сло вен ско на сле ђе, као и ње го ве крат ко роч не и ду го-
роч не по сле ди це, био и остао упле тен прак тич но чи тав свет, 
сво је вре ме но, на са мом по чет ку (1991), на звао сам га Тре ћи 
свет ски рат.5 Да нас, по сле 20 го ди на, ми слим да нам рас по-
ло жи ве чи ње ни це да ју за пра во ако де се то го ди шњи рат за 
ју го сло вен ско на сле ђе исто вре ме но ви ди мо и као Пр ви свет-
ски рат 21. ве ка, и још пре ци зни је као Пр ви кон тро ли са ни 
свет ски рат 21. ве ка. 

При се ти мо ли се, та ко ђе, и не сум њи ве чи ње ни це да то-
ком овог ра та, а на ро чи то ин тен зив но 1995. и 1999, јед на од 
ра ту ју ћих стра на, у овом слу ча ју САД и НА ТО, на про сто ру 
из вор не Ју го сла ви је (Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на, Ре пу бли ка 
Срп ска, Ре пу бли ка Ср би ја, Ре пу бли ка Цр на Го ра, од но сно 
Са ве зна ре пу бли ка Ју го сла ви ја) упо тре бља ва и це ло куп-
ни спек тар „ме ке“ и „твр де“ мо ћи ко јом рас по ла же, раз у ме 
се укљу чу ју ћи и це ло ку пан вој ни ар се нал (пе ша диј ско, по-
мор ско, ва зду хо плов но, ра кет но, елек трон ско, ну кле ар но, 
ко смич ко, ки бер нет ско, кли мат ско, би о ло шко, пси хо ло шко, 
еко ном ско... оруж је), би ће мо још бли же исти ни ако овај Пр ви 
кон тро ли са ни свет ски рат 21,  од но сно Пр ви свет ски ну кле-
ар ни рат ни ског ин тен зи те та у 21. ве ку, де фи ни ше мо и као 

назнаку “for the Council on Foreign Relations/ 1980s Project”, „за Савет за ино-
стране односе / Пројекат осамдесете“. Данас се овај највећи истраживачки 
програм који је CFR предузео у својој досадашњој историји, назива још и 
програм „контролисане дезинтеграције“ (“controlled disintegration”), будући 
да је појам „контролисана дезинтеграција“ у јавну употребу увео Фред 
Хирш (Fred Hirsch) на страницама једне од најутицајнијих књига из ове 
колекције – Fred Hirsch, Edward L. Morse & Michael W.  Doyle: Alternativesto
monetarydisorderиз1977.

5 Љубомир Кљакић: Трећисветскират-Југославијаи“новисветскипоре-
дак”, Информација No. 2, Архив Кљакић, Београд, октобар - новембар 1991, 
xerox-издање, стр. 35 (cca. 180 стр. рукописа); реч је о колекцији текстова 
који су претходно објављени у београдским листовима Књижевненовине и 
Политикаекспрес.
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Пр ви свет ски рат у ко ме је де мон стри ран пун ка па ци тет тзв. 
пост-мо дер ног аси ме трич ног ра то ва ња. 

5. Основ но док три нар но свој ство тзв. пост-мо дер ног 
аси ме трич ног ра то ва ња је сте по ро зност, од но сно фак тич ко 
бри са ње чвр стих струк ту рал них и пој мов них гра ни ца из ме-
ђу по ли ти ке и ра та, из ме ђу вој ни ка и ци ви ла, из ме ђу вој них 
и ци вил них струк ту ра, што омо гу ћа ва њи хо ву пу ну екви ва-
лет ност  и њи хо ву ме ђу соб ну кон вер ти бил ност. Кон се квент-
но, ово уки да ње сва ке раз ли ке из ме ђу вој них и ци вил них 
струк ту ра, обез бе ћу је „чи сту“ док три нар ну ле ги тим ност за 
тзв. пост-мо дер ни то тал ни рат. Сам кон цепт тзв. пост-мо дер-
ног то тал ног ра та, де фи ни сан је 1989. у САД као Че твр та ге-
не ра ци ја ра то ва ња  (Fo urth Ge ne ra tion War fa re, 4GW).6

Све мо гућ но сти Че твр те ге не ра ци је ра то ва ња те сти ра-
ју се и уна пре ђу ју од 1990. го ди не (Пр ви за лив ски рат, Де-
се то го ди шњи рат за ју го сло вен ско на сле ђе) до да нас и то у 
ствар ним усло ви ма тзв. Про ши ре ног Ис то ка, од но сно из ме ђу 
европ ског Бал ка на и цен трал но а зиј ског Бал ка на, ка ко је тај 
про стор од ушћа Са ве у Ду нав до Цен трал не Ази је 1997. на-
звао Збиг њев Бже жин ски.7 Ви ше је не го очи глед но да ће се 
та кав, де струк ти ван, ток до га ђа ја ини ци ран овим екс пе ри-
мен том на ста ви ти и у го ди на ма пред на ма.

6. У скла ду са док три нар ном ле ги ти ма ци јом ко ју је тзв. 
пост-мо дер ни то тал ни рат до био са те о ри јом о Че твр тој ге-
не ра ци ји ра то ва ња, тран сна ци о нал ни са вез вла да ју ћих класâ 
САД и ње них са ве зни ка из ЕУ, а на ро чи то из УК, да нас ко-
ри сти це ло куп ну, ве о ма бо га ту и со фи сти ци ра ну ска лу то-
тал не си ле, од „ме ке“ мо ћи кон тро ле и про из вод ње ин фор ма-
ци ја до „твр де“ мо ћи оруж ја и ра та. Нео гра ни че но ко ри шће-
ње ове то тал не си ле, омо гу ћа ва тран сна ци о нал ном са ве зу 
вла да ју ћих класâ да, и код ку ће и у све ту, упра вља кри зом 
у скла ду са сво јим екс клу зив ним ин те ре си ма и ци ље ви ма. 
Кон стру и сан је чи тав је дан, ве о ма сло жен, раз у ме се ин те-
гри сан, кор пус док три на ко је тре ба да ле ги ти ми шу све оп-

6 William S. Lind, Colonel Keith Nightengale (USA), Captain John F. Schmitt 
(USMC), Colonel Joseph W. Sutton (USA),  and Lieutenant Colonel Gary I. Wil-
son (USMCR): TheChangingFaceofWar:IntotheFourthGeneration, Marine 
Corps Gazette, October 1989, pp. 22-26, http://twm.co.nz/4thgenwar.htm

7 Zbignjev Bžežinski: Velika šahovska tabla (1997), CID-Romanov, Podgorica-
Banja Luka, 2001.
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ште и све по себ не ни вое и ре ла ци је тог си сте ма гло бал ног 
им пе ри јал ног упра вља ња: док три на им пе ри је и ли бе рал ног 
им пе ри ја ли зма; док три на др жа ве на ци о нал не без бед но сти 
и по ли циј ске др жа ве; док три на пер ма нет ног ра та и пер ма-
нет не рат не при вре де; док три на стра ха; док три на кор по ра-
тив ног до го во ра; док три на дво стру ких стан дар да; док три на 
су ко ба ци ви ли за ци ја; док три на нео гра ни че ног ра та про тив 
те ро ри зма; док три на до мо вин ске без бед но сти; док три на пер-
ма нент ног ван ред ног ста ња, огра ни ча ва ња гра ђан ских пра-
ва и пу ног по ли циј ског над зо ра над гра ђа ни ма; док три на 
то тал ног над зо ра над свим елек трон ским ко му ни ка ци ја ма; 
док три на пре вен тив ног ра та, ху ма ни тар них вој них ин тер-
вен ци ја; док три на R2P (re spon si bi lity to pro tect, од го вор ност 
да се за шти ти); док три на пси хо ло шог ра та и тај них вој них 
опе ра ци ја; док три на тор ту ре над рат ним за ро бље ни ци ма и 
по ли тич ким ухап ше ни ци ма; док три на ле ги тимнх ег зе ку ци ја 
и атен та та; док три на свр га ва ња „не по доб них“ ре жи ма; док-
три на ла жних за ста ва и стра те ги ја тен зи је, итд.8

8 Видети неке од бројних доступних извора од интереса у овој ствари, на 
пример, Leslie «Howdy» Belknap: MilitaryOperationsintheCNNWorldUsing
theMediaasaForceMultiplier, Naval War College, Joint Military Operations 
Dept, Network, Ri, November 1996, http://www.stormingmedia.us/74/7447/
A744703.html;  Temporary Committee on the ECHELON Interception System: 
Report on the existence of a global system for the interception of private and
commercial communications (ECHELON interception system), European 
Parliament, Session document, 11 July 2001, http://www.au.af.mil/au/awc/
awcgate/echelon/echelon_eur_parliament.pdf; Uniting and Strengthening
America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct
TerrorismAct,USAPATRIOTACT(pp.1-342), 107th United States Congress, 
signed into law by President George W. Bush on October 26, 2001, http://epic.
org/privacy/terrorism/hr3162.pdf; Sam Gardiner, Colonel, USAF (Retired): 
TruthfromThesePodia.SummaryofaStudyofStrategicInfluence,Perception
Management, Strategic Information Warfare and Strategic Psychological
Operations inGulfII, USNews.com, October 8, 2003, http://www.usnews.com/
usnews/politics/whispers/documents/truth_1.pdf; Jay Stanley: TheSurveillance-
IndustrialComplex:HowtheAmericanGovernmentIsConscriptingBusinesses
and Individuals in the Construction of a Surveillance Society, The American 
Civil Liberties Union, August 2004, http://www.aclu.org/FilesPDFs/surveillance_
report.pdf; ForgingAWorldOfLibertyUnderLaw.U.S.NationalSecurityInThe
21stCentury.FinalReportofthePrincetonProjectonNationalSecurity, G. John 
Ikenberry and Anne-Marie Slaughter Co-Directors, The Princeton Project Papers, 
The Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton 
University, 2006, http://www.princeton.edu/~ppns/report/FinalReport.pdf;  Arc-
hi  tects & Engineers for 9/11 Truth, http://www.ae911truth.org/; Tony Bunyan: 
Intensivesurveillanceof“violentradicalisation”extendedtoembracesuspected
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7.Иако је по себ на исто ри ја ми ли та ри зма ду га ко ли ко 
и пи са на исто ри ја чо ве чан ства,  ипак се да на шња ми ли та ри-
за ци ја уну тра шњих и свет ских по сло ва из два ја као спе ци-
фи чан исто риј ски фе но мен, већ због са ме чи ње ни це што ак-
ту ел на ми ли та ри за ци ја пр вен стве но пред ста вља опе ра тив ни 
од го вор САД (и УК) на иза зо ве пред ко ји ма се да нас на ла-
зи чо ве чан ство. Реч је, на и ме, о ре ак ци ји са мог вр ха свет ске 
пи ра ми де кор по ра тив не мо ћи (ан гло-аме рич ки са вез мо ћи, 
су пер кла са, гло бал на ели та, тран сна ци о нал на оли гар хи ја, 
тран сна ци о нал ни са вез вла да ју ћих класâ, тран сна ци о нал на 
ка пи та ли стич ка кла са, свет ски са вез кор по ра тив не мо ћи), 9 
на исто риј ску кри зу свет ског си сте ма. 

8. Сход но то ме, тзв. Че твр та ге не ра ци ја ра то ва ња, од-
но сно те ку ћа ми ли та ри за ци ја свет ских и ло кал них по сло ва 
као стра те ги ја „кон тро ли са не дез ин те гра ци је“, тре ба да под 
прет по став ка ма крај ње струк ту рал не не ста бил но сти свет-
ског си сте ма, па чак и под прет по став ка ма ње го вог пот пу ног 
сло ма, од бра ни и са чу ва са му ову струк ту ру кор по ра тив не 

“radicals”fromacrossthepoliticalspectrum,Targetsinclude:“Extremeright/
left,Islamist,nationalist,anti-globalisationetc”, Statewatch, 10 April 2010, http://
www.statewatch.org/analyses/no-98-eu-surveillance-of-radicals.pdf; Council of 
the European Union: DraftCouncilConclusions on the use of a standardised,
multidimensionalsemistructuredinstrumentforcollectingdataandinformation
ontheprocessesofradicalisationintheEU, Brussels, 16 April 2010, http://www.
statewatch.org/news/2010/apr/eu-council-info-gathering-uardicalisation-8570-10.
pdf; Julius Cavendish: How the CIA ran a secret army of 3,000 assassins, The 
Independent, Thursday, 23 September 2010, http://www.independent.co.uk/news/
world/asia/how-the-cia-ran-a-secret-army-of-3000-assassins-2087039.html...

9 Mills, C. Wright. ThePowerElite, New York, Oxford University Press, 1956; 
Howard Zinn: APeoplesHistoryoftheUnitedStates1492-Present (1980, 1995, 
1998, 1999, 2003), Harper Perenial Modern Classics, New York, 2005; Carroll 
Quigley: The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden. Books 
in Focus, New York, 1981, Reprinted by Rancho Palos Verdes - GSG & Associates, 
San Pedro, CA, date unknown; Noam Chomsky: Year501.TheConquestContinues, 
South End Press, Boston, 1993; William I. Robinson and Jerry Harris: Towards
AGlobal RulingClass?Globalization and the Transnational Capitalist Class, 
Science & Society, Vol. 64, No. 1, Spring 2000, 11 - 5411, http://www.net4dem.
org/mayglobal/Papers/RobinsonHarris7_16.pdf; Andrew Gavin Marshall: Global
PowerandGlobalGovernment, I - IV, July 21 - August 13, 2009, Global Research,

 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14464, etc.; William 
I. Robinson: Global Capitalism Theory and the Emergence of Transnational
Elites, United Nations University, World Institute for Development Economic 
Research, Working Paper No. 2010/02, January 2010, http://www.wider.unu.edu/
publications/working-papers/2010/en_GB/wp2010-02/_files/82825453722271811/
default/2010-02.pdf...
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мо ћи и до ми на ци је. Реч је о на сто ја њу свет ског са ве за кор-
по ра тив не мо ћи да од бра ни и са чу ва је ди ни свој аутен тич-
ни исто риј ски ам би јент, светскипоредаккорпоративнедис-
топије.10 Да нас ни је те шко ви де ти да се у са мом је згру ове 
кор по ра тив не струк ту ре на ла зе са мо про гла ше не „во ђе чо ве-
чан ства“, кла стер екс клу зив них тран сна ци о нал них клу бо ва 
осо ба ко је као при ват ни вла сни ци нај ве ћег де ла свет ског бо-
гат ства на сто је да у соп стве ном ин те ре су ефек тив но и ду-
го роч но упра вља ју свет ским по сло ви ма. У том ма ло број ном 
дру штву, ве о ма ва жну уло гу, по мно гим ис тра жи ва чи ма и 
нај ва жни ју уло гу, има још екс ку зив ни ји клуб ме ђу на род них 
бан ка ра.11

9. У скла ду са овим на сто ја њи ма, то ком про те клих 35 
го ди на, а на ро чи то од 1989-1991, ра ди кал но се тран сфор ми-
са ла и са ма по ли ти ка. На и ме, по ли ти ка ко ја се да нас во ди у 
свет ским и уну тра шњим по сло ви ма, пред ста вља за пра во на-

10 Опширније о светском поретку корпоративне дистопије, Љубомир Кљакић: 
Србијапредизбором.Tребадаобраћујемосвојврт, I - III, Фонд Слободан 
Јовановић, 07,10,14, јун 2010, http://www.slobodanjovanovic.org/2010/06/07/
ljubomir-kljakic-treba-da-obradujemo-svoj-vrt-i-deo/?lang=lat, као и на другим 
е-адресама; такође, Љубомир Кљакић: Језик корпоративне дистопије,
саопштење, 22. крушевачка филозофско-књижевна школа, Крушевац 24 - 
26. јун 2010; емитовано, 3. програм Радио Београда, 21. јул 2010, 22:10 - 22:30. 

11 David Starss Jordan: UnseenEmpire.Astudyoftheplightofnationsthatdonot
paytheirdebt, American Unitarian Association, Boston, 1912; Andrew Carnegie: 
The Empire of Business, Doubleday, Page & Company, Garden City, New York, 
1917; Walter Bagehot: LombardStreet.ADescriptionoftheMoneyMarket, Dut-
ton and Company, New York, 1920; E. C. Knuth: The Empire of  “The City”. 
World Superstate. The 130 Years of Power Politics of the Modern Era, Milwaukes, 
Wis., 1944, 1983 edition; Ferdinand Lundberg: Bogati i najbogatiji. Studija o
moći novca danas.O pravim vladarima Sjedinjenih AmeričkihDržava (1968), 
Globus, Zagreb, 1977; Niall Ferguson: TheWorld’sBanker:TheHistoryof the
HouseofRothschild, I - II, Weidenfeld & Nicolson, London, 1998; Michael Hud-
son: Super Imperialism. The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance 
(1972), Second edition, Pluto Press, London - Sterling, Virginia, 2003; Peter L. 
Berstein: ThePowerofGold.TheHistoryofanObsesion, John Wiley & Sons, 
Chichester, England, 2004; Charles R. Morris: TheTwoTrillionDollarMeltdown:
EasyMoney,HighRollers,andtheGreatCreditCrash, Public Affairs, New York, 
2009; Webster Griffin Tarpley: SurvivingtheCataclysm:YourGuideThroughthe
GreatestFinancialCrisisinHumanHistory, Progressive Press, Joshua Tree, Ca-
lif., 2009; Simon Johnson and James Kwak:13Bankers.TheWallStreetTakeover
and theNext FinancialMeltdown, Pantheon Books, New York, 2010; Howard 
Davies and David Green: BankingontheFuture.TheFallandRiseofCentral
Banking, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2010; Niall Ferguson: 
HighFinancier.TheLivesandTimeofSiegmundWarburg, Penguin Press, New 
York, 2010...
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ста вак ра та дру гим сред стви ма. Дру гим ре чи ма, по ли ти ка се 
ми ли та ри зо ва ла. То зна чи да су су спен до ва на на че ла и уста-
но ве но во ве ков не ре пу бли ке и де мо кра ти је, да је про грам 
кор по ра тив не дис то пи је по стао до ми нан тан, а да се са вре-
ме на по ли ти ка тран сфор ми са на у фе у дал ну, са свим у скла ду 
са чи ње ни цом да се да на шњи свет су о ча ва са ре вер зи бил ним 
про це си ма ко ји те о риј ски зна че по вра так у фе у да ли зам. Ак-
ту ел на док три на Че твр те ге не ра ци је ра то ва ња пред ста вља 
иде о ло шки оквир овог про це са и ње го ву ле ги ти ма ци ју. У 
свет ским по сло ви ма, већ је по ста вље на им пе ри јал на хи је-
рар хи ја мо ћи но вог фе у дал ног по рет ка.

У та квом по рет ку, рат је пер ма нет но ста ње. За то су 
мно ги са вре ме ни ис тра жи ва чи, са ослон цем на чвр сте и не-
сум њи ве чи ње ни це, уче шће САД (и ЕУ) у свет ским по сло ви-
ма пре по зна ли као „ста ње“ пер ма нет ног ра та Че твр те ге не-
ра ци је ко ји са мо про гла ше не „во ђе чо ве чан ства“ во де про тив 
остат ка све та, укљу чу ју ћи ов де и рат про тив гра ђа на са мих 
САД и ЕУ.12

12 Mičel Kler: Ratkomenemakraja.AmeričkoplaniranjenovihVjetnama (1970,
1971,1972), Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1975; William Blum: KillingHope:
US Military and CIA Interventions Since World War II, Common Courage 
Press, Monroe, Maine, 1995; Родни Еткинсон: Зачарани европски круг.
Корпоративнеелитеиновифашизам(1997), Светови, Нови Сад, 1997; Noam 
Chomsky: RogueStates.TheRuleofForceinWorldAffairs, Pluto Press, London, 
2000; Rodney Atkinson: FascistEuropeRising.TheRepressionandResurgence
ofDemocraticNations, Compuprint Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, 2001; 
Ted Galen Carpenter: ProtectingLiberty inaPermanentWar, CATO Institute, 
June 21, 2002, http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=3503; Virginia Tilly: 
Bush’sTinker-ToyIdeology.TowardPermanentWar?, Counterpunch August 21, 
2003, http://www.counterpunch.org/tilley08212003.html; Majkl Parenti: Ubiti
naciju. Napad na Jugoslaviju, Mediagraf, Beograd 2002; Ričard Falk: Veliki
teroristički rat (2003), Filip Višnjić, Beograd, 2003; Alexander Cockburn and 
Jefferey St.Clair: Imperial Crusades. Iraq, Afganistan and Yugoslavia, Verso, 
London - New York, 2004; Samir Amin: TheLiberalVirus.PermanentWarand
theAmericanizationoftheWorld, Monthly Review Press, New York, 2004; Stiven 
Kinzer: Svrgavanje.Pučevi,revolucije,invazije.KakojeAmerikamenjalarežime,
od Havaja do Iraka (2006), Politika, Beograd, 2006; Amy Goodman, David 
Goodman: Moćnici su iznad zakona. Razotkrivanje korumpiranih političara,
ratnih profitera i medija koji ih vole (2004), Prometej, Zagreb, 2006; Eric 
Hobsbawm: OnEmpire.America,War,andGlobalSupremacy, Pantheon, New 
York, 2008; Naomi Klein: Doktrinašoka.Usponkapitalizmakatastrofe(2007), 
V.B.Z., Zagreb, 2008; Noam Čomski: Intervencije (2007), Rubikon, Novi Sad, 
2008; Noam Čomski: Hegemonijailiopstanak(2008), Rubikon, Novi Sad, 2008; 
William D. Hartung: ObamaandthePermanentWarBudget, Foreign Policy in 
Focus, December 22, 2009,
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10. Сви су из гле ди да се ства ри не ће про ме ни ти ни у до-

глед ној бу дућ но сти. Уоста лом, и да ље тра ју ра то ви у Ира ку, 

Ав га ни ста ну и Па ки ста ну,13 спе ци јал не сна ге САД тре нут-

но опе ри шу у чак 75 зе ма ља ши ром све та (са или без зна ња 

 http://www.fpif.org/articles/obama_and_the_permanent_war_budget; Noam 
Čom ski: Imperijalneambicije.Razgooriosvetuposle9/11. Intervjui sa Dejvidom 
Barsanijanom (2005), Rubikon – Beoknjiga, Novi Sad - Beograd, 2009; Johan 
Galtung: TheFalloftheUSEmpire-AndThenWhat?Successors,Regionalization
orGlobalization?USFascismorUSBlossoming?, Transcend University Press, 
Kolofon Press, Oslo, 2009; TheGlobalEconomicCrisis,TheGreatDepression
oftheXXICentury, Michel Chossudovsky and Andrew Gavin Marshall, Editors, 
Global Research, Toronto, 2010; Stephen Lendman: America’s Permanent
War Agenda, Baltimore Chronicle, 1 March 2010, http://baltimorechronicle.
com/2010/030110Lendman.shtml; John Pilger: Obamaandtheageofpermanent
war, New Statesman, 25 March 2010, http://www.newstatesman.com/global-
issues/2010/03/world-war-pilger-obama-iraq; NATO 2020: Assured Security,
DynamicEngagement.AnalysisandRecommendationsoftheGroupofExpertson
aNewStrategicConceptforNATO, 17 May 2010, http://www.nato.int/strategic-
concept/expertsreport.pdf; Andrew Bacevich: WashingtonRules:America’sPath
toPermanentWar,AmericanEmpireProject, Metropolitan Books, New York, 
2010; Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the 
North Atlantic Treaty Organisation, Adopted by Heads of State and Government 
in Lisbon, Active Engagement, Modern Defence, Summit meetings of Heads of 
State and Government, Lisbon, 19 Nov. 2010 - 20 Nov. 2010, http://www.nato.int/
lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf...

13 Ви де ти, Wi ki Le aks.The Afg han War Di ary, http://www.wi ki le aks.org/wi ki/Afg-
ha ni stan; та ко ђе, TheIraqWarLogs, Протоколiирачкограта, тај ни из ве шта је 
аме рич ке ар ми је о ра ту у Ира ку и оку па ци ји те зе мље, ко ји су пу бли ко ва-
ни на адре си Wi ki Le aks.Di aryDig, http://wi ki le aks.org/iraq/di arydig; об ја вљи-
ва ње ПротоколаИрачкограта, Wi ki Le aks је про пра тио сле де ћом увод ном 
на по ме ном: “У пе так, 22. ок то бра 2010, у 17:00 по ис точ ном вре ме ну, Wi-
ki Le aks је об на ро до вао нај ве ћу збир ку тај них вој них до ку ме на та у исто ри-
ји. Укуп но 391.832 из ве шта ја (‘Про то ко ли Ирач ког ра та’), до ку мен ту ју рат 
и оку па ци ју Ира ка од 1. ја ну а ра 2004. до 31. де цем бра 2009 (осим за ме се це 
мај 2004. и март 2009), а пре ма из ја ва ма вој ни ка ар ми је Сје ди ње них Др жа ва. 
Сва ки од њих пред ста вља ‘SI GACT’ од но сно ‘Зна чај ну ак ци ју’ (‘Sig ni fi cant 
Ac tion’) у ра ту. Они при ка зу ју до га ђа је ка ко су их ви де ле или чу ле аме рич-
кие вој не сна ге на те ре ну у Ира ку и пред ста вља ју пр ви пра ви увид у тај ну 
исто ри ју ра та са ко јом је вла да Сје ди ње них Др жа ва ну жно би ла упо зна та./ 
Де таљ ни из ве шта ји о 109.032 смрт них слу ча је ва у Ира ку, са сто је се од 66.081 
уби је них ‘ци ви ла’, 23.984 ‘не при ја те ља’ (они су озна че ни као по бу ње ни ци), 
15.196 ‘до ма ћи на’ (сна ге ирач ке вла де) и 3.771 ‘при ја те ља’ (при пад ни ци ко-
а ли ци о них сна га). Ве ћи на смрт них слу ча је ва (66.000, пре ко 60%) од но си се 
на уби је не ци ви ле.То зна чи да је сва ког да на то ком шест го ди на про сеч но 
уби јан 31 ци вил. За по ре ђе ње, ‘Ав га ни стан ски рат ни днев ни ци’, ко ји је прет-
ход но об ја вио Wi ki Le aks, а ко ји по кри ва ју исти пе ри од, са др же де та ље о 
смр ти око 20.000 љу ди. Са екви ва лент ним ста нов ни штвом, Ирак је то ком 
истог пе ри о да, био пет пу та смр то но сни ји.” Wi ki Le aks, http://wi ki le aks.org/.
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та мо шњих вла да),14 ви ше го ди шње при пре ме за рат про тив 
Ира на ушле су из гле да у сво ју за вр шну фа зу,15 у ме ђу на род-
ној јав но сти уве ли ко се рас пра вља о из гле ди ма за рат про тив 
Ру си је или Ки не,16 док се кри зи свет ског фи нан сиј ског си сте-
ма не са мо да не ви ди крај, не го се, на про тив, на ја вљу је њен 
но ви, још дра ма тич ни ји удар.17 Сле ди, да кле, да пер ма нет-
ни свет ски рат Че твр те ге не ра ци је ко ји во де САД, од но сно 

14 TTim Reid and Mic hael Evans: ObamasecretlydeploysUSspecialforcesto75
countriesacrossworld, The TimesОnline, Ju ne 5, 2010, http://www.ti me son li ne.
co.uk/tol/news/world/us_and_ame ri cas/ar tic le7144445.ece.

15 Erich Fol lath:Potential forApocalypse. IsWarbetween Iranand Israel Inevi-
table?, Spi e gel On li ne In ter na ti o nal, 06/22/2009, http://www.spi e gel.de/in ter-
na ti o nal/world/0,1518,631799,00.html; Amos Ha rel:How Israel’swarwith Iran
will be fought. Analisis,Ha a retz, 21:53, 06. 11. 2009, http://www.ha a retz.com/
news/analysis-how-israel-s-war-with-iran-will-be-fo ught-1.4628; An ne Ap pel ba-
um: Prepare forwarwithIran- incaseIsraelstrikes, Was hing ton Post, Tu es-
day, Fe bru ary 23, 2010, http://www.was hing ton post.com/wp-dyn/con tent/ar tic-
le/2010/02/22/AR2010022203528.html; Ro bert Dreyfuss: Hawks,UAEAmbassa-
dorWantWarWith Iran, The Na tion, July 9, 2010, http://www.the na tion.com/
blog/37220/hawks-uae-am bas sa dor-want-war-iran; Tre vor But ter worth:TheWar
AgainstIranHasAlreadyStarted, For bes, Sep. 21 2010 - 3:28 pm,http://blogs.
for bes.com/tre vor but ter worth/2010/09/21/the-war-aga inst-iran-has-al ready-star-
ted/;Rho dri Mar sden: Has theWest declared cyberwar on Iran?Experts say
thecomputervirusfoundinanuclearplantistheworkofaforeignpower, The 
In de pen dent, Tuesday, 28 September 2010, http://www.independent.co.uk/life-
style/gadgets-and-tech/news/has-the-west-declared-cyber-war-on-iran-2091320.
html....

16 Rick Ro zoff: Ame ri ca Thre a tens Rus sia: U.S. Con so li da tes New Mi li tary Out-
posts In Eastern Euro pe. Ba ses, tro ops and mis si les along the en ti re length of 
Eastern Euro pe from the Bal tic Sea to the Me di ter ra nean, Glo bal Re se arch, Sep-
tem ber 24, 2010, www.glo bal re se arch.ca/in dex.php?con text=va&aid=21167; Mi-
ke Whit ney: The Chan ces of a War with Chi na are Ri sing, In for ma tion Cle a ring 
Ho u se, Oc to ber 22, 2010, http://www.in for ma ti on cle a ring ho u se.in fo/ar tic le26655.
htm.  

17 Mic hael Chos su dovsky: Globalizacijabijedeinovisvjetskiporedak(2003), Pro-
me tej, Za greb, 2008; Макс Оте: Слом долази (2006), Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 
2009; Lo re ta Na po le o ni: Ološekonomija.Tamnastrananovogsvetskogporetka 
(2008), HE SPE RI A e du, Be o grad, 2009; Јир ген Ел зе сер: Националнадржаваи
феноменглобализације (2009), Ја сен, Бе о град, 2009; F. Wil li am Eng dahl: Next
WaveofBankingCrisistocomefromEasternEurope, Glo bal Re se arch, Fe bru-
ary 18, 2009, http://www.glo bal re se arch.ca/in dex.php?con text=va&aid=12339; 
Mi ke Spec tor: BankruptcyWatch:WaitingfortheNextBigWave, The Wall Stre-
et Jo ur nal, WSJ Blogs, March 12, 2010, 12:30 PM ET, http://blogs.wsj.com/de-
als/2010/03/12/ban kruptcy-watch-wa i ting-for-the-next-big-wa ve/; Јef frey E. Gar-
ten: TheNextWaveoftheCrisis.Nowit’sallaboutthepoliticalrisks, New swe ek, 
May 28, 2010, http://www.new swe ek.com/2010/05/28/the-next-wa ve-of-the-cri-
sis.html; Raj Nal la ri: TheNextWaveofThisCrisis, The World Bank. Growth and 
Cri sis Blog, Wed, 06/30/2010, http://blogs.wor ldbank.org/growth/no de/8735... .
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са мо про гла ше не „во ђе чо ве чан ства“, пре суд но про фи ли ше 
свет ске по сло ве у овом ча су на по чет ку дру ге де це ни је 21. 
сто ле ћа.  

Ово су обри си исто риј ског кон тек ста у ко ме се да нас 
на ла зи чо ве чан ство. 

11. Као што не дво сми сле но по твр ђу је и на ша три де сет-
пе то го ди шња кри за, са ра том за ју го сло вен ско на сле ђе 1991-
2001. као сво јим вр хун цем, ни ко ни ти је сте, ни ти мо же би-
ти из у зет из овог конк тек ста. За то се ни по себ ни „пост-кон-
фликт ни“ слу ча је ви Ре пу бли ке Срп ске и Ре пу бли ке Ср би је, а 
на ро чи то њи хо ве пер спек ти ве у бли жој и да љој бу дућ но сти, 
не мо гу ва ља но и де ло твор но осве тли ти, уко ли ко их раз-
ма тра мо изо ло ва но од исто риј ског кон тек ста пер ма нент ног 
свет ског ра та ко ји је ове „пост-кон фликт не“ слу ча је ве про-
из вео. 

С тим у ве зи, под се ћам да је ок то бра 1991, на са мом по-
чет ку де се то го ди шњег ра та, Ва ти кан, као је дан од не сум њи-
во нај ва жни јих и сва ка ко нај ком пе тент ни јих уче сни ка у тим 
до га ђа ји ма, пре ко слу жбе ног пап ског гла си ла, у овом слу ча ју 
пре ко RadioVaticana, крат ко са оп штио да је крај њи циљ кри-
зе ко ја је у том ча су по кре ну та на дру гој оба ли Ја дран ског 
мо ра, у та да шњој Ју го сла ви ји, вра ћа ње Ре пу бли ке Ср би је у 
ње не гра ни це од пре Пр вог свет ског ра та. Дру гим ре чи ма, 
Ва ти кан је у ок то бру 1991. по ру чио да ће се по кре ну ти про-
це си окон ча ти тек он да ка да Ср би ја бу де вра ће на у гра ни це 
ко је су јој ве ли ке си ле од ре ди ле, при зна ле и по твр ди ле на 
Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не.18

18 У тре нут ку ка да је дис кре но об ја вље но и у не ком од ов да шњих гла си ла (По-
литика или РадиоБеоград) ово крат ко ва ти кан ско са оп ште ње про шло је у 
на шој јав но сти при лич но не за па же но. Осим што сам га сâм ана ли зи рао у 
члан ку Поништавањедвавекаисторије, дру гом од на став ка но вин ског се-
ри ја ла ко ји сам та да об ја вљи вао у ПолитициЕкпрес (се ри јал Југославијаи
«новисветскипоредак», 10. ок то бар - 18. но вем бар 1991), ни је ми по зна то да 
се на траг ов да шње ре цеп ци је тог са оп ште ња мо же на и ћи и на не ком дру гом 
ме сту. На по чет ку Поништавањадвавекаисторије, ка же се: „Не дав но је 
до бро оба ве ште ни ва ти кан ски ра дио, ин тер пре ти ра ју ћи па пи но не за до вољ-
ство због мр ша вих ре зул та та по след њег су сре та срп ског па три јар ха Па вла 
и кар ди на ла Ку ха ри ћа у Ђа ко ву, де ци ди ра но са оп штио да је циљ те ку ћих 
про це са да се Ср би ја вра ти у гра ни це ко је је има ла 1914, пре из би ја ња Пр вог 
свет ског ра та. Овај план има сво је мно го број не по бор ни ке.“ Ви де ти, Љу бо-
мир Кља кић: Југославијаи«новисветскипоредак». Поништавањедвавека
историје, По ли ти ка Екс прес, Не дељ на ре ви ја, 13. ок то бар 1991, та ко ђе об ја-
вље но у Љу бо мир Кља кић: Трећисветскират-Југославијаи«новисветски
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12. До да нас по стиг ну ти ре зул та ти овог то ка до га ђа ја, 
го во ре да је про цес раз би ја ња и фраг мен та ци је срп ског исто-
риј ског, ет нич ког, кул тур ног, мо рал ног, еко ном ског и сва ког 
дру гог про сто ра до шао до пред сам крај. Оста ло је, на и ме, 
још не ко ли ко ства ри ко је тре ба да бу ду до кра ја за вр ше не ка-
ко би Ср би ју за и ста вра ти ли у гра ни це из 1878. го ди ну. 

Тај про цес, као што је по зна то, већ два де сет го ди на 
од ви ја се уз при ме ну свих рас по ло жи вих ин стру ме на та Че-
твр те ге не ра ци је ра то ва ња – по ли тич ки, еко ном ски и вој ни 
при ти сак, рат на по ли ти ка и рат, по ли тич ка про па ган да, ма-
ни пу ла ци ја, лаж и пре ва ра, суб вер зи ја, пси хо ло шки рат итд., 
укљу чу ју ћи и два ну кле ар на ра та ни ског ин тен зи те та ко ји су 
би ли во ђе ни на на шем про сто ру, пр ви у Ре пу бли ци Срп ској 
1995, а дру ги 1999. на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, од но сно 
та да шње СР Ју го сла ви је. Све ово го во ри о раз ме ра ма про бле-
ма ко ји има мо пред со бом. По мом ду бо ком уве ре њу, ста ње 
и пер спек ти ве Ре пу бли ке Срп ске не мо гу се раз у ме ти уко ли-
ко за не ма ри мо ма ко ју ди мен зи ју кон тек ста ко ји сам на пред 
ски ци рао, ни ти се ста ње и пер спек ти ве да на шње Ре пу бли ке 
Ср би је мо гу раз у ме ти из ван тог истог кон тек ста. Ни на јед но 
пи та ње од зна ча ја за са да шњост и бу дућ ност срп ског на ро да, 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске, не мо же се сми сле но, 
ко хе рент но и, што је по себ но ва жно, де ло твор но ого во ри ти 
уко ли ко се тај кон текст из гу би из ви да. 

13. Ве о ма упе ча тљи во, сва ка ко и по уч но, о раз ме ра ма 
иза зо ва са ко јим смо су о че ни, све до чи (и) за јед нич ка „суд-
би на“ она три ме ђу на род на до ку мен та ко ји су од зна ча ја за 
на шу са да шњост и за на шу бу дућ ност: Дејтонскиспоразум 
од 25. но вем бра 1995, Војнотехничкиспоразум из ме ђу сна га 
НА ТО и сна га СР Ју го сла ви је, тзв. Кумановскиспоразум од 
9. ју на 1999, РезолуцијаСаветабезбедностиУН1244, од 10. 
ју на 1999.19 Овим до ку мен ти ма (Кумановскиспоразум, Резо-

поредак», исто.
19  У U.S. De part ment of Sta te: TheDaytonPeaceAgreement,Wright-PattersonAir

ForceBase,Ohio,November,1-21,1995, http://www.sta te.gov/www/re gi ons/eur/
bo snia/dayta ble.html; De rek Chol let and Ben nett Fre e man: TheSecretHistoryof
Dayton.U.S.DiplomacyandtheBosniaPeaceProcess1995, U.S. De part ment of 
Sta te, Dayton Hi story Pro ject, May 1997, Dec las si fied in 2003, Na ti o nal Se cu rity 
Ar chi ve Elec tro nic Bri e fing Bo ok No. 171, Po sted - No vem ber 21, 2005, http://
www.gwu.edu/~nsar chiv/NSA EBB/NSA EBB171/in dex.htm; Кумановски спо-
разум,9. јун1999, Scribd.com, http://www.scribd.com/doc/1999014/Ku ma nov-
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луцијаСавета безбедностиУН 1244) тзв. ме ђу на род на за-
јед ни ца не дво сми сле но по твр ђу је те ри то ри јал ни ин те гри тет 
та да шње СР Ју го сла ви је, од но сно Ре пу бли ке Ср би је, ње ну 
це ло ви тост и су ве ре ни тет у ме ђу на род но при зна тим гра ни-
ца ма и, по сле дич но, за бра њу је би ло ка кву про ме ну тог и та-
квог ста ту са; исто та ко, тзв. ме ђу на род на за јед ни ца  га ран ту-
је (Дејтонскиспоразум) сва фак тич ки ус по ста вље на и при-
зна та пра ва, као и све ни вое су ве ре ни те та Ре пу бли ке Срп ске.

14. У прак си, ме ђу тим, са мо про гла ше не „во ђе чо ве-
чан ства“, онај свет ски са вез кор по ра тив не мо ћи ко ји се ла-
жно пред ста вља ла као „ме ђу на род на за јед ни ца“, дра стич но 
је од сту пао, иг но ри сао, ре ла ти ви зо вао, кр шио, јед но стра но 
ту ма чио, на сил но пре и на ча вао и нај зад, у ве ћој ме ри (слу чај 
Ре пу бли ке Ср би је и ње ног на сил но су спен до ва ног су ве ре ни-
те та над КиМ) или у не што ма њој (слу чај Ре пу бли ке Срп ске), 
фак тич ки по ни штио ва же ње ових до ку ме на та. Као што је 
по зна то, вр ху нац тог по ни шта ва ња ме ђу на род ног пра ва, је-
сте про гла ше ње тзв. „не за ви сног Ко со ва“ 17. фе бру а ра 2008. 
Ово ру га ње ме ђу на род ном пра ву и ње го во не ги ра ње са ста-
но ви шта гру бе си ле, ор га ни зо ва ла је и спон зо ри са ла вла да 
САД са гру пом вла да са ве знич ких зе ма ља за ову при ли ку 
ор га ни зо ва них у не фор мал ну и са мо про гла ше ну „ко а ли ци ју 
вољ них“. По ред САД, у тој са мо про гла ше ној гру пи су још и 
Ује ди ње но Кра љев ство, Фран цу ска, Не мач ка и Ита ли ја. 

15. Та кав ток до га ђа ја ни ти пред ста вља, ни ти би тре ба-
ло да пред ста вља из не на ђе ње. Јер, ов де има мо по сла са узор-
ним слу ча јем до слов не при ме не док три не ми ли та ри стич ког 
„но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“ и то у ње ном из вор ном 
иде о ло шком об ли ку. Као док три на ко ја је има ла да по сле 
„кра ја“ тзв. „хлад ног ра та“ 1989-1990, иде о ло шки ле ги ти ми-
ше аме рич ку прак су пер ма нент ног свет ског ра та и уни ла те-
рал не при ме не си ле у свет ским по сло ви ма, док три на ми ли-
та ри стич ког „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“ са зре ва ла је 
у Ва шинг то ну и Лон до ну ду го, до пред сам крај де се то го ди-

ski-spo ra zum;  GodišnjicaKumanovskog sporazuma.TekstKumanovskog spo-
razuma, RTS, 9. jun 2010, http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/9/Sr bi ja/720862/
Go di%C5%A1nji ca+Ku ma nov skog+spo ra zu ma.html#ls; Se cu rity Co un cil: Re-
solution1244(1999),AdoptedbytheSecurityCouncilatits4011thmeeting,on
10 June 1999, http://dac cess-dds-ny.un.org/doc/UN DOC/GEN/N99/172/89/PDF/
N9917289.pdf?Ope nE le ment.
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шњег ра та за ју го сло вен ко на сле ђе. А он да, апри ла 1999, у 
тре нут ку ка да су у Ва шинг то ну и Лон до ну за кљу чи ли да им 
окол но сти ра та ко ји у том ча су во де про тив СР Ју го сла ви је, 
од но сно Ср би је, иду на ру ку, та да шњи бри тан ски пре ми јер 
Ен то ни Чарлс Лин тон Блер, звaн То ни, до био је при ли ку да 
пр ви, са мно го ен ту зи ја зма, јав но пред ста ви глав не еле ме на-
те ове док три не. Као нај гор љи ви ји за го вор ник то тал ног ра-
та про тив СР Ју го сла ви је, од но сно Ср би је,20 То ни Блер је 22. 
апри ла 1999, у Чи ка шком еко ном ском клу бу, про чи тао го вор 
Доктринамеђународнезаједнице у ко ме је рат чи ји је пр ви 
ме сец упра во ис ти цао ло ци рао у ши ри кон текст („гло бал-
на ме ђу за ви сност“, „гло ба ли за ци ја“, „ме ђу на род на без бед-
ност“) и оправ дао га као „пра вед ни рат за сно ван не на те-
ри то ри јал ним ам би ци ја ма не го на вред но сти ма“ и  као „мо-
рал ни кр ста шки рат за спас Ко со ва“. Го вор је од мах на зван 
Блеровадоктрина.21 Био је то пр ви јав ни до ку мент у ко ме су 

20 MPs voice dissent over Kosovo, BBC, Tu es day, April 20, 1999, http://news.
bbc.co.uk/2/hi/uk_news/po li tics/323465.stm; Blair defends ground force stra-
tegy, BBC, Thur sday, April 22, 1999, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/po li-
tics/325698.stm; Bar naby Ma son: TonyBlair:Kosovocrusader, BBC, Thur sday, 
April 22, 1999, http://news.bbc.co.uk/2/hi/325989.stm; Interview:TonyBlair. In
thewarinKosovo,BritishPrimeMinisterTonyBlairemergedasthemosthaw-
kish of NATO’s leaders..., Fron tli ne, http://www.pbs.org/wgbh/pa ges/fron tli ne/
shows/ko so vo/in ter vi ews/bla ir.html...

21 TheBlairDoctrine, New sHo ur On li ne, April 22, 1999,http://www.pbs.org/new-
sho ur/bb/in ter na ti o nal/jan-ju ne99/bla ir_doc tri ne4-23.html; PrimeMinister’sspe-
ech: Doctrine of the International community at theEconomicClub,Chicago,
24April 1999, Tony Bla ir, Pri me Mi ni ster of Gre at Bri tain and North Ire land. 
Le a ding the Fu tu re, 2007, http://ke ep tonybla ir forpm.wor dpress.com/bla ir-spe-
ech-tran scripts-from-1997-2007/ (ов де, на Бле ро вом слу жбе ном пар тиј ском 
сај ту за пар ла мен тар не из бо ре 2007, го вор је по гре шно да ти ран за два да на); 
InterviewWithBritishP.M.BlaironKosovo,March25,1999,Berlin,Tony Bla-
ir, Pri me Mi ni ster of Gre at Bri tain and North Ire land. Le a ding the Fu tu re, 2007, 
http://ke ep tonybla ir forpm.wor dpress.com/ko so vo-spe ech-bla ir-march-25-1999/; 
John Slo bo da and Chris Ab bott: The‘Blairdoctrine’andafter:fiveyearsofhu-
manitarian intervention, Open De moc racy, 21 April 2004, http://www.open de-
moc racy.net/glo ba li za tion-in sti tu ti ons_go vern ment/ar tic le_1857.jsp;  Tony Blair
speechtoChicagoCouncilonGlobalAffairs,Wednesday,Apr22,2009, Of fi ce 
of Tony Bla ir, http://www.tonybla i rof fi ce.org/spe ec hes/en try/tony-bla ir-spe ech-
to-chi ca go-co un cil-on-glo bal-af fa irs/; Nor man Ge ras: Liberal intervention and
humanitarianintervention,Nor mblog, Oc to ber 08, 2009, http://nor mblog.type-
pad.com/nor mblog/2009/10/li be ral-in ter ven tion-and-hu ma ni ta rian-in ter ven tion.
html; Oli ver Dad dow: ‘Tony’sWar’?Blair,KosovoandtheInterventionistImpul-
seinBritishForeignPolicy, Cha tam Ha u se, Lon don, May 2009, http://www.chat-
ham ho u se.org.uk/re se arch/se cu rity/in ter na ti o nal_af fa irs/vi ew/-/id/2385/; Ste ven 
Ha i nes:‘AWordFullofTerrortotheBritishMind’:TheBlairDoctrineandBri-
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пред ста вље ни нај ва жни ји еле мен ти ан гло-аме рич ке док три-
не ми ли та ри стич ког тзв. „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“ 
и тзв. „ху ма ни тар них вој них ин тер вен ци ја“.  

16. У раз ра ђе ном об ли ку, као ко хе рент на иде о ло шка 
кон струк ци ја, са ма док три на пред ста вље на је не што доц-
ни је, 2002. и 2003. го ди не. Лон дон ски Цен тар за ино стра ну 
по ли ти ку (The Fo re ign Po licy Cen tre) – ко ји је као „не за ви-
сну“ ис тра жи вач ку уста но ву „Но вих ла бу ри ста“ за стра те-
шке сту ди је 1998. осно вао Ро берт Кук, та да шњи ми ни стар за 
спољ не по сло ве у вла ди УК, а под по кро ви тељ ством са мог 
пре ми је ра, То ни ја Бле ра22 – об ја вио је у мар ту 2002. збор ник 

tishDefencePolicy, Ge ne ve Cen tre for Se cu rity Po licy, 2010, http://www.gcsp.ch/
con tent/dow nlo ad/3287/30309/dow nlo ad;  Ni co Hi nes: MemberofInquiry‘wrote
Blair speech onmilitary intervention’, Ti mes On li ne, Ja nu ary 18, 2010, http://
www.ti me son li ne.co.uk/tol/news/po li tics/ar tic le6992996.ece.... и та ко да ље.

22 На свом слу жбе ном сај ту, лон дон ски Цен тар за спољ ну по ли ти ку (The Fo-
re ign Po licy Cen tre) пред ста вља се као „нај зна чај ни ји не за ви сни think tank 
за спољ не по сло ве у Ује ди ње ном кра љев ству. По кре нут 1998, осно ван од 
стра не та да шњег Се кре та ра за спољ не по сло ве, по кој ног, ве о ма по што ва ног 
Ро би на Ку ка, са бри тан ским Пр вим ми ни стром, ве о ма по што ва ним То ни јем 
Бле ром, као по кро ви те љем, Цен тар има ми си ју да раз ви ја ви зи ју по ште ног 
свет ског по рет ка за сно ва ног на вла да ви ни за ко на. Цен тар та ко ђе има три 
ко-пред сед ни ка, ко ји пред ста вља ју сва ку од ве ли ких бри тан ских по ли тич-
ких стран ке: ве о ма по што ва ни Чарлс Ке не ди, члан Пар ла мен та, не ка да шњи 
ли дер Ли бе рал них де мо кра та, ве о ма по што ва на Ба ро не са Мар га рет Џеј од 
Па динг то на, не ка да шња пред се да ва ју ћа До мом лор до ва и Мајкл Гов, члан 
Пар ла мен та, Др жав ни се кре тар за обра зо ва ње.“ Ви де ти, The Fo re ign Po licy 
Cen tre, http://fpc.org.uk/abo ut/. На истом ме сту, Цен тар са по но сом оба ве шта-
ва да се ње гов рад фи нан си ра из сред ста ва ко ја обез бе ђу ју тран сна ци о нал-
не кор по ра ци је, бри тан ска вла да и др жав не уста но ве, вла де дру гих зе ма ња, 
као и ме ђу на род не ор га ни за ци је. На том им пре сив ном спи ску фи нан си је ра, 
на ла зе се: Ab bott UK, Ac cen tu re, Alif-Aleph UK, An glo Ame ri can, AP CO, Ar-
mor Gro up, Ar tic le 19, Agu sta We stland, Bar clays PLC, Bar row Cad bury Trust, 
BAT, BBC World Ser vi ce Trust, BG Gro up, BP In ter na ti o nal, Bright Red Dot 
Fo un da tion, Bri tish Air ways, Bri tish Co un cil, Bri tish Nuc le ar Fu els plc, Brown 
Lloyd Ja mes, Bru nei Em bassy, Bu si ness for New Euro pe, CA FOD, Ca na dian 
High Com mis sion, CDC, Cen tri ca, Chan nel 4, Chechnya Pe a ce Fo rum, City and 
Fi nan cial, Ci vil Ac ti vity Fund, Clif ford Chan ce, Co ca-Co la Gre at Bri tain, Com-
mu nity, Con su lar Di rec to ra te, Con trol Risks, Cor po ra tion of Lon don, Den ton 
Wil de Sap te, De part ment for In ter na ti o nal De ve lop ment, Di a geo Afri ca, Eli go 
In ter na ti o nal, Em bassy of Qa tar, Em bassy of Swe den, Em bassy of the Czech Re-
pu blic, EU-Rus sia Cen tre, Euro pean Com mis sion Re pre sen ta tion in the Uni ted 
King dom, Euro tun nel, Fo re ign and Com mon we alth Of fi ce, Ger man Mar shall 
Fund, GKN, Grand Ma gi stral De le ga tion for In ter-Re li gi o us Re la ti ons of the Sac-
red Mi li tary Con stan ti nian Or der of Sa int Ge or ge, Green Glo be Net work, High 
Com mis sion of In dia, High Com mis sion of Pa ki stan, Hill & Know lton, Ho me 
Of fi ce, Hon da Mo tor Euro pe Ltd, HSBC, Hun ga rian Em bassy, IFN, In ter na ti o nal 
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ра до ва под ве о ма ам би ци о зним на сло вом Преуређењесвета, 
Re-OrderingtheWorld.23 Био је то од го вор гру пе бри тан ских 
ли бе ра ла и не ко ли ци не ли бе ра ла из дру гих зе ма ља – по ли-
ти ча ра, по ли тич ких ак ти ви ста, уни вер зи тет ских про фе со ра 
и пу бли ци ста ко ји или при па да ју „Но вим ла бу ри сти ма“ или 
са њи ма де ле не ка ба зич на иде о ло шка уве ре ња – на јед ну 
кон крет ну ини ци ја ти ву са мог То ни ја Бле ра. 

Блер је, на и ме, по звао ову гру пу ауто ра да у све тло сти 
рат ног ис ку ства са Ко со вом 1999, као и у све тло сти те ро ри-
стич ког ис ку ства у Њу јор ку и Ва шинг то ну 11. сеп тем бра 
2001, по ну де иде о ло шки упо тре бљи ве де фи ни ци је „но вог 
ин тер на ци о на ли зма“ и „но ве док три не ху ма ни тар них ин тер-
вен ци ја“ ка ко би се са мо про гла ше ним „во ђа ма чо ве чан ства“ 
омо гу ћи ло да, ако већ не ле гал но, а оно ма кар иде о ло шки 
ле ги тим но, ре а гу ју на без бед но сне иза зо ве ко ји за њи хо ве 
ин те ре се у свет ским по сло ви ма про ис ти чу из но во ве ков ног 
на че ла су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва. 

17. Нај у спе шни ји у овом про јек ту био је Ро берт Френ-
сис Ку пер, ка ри јер ни бри тан ски ди пло ма та и оба ве штај ни 
офи цир ви со ког ран га, струч њак за без бед ност, шеф слу жбе 

Alert, In ter na ti o nal Po wer, ISTC, Jo seph Rowntree Re form Trust, KPMG, Lin kla-
ters, Lo cal Go vern ment In ter na ti o nal Bu re au, Lo vells LLP, Ma rie Sto pes In ter na-
ti o nal, MBDA, Mer rill Lynch, Na ti o nal Audit Of fi ce, Nestlé, Nor we gi an Mi ni stry 
of Fo re ign Af fa irs, Nuc le ar In du stry As so ci a tion, Nuf fi eld Trust, OMA, Open 
So ci ety In sti tu te, Open Uni ver sity, Ox fam, PartyGa ming, Pe ars Fo un da tion, Po-
lity, Pru den tial, Re fu gee Co un cil, Re u ters, RIA No vo sti, Rio Tin to, Royal Da nish 
Em bassy, Royal Nor we gi an Em bassy, Rus sia Fo un da tion, Six Con ti nents, Slo vak 
Em bassy, Stan dard Char te red, Sto ne As hdown Trust, Tar get fol low Gro up, TC In-
fo tech Ltd, UNI CEF, Uni ted Na ti ons As so ci a tion, Uni ted Uti li ti es, Ve ne zu e lan 
Em bassy, Webb Me mo rial Fund, We ber Shand wick, World Vi sion. Ви де ти, The 
Fo re ign Po licy Cen tre,        http://fpc.org.uk/membership/.

23 Re-Ordering theWorld,  Edited  by Mark Leonard, The Foreign Policy Centre, 
London, Ma rc h 2002,   h tt p: //fpc. or g. uk/fsblob/36.p df; прил оге у  пу бликацији , 
обја вили су: Еху д  Барак,  б и вш и  премије р,  Израел;  Ул ри х Бек, професор 
соц ио логије, Минхе нск и уни ве рзитет ;  Toни Бле р,  премиј ер , У К;  Фер нандо 
Ен рике Кар досо, пре дс едник  ре пу бли ке, Бр аз ил; Мал кол м  Челмерс, п роф-
есор м еђунаро дних од но са, У нив ер зитет у Брадфорд у;  Роберт  Ку пер, в ис ок и 
д иплома та , УК;   Фре д Холид еј, пр оф ес ор међу народних одно са , Лонд он-
ска  школа   економи је;  Дејвид  Хелд,  п ро фесор  полити чких на ук а, Ло ндо нс-
ка школа  ек ономије ; Мери Кал до р, вод ећи  истраж ивач и  дир ектор Ц ентра 
 за  с тудије  глоба лн е управ е,  Лондон ска   школ а еконо ми је; Кена н  Мекиј а,  
 професор  бл ис коисточн их студ ија и студи ја Јуд аи зм а,  Униве рзитет Бре-
ндис; Џ озе ф  Неј, де кан Кенеди је ве школе з а управ у,  Унив ер зитет Х арв ар д; 
Амар таја Сен, декан Три нит и колеџа, У нивер зит ет Кембриџ ; Џек  Ст ро у, 
секре тар за  спољне посло ве, УК; Фарид Зек арија,  уре дник, Њусвик. 
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за по ли тич ко пла ни ра ње Фо рин Офи са, за ме ник се кре та ра за 
од бра ну и пре ко мор ске по сло ве, осо ба бли ска То ни ју Бле ру, 
„ман да рин из Фо рин Офи са и Бле ров кон фи дент“,24 ко ји је 
због сво јих ве ли ких за слу га за мо нар хи ју од ли ко ван ви со ким 
оре де ном ви те за Вик то ри ји ног кра љев ског ре да и ви со ким 
ор де ном Ви те за кра љев ског Ре да св. Ми хај ла и св. Ђор ђа.25 
Као аутор јед ног ра ни је об ја вље ног ра да, та ко ђе од зна ча ја у 
овој ства ри,26 Ку пер је у збор ни ку Преуређењесветаоб ја вио 
про грам ску иде о ло шку плат фор му под на сло вом Пост-мо-
дернадржава.27Ути цај ни днев ни ци од мах су пре штам па ли 
тај текст, ис ти чу ћи већ у на сло ву цен трал ну иде ју Ку пе ро-
вог са ста ва – је ди ни де ло твор ни од го вор на ха ос са вре ме ног 
све та и огра ни че ња ко ја про ис ти чу из „за ста ре лог“ на че ла 
су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва је сте об но ва им пе ри је и 
им пе ри јал не по ли ти ке, овај пут у об ли ку „но ве ли бе рал не 
им пе ри је“ и „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“.28 Због свог 
од луч ног ста ва у при лог об но ве им пе ри је и им пе ри јал не 
по ли ти ке, Ку пер је од мах по ча ство ван и не фор мал ном (али 
пре сти жном) ти ту лом „Стра тег“, а већ исте го ди не, до био је 
при ли ку да ову стра те ги ју поч не и прак тич но да опе ра ци о-
на ли зу је. По ста вљен је, на и ме, на ви со ки по ло жај Ге не рал ног 
ди рек то ра за спољ не и вој но-по ли тич ке од но се у Ге не рал ном 

24 R ichard Drayton,  Rh odes P rofessor  of I mperial History , K ings Col lege London : 
WheredoestheWorldhistorianwritefrom?Objectivity,moralconscience,andthe
pastandpresentofImperialism, for the KCL/LSE conference o n  Contemporary 
Histo ry , Маy 2009, http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved-
=0C Cs QF j AD& ur l=http%3A %2F%2Fwww2.l se. ac.uk%2FinternationalHistory
%2Fevents%2Fcrossroads2009%2Fdrayton.doc&e i=vlvJTMy-KMvDswaNgZ2x
Dg&usg=AFQjCNFFAx30tGzbElhI9 s4VG3IG M w-4Zg&sig 2= rYR3d84rl YO 1h-
HV-Jsa8dg.

25 Robert Cooper (strategist), Wi k ipedia, htt p: //en.wikipe dia.org / wiki/Ro be-
rt _Cooper_%28strategis t% 29 ; Robert Cooper, Sourc eWatch , http: / /www.sou-
rcewatch. org/in d ex.php?title =R obert_Cooper;  RobertFrancisCooper, E u.  Com-
mision,  http :/ /www.europarl . europa.eu / meetdocs/2004_20 09/docu m ents/dv/
cvcooper _/cvcoop er_en.pdf.

26 Robert  Cooper : Thepost-modernstateandtheworldorder, D emos, 2000 -  01 - 
01 ,  pp.  7 -  43, http://www.demos.c o.uk/fi l es/postmodernsta te.pdf?1 240939425.

27 R obert Cooper:ThePost-ModernState, in Re-OrderingtheWorld, ibid . , http://
fpc.or g. uk/fsb lo b/ 3 6.pdf.

28 Rob er t Cooper:  Thenewliberalimperialism, T he  Guardian, Sunday 7 April 2002, 
ht tp://ww w .guardian.co.uk/world/200 2/ apr/07/1; R obe rt Cooper : Why we still
needempires, T he Obs er ver,  Sunday 7  Apr il 2002, http://observer.guardian.co.u -
k/ wo rldvie w/story/0,11 58 1,680 11 7,00. ht ml . 
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се кре та ри ја ту Са ве та Европ ске уни је, ко ји је за свој рад не по-
сред но од го во ран је ди но Ви со ком пред став ни ку за за јед нич-
ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ. Ов де на ро чи то тре ба 
на гла си ти да ток до га ђа ја по кре нут об ја вљи ва њем Ку пе ро ве 
Пост-модернедржаве и про мо ци јом док три не „но ве ли бе-
рал не им пе ри је“ и „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“ ни је 
мо гу ће за ми сли ти без по кро ви тељ ства и ак тив ног уче шћа 
са мог То ни ја Бле ра у све му то ме.  

18. Го ди не 2002, у ча су Ку пе ро вог име но ва ња за Ге не-
рал ног ди рек то ра, па све до 1. де цем бра 2009, ду жност Ви со-
ког пред став ни ка оба вљао је та ко ђе је дан ари сто кра та и ви-
ше стру ки ви тез – Фран си ско Ха ви јар Со ла на де Ма да ри е га, 
зван Ха ви јар Со ла на, по то мак углед не шпан ске ари сто крат-
ске по ро ди це, уни вер зи тет ски про фе сор фи зи ке, ви ше го ди-
шњи Фул брај тов сти пен ди ста на аме рич ким уни вер зи те ти-
ма, ви со ки функ ци о нер шпан ске Со ци ја ли стич ке пар ти је, 
ми ни стар кул ту ре, ми ни стар обра зо ва ња и на у ке, ми ни стар 
спољ них по сло ва Шпа ни је, члан Рим ског клу ба, ге не рал ни 
се кре тар НА ТО, по ча сни Ви тез ко ман дер бри тан ског кра-
љев ског Ре да св. Ми хај ла и св. Ђор ђа, но си лац шпан ског Ве-
ли ког кр ста Иза бе ле Ка то лич ке, но си лац Ме да ље Ман фре да 
Вер не ра ко ју му је до де ли ли не мач ко ми ни стар ство од бра не, 
до бит ник при знањâ Ви зи ја за Евро пу и  Др жав ник го ди не 
аме рич ког Ин сти ту та За пад - Ис ток, до бит ник На гра де Кар-
ло Ве ли ки за рад на уни фи ка ци ји Евро пе, ко га ће, због за слу-
га у те ку ћем пре у ре ђе њу све та, шпан ски краљ Ху ан Кар лос I 
већ у ја ну а ру 2010. про гла си ти за 1.194. Ви те за у го то во шест 
ве ко ва ду гом ни зу ви те зо ва ре да Злат ног ру на (нем., Or den 
vom Gol de nen Vli es, хол., Or de van het Gul den Vli es, фр., Or dre 
de la To i son d’Or, итал., Or di ne del To son d’Oro,  шпа., Or den 
del Toisón de Oro,енгл., Or der of the Gol den Fle e ce, осно ван 
1430).29

19. Исте 2002. го ди не, от по че ло је и прак тич но те сти ра-
ње Ку пе ро ве док три не „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли за ма” 
и „но ве ли бе рал не им пе ри је“, и то у оном де лу све та у ко ме 

29 Curriculum vitae ofMr Javier SOLANAMADARIAGA,  C onsiliu m. Council o f 
 Europe, http://www.consilium.europ a. eu/Ap p/ Solana /c v. aspx?lang=EN&cmsi d=-
15 91;  JavierSolana, Wi ki pedia,  ht tp:// en .wikip ed ia .org/wiki/Javier_Sol an a;   Ja-
vier Solana, Sourc eWatch ,  http: // www.sourcewatch .org/inde x. ph p?title=Javier_
So la na .
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се од 1990-1991. спро во ди глав ни екс пе ри мент од зна ча ја за 
ње ну ар ти ку ла ци ју и због ко га је но ми нал но и ар ти ку ли са-
на – на про сто ру из вор не Ју го сла ви је, још пре ци зни је у Бо-
сни и Хер це го ви ни. Оба ве зу да де мон стри ра и те сти ра све 
мо гућ но сти ове док три не пре у зео је та да још је дан, та ко ђе 
но ви, бри тан ски ари сто кра та, Џе ре ми Џон Дар хам Еш да ун, 
Ба рон Еш да ун од Нор то на под Хам до ном, зван Пе ди Еш да-
ун, по знат и као „Чо век од ак ци је“, (Ac tion Man) и „Ти гар“, 
(Tig ger).30 Из бор овог „Чо ве ка од ак ци је“ би ла је ло гич на и за 
ствар „но ве ли бе рал не им пе ри је“ ви ше не го до бра од лу ка. У 
ча су овог из бо ра Еш да ун је за со бом већ имао бо га то ви ше-
го ди шње ис ку ство офи ци ра спе ци јал них је ди ни ца бри тан ске 
рат не мор на ри це (Кор пус кра љев ских ма ри на ца (The Corps 
of Her Ma jesty’s Royal Ma ri nes, RM); Спе ци јал на по мор ска 
слу жба (The Spe cial Bo at Ser vi ce, SBS), за тим ви со ког офи-
ци ра МI6 - Тај на оба ве штај на слу жба УК (The Sec ret In tel li-
gen ce Ser vi ce, SIS), скра ће но Тај на слу жба ње ног ви со чан ства 
(Her Ma jesty’s Sec ret Ser vi ce, ко ло кви јал но МI6) на слу жби 
у Фо рин Офи су,31 по том чла на Пар ла мен та УК и ше фа пар-
ти је Ли бе рал них де мо кра та. Уз све то, Еш да ун се већ 1998. 
успе шно пред ста вио као ра ди кал ни за ступ ник глав них свој-
ства оно га што ће Ку пер не што доц ни је на зва ти „но ви ли-
бе рал ни им пе ри ја ли зам“ и „но ва ли бе рал на им пе ри ја“. Као 
што све до чи је дан ви ше ми нут ни ТВ до ку мент, Еш да ун је у 
сеп тем бру 1998, у из ве сном ал бан ском се лу на Ко со ву и Ме-
то хи ји, дао сво ју ча сну реч гру пи при пад ни ка тзв. ОВК да ће 
се лич но за ло жи ти код свог при ја те ља, бри тан ског пре ми је-
ра То ни ја Бле ра, да ови до би ју но во на о ру жа ње и са вре ме ну 
вој ну опре му за свој рат про тив Ср би је. И нај зад, као је дан 
од нај гор љи ви јих за го вор ни ка вој не ин тер вен ци је САД, УК 

30 PaddyAshdown, W ikipedia,  http: //en.wikiped ia.org/wiki /Paddy_ As hd own; Bar-
onAshdownofNorton-Sub-Hamdon;politician1924-2008, Archives  Ca talogue . 
 British Li brary of Politica l  and Economic Sc ien ce.The London Scho ol of Economi-
cs, http://archives.lse. ac.uk/d serve.exe?dsqSer ver =lib-4.lse. ac .uk&dsqIni=Dser-
ve .ini&dsqApp= Archive&dsq Db=Catal og&dsqCmd=Overview.tcl&d-
sqSearch= %28RefNo =%2 7ashdown%27%29.

31 Paddy Ashdown : Lover, commando, spy - themakingofPaddyAshdown,  Th e 
 Sunday  Ti mes ,  April 12, 2009,  http:// ent er ta inment. timeso nline .co.uk/to l/a rts_
and_entertainment/bo oks/book_extr acts/artic le6077218.ece;  Paul  Waugh: Paddy
Ashdown.SecretAgent, London E vening S tandard, 04 May 2010 9:53 P M, http:/ /
waugh.standard.co.uk/2010/ 05/paddy-ashdown-secret-agent.ht ml . 
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и НА ТО про тив СР Ју го сла ви је, од но сно Ср би је, Еш да ун је 
2000. због ових сво јих за слу га за кру ну, УК и ствар „но вог 
им пе ри ја ли зма“ уоп ште, од ли ко ван ви со ким ор де ном Ви те за 
ко ман де ра кра љев ског ре да Бри тан ске им пе ри је.32 

20. Исте го ди не ка да је Ку пер по ста вљен за Ге не рал ног 
ди рек то ра за спољ не и вој но-по ли тич ке од но се у Ге не рал ном 
се кре та ри ја ту Са ве та ЕУ, ко ји је за свој рад не по сред но од-
го во ран је ди но Ви со ком пред став ни ку за за јед нич ку спољ ну 
и без бед но сну по ли ти ку ЕУ, да кле Ха ви ја ру Со ла ни, опе ра-
ти вац Еш да ун, офи цир МI 6 и Ви тез ко ман дер кра љев ског 
ре да Бри тан ске им пе ри је зван „Чо век од ак ци је“ и „Ти гар“, 
по ста вљен је у Бо сни и Хер це го ви ни на чак два по ло жа ја од 
ин те ре са за прак тич ну при ме ну и те сти ра ње док три не „но-
вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“ и „но ве ли бе рал не им пе ри-
је“. Исто вре ме но, по стао је Ви со ки пред став ник Ге не рал ног 
се кре та ра ОУН и Спе ци јал ни пред став ник ЕУ у БиХ. За свој 
рад Еш да ун је с јед не стра не не по сред но од го во рао Ге не рал-
ном се кре та ру ОУН, а са дру ге Ви со ком пред став ни ку за за-
јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ, од но сно Ха ви-
ја ру Со ла ни. Нај бли жи Со ла нин са рад ник у овим по сло ви ма 
та да је већ „Стра тег“ Ро берт Ку пер, Ге не рал ни ди рек тор за 
спољ не и вој но-по ли тич ке од но се у Ге не рал ном се кре та ри ја-
ту Са ве та ЕУ. Под овим прет по став ка ма Еш да ун зва ни „Чо-
век од ак ци је“ и „Ти гар“, мо гао је на ми ру да де мон стри ра 
све сво је спо соб но сти иде ал ног им пе ри јал ног ад ми ни стра-
то ра – по на шао се као „пот краљ Бо сне“ у тој зе мљи све до 
кра ја свог ман да та 2006. Не слу жбе ну ти ту лу „пот кра ља Бо-
сне“ Еш да у ну су до де ли ли бри тан ски ли сто ви по ана ло ги ји 
са си сте мом бри тан ске ко ло ни јал не  упра ве у Ин ди ји од 1858. 
до 1947, ка да је сву власт у овој та да шњој бри тан ској ко ло-
ни ји у име бри тан ског мо нар ха и вла де, вр шио Пот краљ и 
ге не рал ни гу вер нер Ин ди је (Vi ce roy and Go ver nor-Ge ne ral of 
In dia).33 Ко ло ни јал ни по ре дак ко ји је Бри та ни ја ус по ста ви ла 

32 PaddyAshdown:WestmustactearlyonKosovo,BBC,World.EuropeOpinion:
Tuesday, June 9, 1998, Published at 15:23GMT 16:23UK, http: //news.b bc.co. 
uk/2/h i/europe/10 97 33.stm.

33 Michael  White: TeamGordon, Th e  Guardian,  Fr id ay 22 June 2007, htt p:/ /www.
gua rd ian.co. uk /politi cs/2007/jun/ 22 /g ordonbrown.labour 
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и одр жа ва ла у Ју жној Ази ји (Ин ди ја, Па ки стан, Бан гла деш, 
Бур ма, од но сно Ми ан мар) од 1857. до 1947, на зи ва се Бри тан-
ског ра џа (the Bri tish raj).34 

21. Иако је Еш да ун као све док оп ту жбе гру бо пре кр-
шио за кон ка да је 2002. на су ђе њу Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу 
у Ха гу, ла гао суд, као што је то по ка за ла Ми ло ше ви ће ва од-
бра на у на став ку су ђе ња 2005,35 ипак је го ди не 2006, ка да 
је Еш да ун пре дао обе ду жно сти свом на след ни ку у Бо сни 
и Хер це го ви ни, кра љи ца Ели за бе та II због број них за слу га 
за но ви британскираџ, одликовалa овог „пот кра ља Бо сне“ 
са још јед ним ве о ма ви со ким од ли ко ва њем, ор де ном Ви те-
за ве ли ког кр ста кра љев ског Ре да св. Ми хај ла и св. Ђор ђа. 
Исто та ко, на гра ђен је и ве о ма пре сти жном уло гом јед ног oд 
три ко-пред сед ни ка Кра љев ског ин сти ту та за ме ђу на род не 
по сло ве (The Royall In sti tu te for In ter na ti o nal Af fa irs), по зна тог 
и као Ча там Ха ус (Cha tam Ho u se), уста но ве ко ја ужи ва ви-
со ку за шти ту са ме кра љи це.36 Та ко је Пе ди Еш да ун, ко га су 
од ро ђе ња 1941. па све до 1983. осло вља ва ли са мо са „Paddy 
As hdown“, го ди не 2006, као успе шни им пе ри јал ни ад ми ни-
стра тор, по стао осо ба чи ја је јав на ти ту ла мно го ду жа и кит-
ња сти ја. Због не мер љи вих за слу га за ствар „но вог ли бе рал-
ног им пе ри ја ли зма“ и „но ве ли бе рал не им пе ри је“, Еш да ун од 
2006. има пра во да га осло вља ва ју са TheRt.Hon („The Lord 
As hdown of Nor ton-sub-Ham don, GCMG, KBE, PC“).

22. Истог оног 1. де цем бра 2009, ка да је Ха ви јар Со ла на 
на пу стио свој до та да шњи ка би нет у Бри се лу, ду жност Ви со-
ког пред став ни ка за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли-
ти ку ЕУ пре у зе ла је још јед на осо ба из кру га но ве европ ске 

34 В идети, BritishRaj, Wikipedi a, http :/ /en.wikip edia.or g/wiki /British_Raj; David  
St e inberg: BritishRuled India1757 - 1947.BibliographyofBooksArticlesand
Dissertations. Concentrating on 1914 -1947, http://ww w.hous eofdavid.ca/Ind_
uni. htm#Bibliograph y

35 Peter Robert North: Paddy Ashdown, Euro-Dictator in Bosnia - Friend of Is-
lamist Terrorists - Lies toTheHague“court”, NATO/EU Globalist Crimes & 
Media Lies Еxposed, Thursday, January 12, 2006, http://nato-media-lies-exposed.
blogspot.com/2006/01/paddy-ashdown-euro-dictator-in-bosnia.html.

36 Chat h am Hous e.  About Us ( Patron :  Her Majes ty  The Queen; Presidents: Chatham  
House  h as  Presid en ts from ea ch  of the thre e ma jor political  pa rti es  at Westmin ster  
- a reflection of our i ndependence  from govern ment: The Rt Hon Lord Ashdo wn 
of Norton-Sub-Hamdon, The R t Ho n Sir John Maj or KG,  CH , The Rt  Hon  Lord 
Robertson of Port El len ;  C ouncil: … Dir ector s:  … ), http :/ /w ww.ch athamhou se .
o rg.uk/about/counc il /
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ари сто кра ти је, та ко ђе ве о ма бли ска То ни ју Бле ру. Реч је о Ка-
та ри ни Мар га ре ти Ештон, Ба ро не си Ештон од Ап хол да (но-
си лац је ове ти ту ле од 1999, на пред лог са мог То ни ја Бле ра), 
зва ној Ке ти Ештон, слу жбе ни ци ви со ког сред њег ран га у ад-
ми ни стра ци ји УК (јав не слу жбе, вла да, На ци о нал ни ар хив, 
Пар ла мент - Дом лор до ва), ко јој се у на ро чи те за слу ге при пи-
су је ра ти фи ка ци ја Лисабонскогуговора у До му лор до ва бри-
тан ског Пар ле мен та, ко ја је од 2006. члан Пре ча сног са ве та 
Ње ног ве ли чан ства (Her Ma jesty’s Most Ho no u ra ble Privy Co-
un cil) од 2006.37

23. Име но ва ње Ба ро не се Ештон на по ло жај Ви со ког 
пред став ни ка ЕУ за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли-
ти ку 2009, иза зва ло је број не ко мен та ре о ње ним ком пе тен-
ци ја ма за оба вља ње тог зах тев ног ад ми ни стра тив ног по сла, 
али је та ко ђе по но во отво ри ло и јед ну ста ру при чу ко ја се у 
бри тан ској јав но сти пр ви пут чу ла још кра јем се дам де се тих 
го ди на 20. ве ка. При чу је 2009. отво ри ла Пар ти ја не за ви сно-
сти УК (ен гле ска ли бер та ри јан ска и евро скеп тич ка пар ти ја 
ко ја се за ла же да УК на пу сти члан ство у ЕУ, пред ста вље на 
у Европ ском пар ла мен ту),38 зах те ва ју ћи од Хо се Ма ну е ла Ба-
ро са, пред сед ни ка Европ ске ко ми си је,39 зах те ва ла да ис пи та 
осно ва ност на во да о не ле гал ним фи нан сиј ским ве за ма из-
ме ђу не ка да шњег СССР и бри тан ске Кампањезануклеарно
разоружање, то ком 1982. и 1983. Та да је, на и ме, да на шња Ба-
ро не са Ештон би ла не са мо ак ти вист ки ња, не го и бла гај ни ца 
ове ор га ни за ци је. На за се да њу Европ ског пар ла мен та, члан 
тог пар ла мен та из Пар ти је не за ви сно сти УК, јав но је пи тао 
Хо се Ма ну е ла Ба ро су хо ће ли ис тра жи ти да ли је Ешто но ва 
1982. и 1983. за и ста при ми ла но вац од „не при ја те ља За па да“. 
Са ма Ешто но ва из ја ви ла је тим  по во дом да ни ка да ни је има-

37 Catherine Ashton, Wikip edia, http://en.wikiped ia .org/wi ki/Catheri ne_ Ashton;
TheRtHontheBaronessAshtonofUpholland,ParliamentaryUnder-Secretary
of State, Department for Constitut ional Af fairs,  http://www.dc a. gov.uk/de pt /
chang pr og/memb er _bashto n.htm; Profile:EUforeignministerBaronessAshton, 
BBC, Thursday, 19 Novem be r 2009, http://news.bbc. co .uk /2/ hi/uk_news/poli-
tics/8369392.stm

38 UK  In dep end ence Party,  ht tp ://www.ukip.org/;  UK Independence Party,  W iki-
ped ia, http://en.wik ipedia.o rg /wiki/ UK _I ndependence_Party 

39 JJ osé Manuel  Barroso, Wikip edia, ht tp ://en.wikip edia.org /w iki/Jos% C3%A9_
Ma nu el_Barroso; José Manu el Barro so,  Europe an  Commision,  http:/ /e c.europa .
e u/archi ve s/com mission_2004-2009 /pres ide nt /person al/profi le/ind ex _en.htm .
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ла од но се са Со вјет ским Са ве зом и да ни ка да ни је при ми ла 
ни ка кав но вац из Мо скве. Њен ка би нет од био је да да ље ко-
мен та ри ше ове оп ту жбе као пот пу но нео сно ва не.40 

24. Јед на ко ин ци ден ци ја чи ни ову би зар ну при чу још 
би зар ни јом. На и ме, сам Хо се Ма ну ел Ба ро со био је, то ком 
се да ме се тих го ди на 20. ве ка, као сту дент на Уни вер зи те ту 
у Ли са бо ну, во ђа иле гал не ма о и стич ке ор га ни за ци је Ре ор га-
ни зо ва ни по крет про ле тер ске пар ти је (MRPP, ка сни је на зван 
Ко му ни стич ка пар ти ја пор ту гал ских рад ни ка, по том пре и-
ме но ва на у Ре во лу ци о нар ни по крет по ру гал ског про ле та ри-
ја та).41 Де цем бра 1980, Ба ро со је на пу стио MRPP и при сту пио 
Де мо крат ској на род ној пар ти ји (PPD), пар ти ји де сног цен тра, 
ко ја ће ка сни је про ме ни ти име у Со ци јал де мо крат ска пар-
ти ја (PSD). Сво ју ма о и стич ку сту дент ску епи зо ду, Ба ро со је 
доц ни је, у јед ном раз го во ру за ли са бон ски Експрес, об ја снио 
ре кав ши да је у  MRPP ушао је ди но због то га да би се успе-
шно бо рио про тив кон ку рент ске, та ко ђе иле гал не, сту дент-
ске ор га ни за ци је ко ју је кон тро ли са ла Ко му ни стич ка пар ти ја 
Пор ту га ли је.

25. Ов де има мо по сла са ста ром, то ком исто ри је не пре-
кид но об на вља ном и уса вр ша ва ном прак сом ин фил тра ци је 
не ког, би ло ког, вла да ју ћег си сте ма у ре до ве ње го ве ствар-
не или са мо по тен ци јал не опо зи ци је (ин фил три ра ни аген ти, 
аген ти ин фор ма то ри, аген ти про во ка то ри), као и след стве ног 
ко рум пи ра ња и ко оп та ци је не ких ње них при пад ни ка по сред-
ством сло же них ме ха ни за ма кон вер зи је и кон вер тит ства (ра-
ди кал на про ме на вер ског, ет нич ког, етич ког или по ли тич ког 
иден ти те та под прет ње си лом, због уце не или услед мо рал-
ног сло ма и ко рум пи ра но сти). Пе де се тих го ди на 20. ве ка, 
фе но мен је осве тлио Исак Дој чер у оној кла сич ној ана ли зи 
„слу ча ја“ ше сто ри це бив ших ко му ни ста – Ке стлер, Си ло не, 
Жид, Фи шер, Рајт, Спен дер.42 Од по чет ка те ку ће исто риј ске 

40 Bru n o W a terfield, James Kir ku p: Baroness Ashton questioned over CND and
Sovietmoney, Telegraph, 2 5 N ov 2009 ,  http://www.tele gr aph.co. uk/news / new s-
topics/politics/665 33 40/Ba roness-Ashton-q ue stioned-over-CND-a nd - So viet- m-
oney.ht ml.

41 Barrosoasayoung,passionateMaoiststudentleaderin1976,  Jose Ma nue l Baross-
o,  M ao i st stude nt leader ,  Lisbon University, Re vo lutionar y Student s  Commision, 
1976, EUX.TV vide os, YuTube, 20 January 2009,     h ttp://w ww.youtu be .com/wa-
tch?v =wAHv3UnXvm M& fe ature=c ha nn el

42 Видети,  Is aac Deu tscher: Hereticiirenegati, Augu st  C esarec, Zagreb 1990, е сеј 
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де ми си је свет ског си сте ма се дам де се тих го ди на 20. ве ка па 
све до да нас, ин фил тра ци ја вла да ју ћег си сте ма кор по ра тив-
не дис то пи је, ра ди кал на кон вер зи ја и кон вер тит ство ме ђу 
они ма над ко ји ма се тај си стем одр жа ва или тек ус по ста вља, 
ма ни фе сту ју се у без број, ве о ма спек та ку лар них об ли ка. Уз-
о ран при мер у овој ства ри је сте сам То ни Блер, је дан од глав-
них глу ма ца у пред ста ви ко ја нас ов де за ни ма. Тај је про ме-
нио та ко мно го јав них иден ти те та то ком сво је ка ри је ре (од 
мла дог троц ки стич ког марк си сте и аме рич ког сти пен ди сте, 
ва тре ног аме ри ка но фи ла, ли бе рал ног фун да мен та ли сте и 
кр ста ша кор по ра тив не им пе ри је, „аме рич ке по дли це“ и рат-
ног зло чин ца до пре бе га из ан гли кан ске у ка то лич ку цр кву 
и њу еј џер ског иде о ло га је дин стве не свет ске ре ли ги је), да га 
са ва ља ним раз ло гом мо же мо про гла си ти за јед ног од нај ве-
ћих и нај у спе шни јих аге на та свет ског по рет ка кор по ра тив не 
дис то пи је по след ње две де це ни је 20. и пр ве де це ни је 21. ве ка.

26. Ка ко би ло да би ло, истог 1. де цем бра 2009, ка да је 
Ха ви јар Со ла на на пу стио свој бри сел ски ка би нет, а Ба ро не са 
Ештон сту пи ла на ду жност Ви со ког пред став ни ка за за јед-
нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ, на осно ву Лиса-
бонскогуговора од 17. де цем бра 2007,43 као и Уговораоевроп-
скојдипломатскојслужби од 26. апри ла 2009,44 осно ван је и 
Европ ски сер вис за спо ља шњу ак ци ју (The Euro pean Ex ter nal 
Ac tion Ser vi ce, EEAS),45 до та да не по сто је ћа ди пло мат ско-
оба ве штај на слу жба Европ ске Уни је. 

Као Ге не рал ни ди рек то ри за спољ не и вој но-по ли тич ке 
од но се у Ге не рал ном се кре та ри ја ту Са ве та ЕУ, још ви ше као 

Savjestbivšihkomunista,  str. 13-30. 
43 Treaty of Lisbon am ending t he T reaty on Euro pean Uni on  and the  Treaty est-

ablishing  the  European Co mm unity,  si gned at Lisbon,  13 December 2007, Of-
ficial Journal of  the  Europea n Union C 306,  17. 12.2007 ,  http://booksho p.e uropa. 
eu/is-bin/INTERSH OP.enfi nity/WFS/EU- Books ho p- Site/en_GB/-/EUR/
ViewPDFFile-OpenPDFFile?FileName=F XA C07306EN C _002.pdf&SKU=FXA-
C07306E NC_ PD F.

44 В ид ети, Agreement on the European diplomatic service, Concilium. Council 
o f  Eu ropean  Union, 26  Ap ril 2009, http:/ /w ww.consilium.europa.eu /s howFocus .
aspx?id= 1&focus Id =468&lan g= en.

45 Ви дет и,  BrusselsEuropeanCouncil,PresidencyConclusions, 29-30October
2009, http://ww w.c onsilium.europa.eu/uedocs /cms_data/doc s/p ressda ta/en/ec /1-
10889.p df; European Union E xternal  Action, Official  site,  htt p://ee as.europ a. eu/
ind ex _e n.htm; EuropeanExternalActionService, Wiki ped ia, ht tp://en. wi kipedia.
org /wiki/ Eur ope an_Exte rnal_Action_ Se rvice.
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„Стра тег“, Ро берт Ку пер до био је та да овла шће ње да ад ми-
ни стри ра про це сом ор га ни зо ва ња и по ста вља ња EEAS ка ко 
би тај апа рат мо гао да про функ ци о ни ше пу ним ка па ци те том 
за го ди ну да на, да кле 1. де цем бра 2010. Јав ност је већ оба ве-
ште на да ће EEAS за и ста по че ти да ра ди 1. де цем бра 2010.46

27. Не ма ни ка кве сум ње да је глав ни за да так „Стра те га“  
Ро бер та Ку пе ра од 2002. до да нас, био и остао, да са ви со-
ког по ло жа ја ко ји за у зи ма у ЕУ, раз ви ја и прак тич но те сти ра 
све док три нар не и ин сти ту ци о нал не ин стру мен те од зна ча ја 
за ус по ста вља ње ЕУ као „ме ке им пе ри је“, од но сно као „но ве 
ли бе рал не им пе ри је“. Европ ски сер вис за спо ља шњу ак ци ју 
са го ди шњим бу џе том од 5,8 ми ли јар ди фун ти стер лин га, од-
но сно 6,8 ми ли јар ди евра, са сво јих 7.000 ве о ма до бро пла ће-
них евро кра та ко ји су рас по ре ђе ни у 137 ам ба са да ЕУ ши ром 
све та, је дан је од нај ва жни јих та квих ин стру ме на та.47 Ни ма ло 
из не на ђу ју ће, да нас нај ва жни ји про стор за EEAS и де лат ност 
ње го вих офи ци ра је сте цен трал ни Бал кан, још пре ци зни-
је Ср би ја и Бо сна и Хер це го ви на. Ово по твр ђу је пла ни ра ни 
број офи ци ра EEAS у ам ба са да ма ЕУ, од ко јих је но ми нал но 
нај број ни ја она у Тур ској, са укуп но 132 слу жбе ни ка. Ме ђу-
тим, има ли се у ви ду да је за две ам ба са де ЕУ на те ри то ри ји 
САД (јед на у Ва шинг то ну, акре ди то ва на код аме рич ке вла-
де, дру га акре ди то ва на код ОУН у Њу јор ку), пла ни ра осо бље 
од укуп но 124 слу жбе ни ка, да се за Ру си ју пред ви ђа ја 113 
слу жбе ни ка, а за Ин ди ју 91, он да на осно ву оно га што је до 
са да по зна то, сле ди да је цен трал ни Бал кан, са кон цен тра ци-
јом од укуп но 199 ди пло ма та и оба ве шта ја ца ЕУ у са мо две 
су сед не зе мље (Ср би ја: 103, БиХ: 96), увер љи во на че лу ли сте 
при о ри те та Сер ви са за спо ља шњу ак ци ју ЕУ.

28. Овај ток до га ђа ја у пу ном је скла ду са чи ње ни цом да 
је по ли ти ка ЕУ ко ју спро во ди и тре ба да спро во ди EEAS до 
кра ја ин те гри са на у по ли ти ку ва шинг тон ске ад ми ни стра ци-
је. У по себ ном слу ча ју Бал ка на, то зна чи да је EEAS је дан од 
ва жних ин стру ме на та „ме ке мо ћи“ за прак тич но спро во ђе ње 

46 Европска дипломатска служба, РТС, недеља, 26.  sep 2 01 0, 19:26 -> 19:55, 
http://www.rt s.rs/p age /st ories/sr/stor y/10/Svet/770728/ Evropska+dipl om atska+s-
lu%C5%BEb a. html

47 Mary E lle n  Synon: Baroness Ashton’s empire: The EU diplomatic army that
dwarfsanythingourownForeignOfficecouldmuster, MailOnline, 31st O cto ber 
2010, htt p: //www.d ailymail.co .uk /n ews/article-132525 2/ Barone ss -Ashtons-EU-
diplo matic -a rm y-dw arfs-Fore ign-Office. ht ml 
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ВизијеОбаминеадминистрацијезаЈугоисточнуЕвропу (The
ObamaAdministration’sVisionforSoutheasternEurope), ко ја је 
јав но пред ста вље на 17. фе бру а ра 2010. у Ва шинг то ну.48 

Се ти мо ли се да се ова Визијау Ју го и сточ ну Евро пу 
кла си фи ку је не са мо све зе мље на ста ле на про сто ру из вор-
не Ју го сла ви је, за тим Ал ба ни ју и Грч ку (али не и Сло ве ни ју, 
Ру му ни ју и Бу гар ску), не го још и Ки пар и Тур ску, он да је 
из ве сно да ће EEAS упра во на том про сто ру кон цен ти ра ти 
нај ве ћи број сво јих офи ци ра. Уоста лом, већ са да то по ка зу-
ју она 394 офи ци ра EEAS ко ји тре ба да бу ду ста ци о ни ра ни 
у са мо че ти ри зе мље Ју го и сточ не Евро пе из ВизијеОбами-
не администрације (Тур ска: 132, Ср би ја: 103, БиХ: 96, Ал-
ба ни ја: 63).49 Ако зна мо да ће ам ба са де ЕУ би ти ак тив не и у 
дру гим бал кан ским зе мља ма – Ма ке до ни ја, Цр на Го ра, Хр-
ват ска, Ко со во – он да је ја сно да ће укуп ни број слу жбе ни ка 
ко је ће EEAS ан га жо ва ти у сво јој бал кан ској по ли ти ци би ти 
још ве ћи.

29. Ра до ви у ко ји ма се Европ ска Уни ја пре по зна је као 
им пе ри ја, го во ре да труд оних ко ји са мо пре гор но ра де на ин-
сти ту ци о нал ном раз во ју ЕУ у прав цу „но ве ли бе рал не им-
пе ри је“ ни је остао не при ме ћен.50 Ме ђу овим труд бе ни ци ма, 

48 TheObamaAdministration’sVisionforSoutheasternEurope. Philip  H. Gordon, 
A ssistan t  Secretar y,  Bureau  of European and  Eurasian Affairs.  Kok kalis Pro-
gram, Jo hn  F. Kenned y Sc hool of Go ver nment, Harvard Univer sity , Cambridge , 
MA,  Feb ruary 17,  2010, U.S. Departmen t of State. Diplomacy in Action, http://
ww w.sta te. gov/p/eur/ rl s/rm/2 01 0/1370 12 .htm; з а шири  ко ментар ов е  Визије, 
 видети,  Љу бо ми р Кљакић: Србија нараскршћу.Требада обрађујемо свој
врт,  I - III,  и сто.

49 Mary E lle n  Synon: Baroness Ashton’s empire: The EU diplomatic army that
dwarfsanythingourownForeignOfficecouldmuster, ib id.

50 Bör ö cz, Józ se f  and Kovács, Mel inda and E ngel-Di  M auro, Salv ato re and S her, An na  
and Dancsi,  Katalin  a n d Kabachni k,  Pe ter:Empire’sNewClothes:UnveilingEU-
Enlargement,Böröcz,  Józs ef  and Ko vács, M eli nda, Eds., Ce ntr al Europe  Review 
 e- boo ks, December, 2 001 , Archive of European Integration (AEI), Universi ty  
of Pittsburgh, ht t p://aei .p it t.edu/144/01 /Empire.pdf; Hans Hofbauer: Proširenje
EUnaistok.OdDrangnahOstendoperiferijeEUintegracije( 20 03 ), Fil ip  V i-
šnjić, B eograd,  2004; Lorenz o  Ve r ac in i: ColonialismBroughtHome:OntheCol-
onializationoftheMetropolitanSpace, Borderlands, e- jou rnal, Vol.4,Number
1,2005, ht tp:// ww w. b orderlands.net.a u/v ol 4n o 1_2005/ ver acini_coloniali sm.htm;
TheInternationalCommissionontheBalkans:EnlargementofEmpire:EUand
the Balkans, The WoodrowWilson International Center for Scholars,Nov. 9, 
2005, http://ww w. wi lsoncenter.org/index. cfm?event_id = 149 897&fuse action=e ve-
nts.event_ su mmary; Jan Z iel onka:EuropeasEmpire:TheNatureoftheEnlarged
EuropeanUnion,ОxfordUniversityPress,NewYork,2006;IngoSchmidt:Atlan-
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им пе ри јал ни стра тег и ад ми ни стра тор Ро берт Ку пер, ни је на 
по след њем ме сту. Упра во је су прот но. Сâм Хо се Ма ну ел Ба-
ро со, пред сед ник Европ ске ко ми си је, оста вио је у овој ства ри 
пр во ра зред но све до чан ство. На и ме, са мо пет го ди на по сле 
Ку пе ро вог до ла ска у Бри сел, на дан пот пи си ва ња Лисабон-
скогуговора10. ју ла 2007, на кон фе рен ци ји за штам пу ко ја је 
тим по во дом одр жа на у Ли са бо ну, Хо се Ма ну ел Ба ро со из ја-
вио је да Европ ска Уни ја и ни је ни шта дру го не го јед на импе-
рија, исти ни за во љу јед на неимперијалнаимперија (!?), ка ко 
је то Ба ро со по ја снио у на став ку свог по лет ног из ла га ња.51

30. У сво јој ин тер пре та ци ји „но ве ли бе рал не им пе ри је“ 
и „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“, Ку пер по ла зи од то га 
да је основ но свој ство ак ту ел ног „тре нут ка“ свет ске исто ри је 
ње го ва тур бу лент ност, кон фликт ност и ха о тич ност. Ха ос је 
по сле ди ца чи ње ни це што је свет по де љен на „пост мо дер не“ 
(САД, Ве ли ка Бри та ни ја, ЕУ, Ја пан), „мо дер не“ и „пред мо-
дер не“, од но сно „не у спе шне др жа ве («fa i led sta tes”). 

ticCapitalism:OneWorldorMore?,StateofNature,Autumn2007,http://www.
st at eofnatur e.org /a tlanticCapita li sm.html;  J. Colomer: Great Empires, Small
Nations:TheUncertainFutureoftheSovereignState,Routledge,London,200-
7;John P.McCormick:Weber,Habermas,and Transformationsof theEurope-
an State. Constitutional, Social, and Supranational Democracy,  Cambridge
University Press, Cambridge, New York, 2007; The New Empire of Europe,
Koi n onia House Inc. , J uly 10, 2007, http://w ww.k house.org/enew s_ article/20-
07 /1222/; JorgKustermans:EUasEmpire:TheNatureoftheEnlargedEuropean
Union,Acta Politica,43,April2008,pp.118-120;BrianDenny:TheEUEmp-
ire,Spectrezine,Apr.8,2008,http://ww w.spect rezine .o rg/europe / Denny10.htm;
KurtNimmo:Global Empire.EULeadersCall forGlobalCurrency, Infowars,
Saturday,Oct18,2008,http:// www.infowars.com/eu - leaders-call-for-gl obal-c ur-
rency/;RalphT.Niemeyer:TheHolyGermanEmpireofEuropeanNations,EU
Chronicle, Monday, August 10, 2009, ht tp://ww w. euchronicle.eu/holy -g erman-
empire- european-nations; JürgenSchmidhuber:TheEuropeanUnion-ANew
KindofEmpire?,JürgenSchmidhuber’sHomePage,Oct.28,2009,http:// www.
idsia.ch/~ju ergen/...

51 Вид ет и, David Ch arter: Callforvoteon‘Europeempire’,  The Times,  July 11, 
2007, h ttp:/ /ww w.timesonline.co.u k/tol/ news/worl d/ europe/article205657 6. ece;  
Hon or  Mahony: BarrososaysEUisan‘empire’, EUobserver, 11. 07 .2007,  ht tp://
euo b server.com /9/24 458;  Non-ImperialEmpire.AquotefromJoseManuelBar-
roso, the President of the European Commision, 10 July 2007, The Bru sse ls 
 Jo urnal, Wed , 2007-07-11 ,  http://w ww.brusselsjourna l. com/node/2244 ;Barroso: 
EuropeanUnionis‘empire’ (long version) , EUX.TV videos, Str azbourg, July 10 
2007, YuTube, http:// ww w.youtube. com/wa t ch ?v=-I8 M 1T-GgRU; TheNewEm-
pireofEurope, Koinonia House  I nc., July 10, 2 007  eNews issue, http ://ww w.k ho-
use.org/ en ews_a rticle/2007/ 1222/; B ru no Wate rfi eld: BarrosohailstheEuropean
‘empire’, Telegraph.co.uk, 1 1 Jul 2007, http:/ /w ww.te legraph.co.u k/news/ wo-
rldnews/1557 143/Bar r oso-hails-th e -European- em pire.ht ml
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Упра во у овим „пред мо дер ним“, од но сно „не у спе-
шним“ др жа ва ма, по Ку пе ру се ус по ста вља и ре про ду ку је 
ста ње трај ног ха о са.  Бу ду ћи да ове „пред мо дер не“, од но-
сно „не у спе шне“ др жа ве ви ше не ис пу ња ва ју кри те ри ју ме за 
ле ги тим ну упо тре бу си ле, ха ос ко ји оне ре про ду ку ју пре ти 
да се пре ли је на „мо дер не“ и „пост мо дер не“ де ло ве све та и 
угро зи њи хо ву без бед ност и ста бил ност.

31. За то исто риј ска од го вор ност и ми си ја „пост мо дер-
них“ др жа ва, у овом слу ча ју реч је о САД и чла ни ца ма ЕУ, 
је сте да оси гу ра ју сво ју без бед ност и ста бил ност, и то та ко 
што ће у ха ос „пред мо дер них“ др жа ва, ми лом, али уко ли-
ко ус тре ба и си лом, уве сти уре ђе ни по ре дак. Си стем без бед-
но сти „пост мо дер них“ др жа ва слу жи том ци љу. Тај си стем 
пред ста вља исто риј ску но ви ну. Основ не ка рак те ри сти ке 
овог „пост мо дер ног“ си сте ма без бед но сти је су да се у ње му 
бри ше гра ни ца из ме ђу уну тра шњих и спољ них по сло ва, да је 
до шло до уза јам ног ме ша ња (тра ди ци о нал них) уну тра шњих 
по сло ва и ме ђу соб ног над зо ра, да се од ба цу је си ла у ре ша-
ва њу ме ђу соб них спо ро ва, а да се по сле дич но ко ди фи ку ју 
и стан дар ди зу ју пра ви ла по на ша ња, да су гра ни це из ме ђу 
„пост мо дер них“ др жа ва, с об зи ром на про ме ње ну уло гу др-
жа ве, али и с об зи ром на са о бра ћај, тр го ви ну, ви со ке тех но-
ло ги је, итд. по ста ле прак тич но ире ле ват не, због че га се, нај-
зад, и сам си стем за сни ва на тран спа рент но сти, ме ђу соб ној 
отво ре но сти, ме ђу за ви сно сти и уза јам ној ра њи во сти.

32. Је ди но са ослон цем на ова кав си стем без бед но сти, 
стал но про ши ру ју ћи гра ни це уну тар ко јих си стем де лу је, 
„пост мо дер не“ др жа ве мо гу про ши ри ти про стор вла сти тог 
ста бил ног и без бед ног „пост мо дер ног“ по рет ка. Основ ни 
раз лог за овај пре вен тив ни екс пан зи о ни зам и осва ја ње Ку пер 
на ла зи у чи ње ни ци да иако свет „пост мо дер них“ др жа ва ни је 
за ин те ре со ван за ха ос, то не зна чи да ха ос „пред мо дер них“ 
др жа ва ни је и не мо же би ти за ин те ре со ван за „пост мо дер-
ни“ свет. След стве но, па ци фи ко ва ње „пред мо дер ног“ ха о са 
кроз ње го во „пост мо дер но“ за по се да ње има за „пост мо дер-
не“ др жа ве при мар но од брам бе ну и без бед но сну функ ци ју. 
Због оства ре ња овог ве ли ког иде а ла – уво ђе ње „пост мо дер-
ног“ по рет ка у „пред мо дер ни“ ха ос – „пост мо дер не др жа ве“ 
мо ра ју да бу ду спрем не на ко ри шће ње це ло куп ног, ве о ма 
раз у ђе ног и со фи сти ци ра ног ди ја па зо на сред ста ва ко ји ма 
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рас по ла жу на ска ли од „ме ке“ до „твр де“ мо ћи (по ли ти ка, 
ди пло ма ти ја, про па га ган да, пси хо ло шки рат, еко ном ски рат, 
су бер зи ја, рат на по ли ти ка, рат) ка ко би од бра ни ле и про ши-
ри ле „вред но сти“ у ко је ве ру ју и на ко ји ма по чи ва ју. Као што 
је већ по ка за но, реч је о ин те гри са ним и фел си бил ним ин-
стру мен ти ма Че твр те ге не ра ци је ра то ва ња.

33. Ку пер је ову иде о ло шку плат фор му им пе ри јал не 
екс пан зи је оп шир но пред ста вио 2003. го ди не у сво јој књи зи 
Сламањенација.ПоредакихаосуДведесетпрвомвеку:  

„За пост мо дер ну др жа ву, сто га, по сто ји по те шко ћа. 
Нео п ход но је да се на вик не на иде ју дво стру ких стан дар да. 
Ме ђу на ма, де лу је мо на осно ву за ко на и отво ре не за јед нич ке 
без бед но сти. Али, ка да има мо по сла са мно го ста ро мод ни јим 
вр ста ма др жа ве из ван пост мо дер ног европ ског кон ти нен та, 
(као) Евро пља ни мо ра мо се вра ти ти на знат но гру бље ме то де 
из ра ни јег вре ме на – си ла, пре вен тив ни на пад, пре ва ра, све 
оно што је не по ход но ка да се ба ви мо они ма ко ји још увек 
жи ве у све ту де вет на е стог ве ка где је сва ка др жа ва за се бе. 
Из ме ђу се бе, др жи мо се за ко на, али ка да де лу је мо у џун-
гли, ми та ко ђе мо ра мо ко ри сти ти за ко не џун гле.“52 Оно што 
Евро пља ни ма за и ста га ран ту је да ће у том ве ли ком пред у зе-
ћу уво ђе ња „пост мо дер ног“ по рет ка у „пред мо дер ни“ ха ос 
за и ста и ус пе ти, је сте им пе ри ја. Али, не би ло ко ја им пе ри ја. 
За Ку пе ра, то је „пост мо дер на им пе ри ја“: „Де вет на е сто ве ков-
не им пе ри је би ле су за сно ва не на за јед нич ким ра си стич ким 
прет по став ка ма – и ко ло ни за то ри и ко ло ни зо ва ни из гле да да 
су при хва та ли иде ју о бе лач кој су пер и ор но сти. Али, ове су 
прет по став ке не ста ле. Пост мо дер на вер зи ја им пе ри је мо ра 
би ти до бро вољ на, ако је то при хва тљи во; у крај њем слу ча ју, 
мо ра би ти ко о пе ра тив на.”53

34. Дру гим ре чи ма, Ку пер нас уве ра ва да по чет ни 
услов за уво ђе ње по рет ка у ха ос, услов без ко га по ре дак уоп-
ште и ни је мо гућ, је сте ус по ста вља ње Европ ске Уни је као 
„ме ке“, од но сно „пост мо дер не им пе ри је“ ко ја је спо соб на да 
ефи ка сно упо тре бља ва све ин стру мен те Че твр те ге не ра ци-
је ра то ва ња и до след но спро во ди стра те ги ју „кон тро ли са не 

52 Robert  Cooper: TheBreakingofNations.OrderandChaos in theTwenty-first
Century,  Grove P r ess, New Yor k , 2003, pp .  61 - 62 . 

53 Robert  Cooper: TheBreakingofNations.OrderandChaos in theTwenty-first
Century, ib id .,  p. 70 .
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дез ин те гра ци је“. Ши ре ћи сво је гра ни це и за хва та ју све ве ћи 
и ве ћи про стор, она као вр хун ску за јед нич ку вред ност шти-
ти вла сти ти „пост мо дер ни“ по ре дак. Као ар гу мен те у при лог 
за кључ ка да „у џун гли мо ра мо ко ри сти ти за ко не џун гле“, Ку-
пер у Сламањунација на во ди при ме ре ра то ва ко је САД, УК 
и њи хо ви са ве зни ци во де у Ира ку, Со ма ли ји и Ав га ни ста ну, 
али на ро чи то ин си сти ра на при ме ри ма из Де се то го ди шњег 
ра та за ју го сло вен ско на сле ђе – рат у Хр ват ској, рат у Бо-
сни и Хер це го ви ни, слу чај Ср би је и, на ро чи то, рат за Ко со во 
1999. Има ли се то у ви ду, мо же се ре ћи да је кон цепт ЕУ као 
„ме ке“, „нео ли бе рал не им пе ри је“ за пра во и ро ђен на те ме љу 
ре зул та та ко је је обез бе дио екс пе ри мент са Де се то го ди шњим 
ра том за ју го сло вен ско на сле ђе.

35. Ку пе ро во Сламањенација.Поредакихаосудваде-
сетпрвомвеку пред ста вља иде о ло шки ма ни фест „но ве ли бе-
рал не им пе ри је“ и „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“. На-
пред на ве де на ме ста из Сламањaнација, пред ста вља ју са му 
срж ове док три не.54

Кри ти ча ри ма ни је тре ба ло мно го па да уоче ка ко Ку пер 
са сво јом док три ном „нео ли бе рал не им пе ри је“ за пра во ком-
пи ли ра ста ри кон цепт европ ских им пе ри ја, а на ро чи то ста ри 
кон цепт, та ко ђе и ста ри мит, о „до број бри тан ској им пе ри ји“, 
„ли бе рал ној бри тан ској им пе ри ји“,55 од но сно „им пе ри јал ној 

54 Видет и и мо је  ра није к ом ен та ре  Куперове  доктр ин е „ новог  л иб ералног  
и мперија лизма“ и  „н ове ли бералне  и мпериј е“, Љу бо мир Кља ки ћ:  Факти-
чкостањеибудућистатусКосоваиМетохије, Излагањена67.Роуз-Рот
семинару парламентарне скупштине НАТО. Србија и Европа: изазови
интграције, Парл ам ент арна  ск упштин а  НАТО и Наро дна  скупшт ина  Репу-
блике Србиј е,  Београд, До м  Народне с ку пштине  РС ,  25-27. ок тоб ар 2007-
;  Сесија II. Косово иМетохија: Ка коначном статусу, петак 26. октобар 
2007, МзКиМ, http:/ /www.kim.sr.gov.yu/ cm s /item/analyzes/rs.h tml?view=s to-
ry&id=727& sectionId=9, као и на другим е-адресама, на пример, Scri bd .com, 
 ht tp://ww w.scribd .c om /d oc /273779 82/; т акође,  Љубомир  Кљ а кић : Конфигура-
цијасветскемоћи,  Форумзанационалнустратегију.Какорешитипроблем
КосоваиМетохије, Анализе 1-2, НСПМ,  Бе оград  20 07 , стр. 13-19, стр. 69 -71, 
Фонд Сл об од ан  Јо ва новић, 15. март 2010,  ht tp ://www. sl obodanjo vanovic .o rg /2-
01 0/03/15 /podse canje-ljubomir-klja ki c-konfiguracija-sv et ske-moci/?lang=lat. 

55 Видети, Neil Clark: Colonialwars,  The Spectator, Apr 13,  2002, http://www.
highbeam.com/reg /reg1.aspx?ori gu rl=/doc/1P 3-118277264.h tml; Richard Gott:
AmericaandBritain:TheDangersofNeo-ImperialismandtheLessonsofHistory, 
Global Dial og ue, Vo l.  5, No.1-2, Winter/  Spr i ng  2003 - Ame rican Empire?, http://
www. w or lddialogue.org/ content . php?id=2 15 ; Dirk  Adriaens ens : Who is Robert
Cooper?CampaignAgainstSanctionsonIraq, Fri, 24 Oc t  2003,  http://www .c asi.
org.uk/ discuss.h tml; Seu ma s Milne : NewLabour,OldBritain.Britain:imperial
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фе де ра ци ји“, ко ји су ли бе рал ни им пе ри ја ли сти вик то ри јан-
ске и едвар ди јан ске Ен гле ске раз ви ја ли од се дам де се тих го-
ди на 19. до три де се тих го ди на 20. ве ка: След бе ни ци но вог 
жи во та (The Fel low ship of the New Li fe), дру штво осно ва но 
1883; Фа би јан ско дру штво (The Fa bian So ci ety), осно ва но 
1884; Клуб ко е фи ци је на та за ве че ре (The Co ef fi ci ents Di ning 
Club), осно ван 1902; Гру пе Родс - Мил не ро вог Окру глог сто-
ла (The Rho des - Mil ner Ro und Ta ble Gro ups), мре жна ор га-
ни за ци ја осно ва на 1909; ан гло а ме рич ки, од но сно атлант ски 
Ин сти тут за ме ђу на род не по сло ве (In sti tu te of In ter na ti o nal 
Af fa irs), осно ван 1919, са сво ја два ауто ном на цен тра, Кра-
љев ски ин сти тут за ме ђу на род не по сло ве (The Royall In sti tu-
te for In ter na ti o nal Af fa irs), по зна тог као Ча там Ха ус (Cha tam 
Ho u se), осно ван 1920. у Лон до ну и Са вет за ино стра не од но се 
(Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, CFR),  осно ван 1921. у Њу јор ку.56

nostalgia,  La Monde diplomatiqu e,  May 2 00 5 , h ttp:// mondedip lo. com/2005/0-
5/ 02 empire;  An toinett e  Burton,  Uni ve rsity o f  Illinois  at  U rbana-C hamp ai gn: 
ContemporaryIssuesinHistoricalPerspective.WhenWasBritain?Nostalgiafor
theNation at theEnd of the “AmericanCentury”, The  University of  Chicago, 
The Journal o f Mode rn  H istory, 75 , Ju ne 200 3, http://www.id eals.illino is .e du/
bitstream/ handle/2142/ 2293/file_1.p df?sequence=1 ; Raj Persaud: Ourbetrayalof
thesemenhasmadethemsick, T he  In dependent, 14 Oc tober 2 00 4, http://news.
independent.co.u k/ uk/he alth_medical/stor y.jsp?story =5 71 943; W il lia m  Bowels:  
EatyourheartoutMussolini, Investigati ng  I mpe rialis m, 15  Octobar 2004 ,  http: //
www.williambowles.info /index.html;  W illiam B owels: The Law of the Jungle
-NewLabour’s Version, Investiga ti ng  Im perial ism,  10 April 2005, htt p:/ /www. 
williambowl es.info/inde x. html;  Jea n-P hi lippe Deranty:  EuropeanandAmerican
Intellectuals atWar, Contretemps 4, Septembe r 2 004, pp.19  -   28, http: //www.
usyd.edu.au/ contrete mps /4september 2004/deranty.pdf; Saul  D ub o w, Univer sity 
of Sus sex: TheNewAgeofImperialism:BritishandSouthAfricanPerspectives, 
i n EuropeanditsEmpires, edi ted  by Mary N. Ha rris and Csaba Levai, Pi sa  Uni-
versity  Press, Pisa, 2008,  http://www.cliohw orld.ne t/o nlread/4/ 24 .pdf; R ichard 
Drayton,  Rh odes P rofessor  of I mperial History , K ings Col lege London : Where
doestheWorldhistorianwritefrom?Objectivity,moralconscience,andthepast
andpresentofImperialism, for the KCL/LSE conference  on  Co ntempo ra ry Hist-
ory, Ма y 2 00 9, исто...

56  Оп ши рније,  Љубомир  Кља кић: Космополис.Огледоцелинисветаиуправ-
љањусветскимпословима,  рукопис, стр. 184 , Б еоград, а вгу ст 2005  -  фебруа р 
 20 07, рад п ред ставље н у  ц иклусу  од  четир и предава ња  под нас ловом Косм-
ополис.Целинасветаиуправљањесветскимпословима, З ад ужбина Илије 
 М.  Мо ларца,  н ов ембар 2 0 06  (Космополис1. ОдАнахарсиса,ПитагореиДио-
генадосавременихпокушајадасесветорганизујекаоједанидасењиме
управља, 1 . нов ем ба р  2006;  Космополис2. Првиталасмодерне револуције
света, светска држава као светска република или као светска империја
иТомасПејн,  8.  нове мб ар  2 006; Космополис3.Другиталасмодернеревол-
уцијесвета,историјскадемисијасветскогсистемаињеговатранзициона
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У свом оп ти мал ном исто риј ском об ли ку овај по ре дак 
по знат је као Британскаимперијалнафедерација у ко јој се 
ефи ка сно упра вља по мо де лу Британскеиндијскеимперије, 
од но сно Британскограџа (theBritishraj), ко ло ни јал ног по-
рет ка ко ји је Бри та ни ја ус по ста ви ла и одр жа ва ла у Ју жној 
Ази ји (Ин ди ја, Па ки стан, Бан гла деш, Бур ма, да нас Ми ан-
мар) од 1857. до 1947.

36. Ова ста ра им пе ри јал на плат фор ма, Ку пе ру је оси гу-
ра ла и две пре сти жне ан гло-аме рич ке на гра де за 2004 – Сре-
бренамедаља АртурРос, књи жев на на гра дааме рич ког Са-
ве та за ино стра не од но се (Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, CFR),57 
бри тан скана гра да за по ли тич ку пу бли ци сти куЏорџОрвел58 
–  али је про из ве ла и још јед ну по сле ди цу – отво ри ла је јав ни 
про стор и за дру ге за ступ ни ке ста рог - но вог бри тан ског, од-
но сно ан гло-аме рич ког или атлант ског им пе ри ја ли зма.59

криза,концептглобалнеуправеистварностањепланетарнихчињеница, 15. 
 но вемба р  2006; Космополис4.Начелофузијеиначелофисије,светорганизо-
ван одоздо и свет организован одозго, ПетарКропоткин и нашиљудски
изгледиучасурађањановогсветскогсистема, 22.  новемб ар  2 006 ), од  н еп-
ос редног  интере са   за про блем импе ри ја лн е федер ације , одеља к Међуигра
четврт / Револуција, другиталас синхроницитета 1900-1936. итрагање
заидеалномсветскомдржавом,  стр. 74 - 96, текст интегрално доступан на 
адреси Scribd.com, 04. 0 6.  2010, h ttp://www.s cri bd .com/doc/32579 29 4/Ljub-
omir-Klja ki%C 4%87-KOS MOPOLIS -OG LE D-O-CE LI NI-SV ET A-I-UPR AV-
LJ ANJU-SVETSKIM-PO SL OVIMA. Та ко ђе вид ет и  и напомену бр ој 45.

57 Counci l on Foreig n Relations, Past Winners of the  Arthu r Ross Book  Award, 
http://www.cf r.org/ab out/arthur_ros s-wi nn e rs .html.

58 TheOrwellPrize,   http:/ /orwel ld ia ries.wordpress.co m/ ab out/; OrwellPrize, Wik-
ipedia, http:/ /en.wikiped ia.org/wiki/Orw ell_Prize 

59 Andre w  Roberts : A History of the English-Speaking Peoples since 1900,  
Weidenfel d & N icholson ,  Londo n,  200 6; „Авга нистан и  др уг е земље  у невољи  
да нас п лачу за в рс том п росве ћен их стра ни х управљача какви су некад а 
били  Ен глези“ , и зја ви о  је 2001.  Макс  Бут ,  млади  ам ерички н ео ко нзе рвати-
ва ц, стални  истражив ач Саве та за  међунаро дн е  односе :  „Одавно је  пр ош ло 
време ка да је  Б ри тан ија тре ба ло да с е  извињава з бог сво је коло ни јалне ист-
орије “,  изјав ио је  Г ор дон Браун,  к ан целар  у в л ади Томија Бл ера  о дговора н  за 
економију, фебруара 20 05. у Мозамбику;  год ине  2008,  и ст и Мак с  Бут изнео  
је  став  д а  је Брит ан ска  импер иј а  решење  за про блеме Сомалије и  Пакиста на.  
Наведено  п рема, R ichard Drayton,  Rh odes P rofessor  of I mperial History , K ings 
Col lege London:  WheredoestheWorldhistorianwritefrom?:Objectivity,moral
conscience,andthepastandpresentofImperialism, ibid. Та ко ђе видети, Timo-
thy Gar to n Ash:ForaPaxEuropaea.CanwefoldtheremainsoftheOttoman
empire intoanewEuropeanempire?, The  Gu ardian, Thursday 14 April 2005, 
htt p://www. gua rd ian.co .u k/world /2005/ap r/1 4/ eu.serbia
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На овом ме сту на ро чи то тре ба на гла си ти да је ЕУ као 
„ме ка“ им пе ри ја за пра во про ду же так САД као „твр де“ им пе-
ри је. Као „ме ка“ и „твр да“ им пе ри ја, САД и ЕУ су ин те гри са-
на струк ту ра гло бал не мо ћи ко ја је од луч на да се ус по ста ви 
као свет ска „пост мо дер на“ им пе ри ја. Ово је „тре нут но“ исто-
риј ско „ста ње“ ве ков ног су ко ба из ме ђу про та го ни ста свет ске 
ре пу бли ке и про та го ни ста свет ског цар ства. Раз у ме се, тај 
спор још ни из да ле ка ни је окон чан.60

37. Као де кла ри са ни и па те ти чи кр сташ „но вог до ба“ 
кор по ра тив не дис то пи је ко ји се из нај пле ме ни ти јих по бу да 
бо ри за „на ше вред но сти“ јед не „ме ке“ им пе ри је као што је 
то Европ ска Уни ја, Ро берт Ку пер је већ нај ма ње две го ди не 
и не по сред но ан га жо ван на ве ли ком де лу „сре ђи ва ња при ли-
ка“ од ин те ре са за зе мље на про сто ру из вор не Ју го сла ви је. 
Иако оскуд но и при лич но сти дљи во, о том нас по вре ме но 
оба ве шта ва ју ов да шњи ме ди ји. 

„Стра тег“, на и ме, не по сред но, пре да но, ефи ка сно и што 
је нај ва жни је исто вре ме но, ад ми ни стри ра „сре ђи ва њем при-
ли ка“ на чак три ме ста: 

„Сре ђу је при ли ке“ у Бо сни и Хер це го ви ни, од но сно Ре-
пу бли ци Срп ској, у прав цу уни та ри за ци је Бо сне и Хер це го-
ви не и да љег сла бље ња ста ту са ко ји Ре пу бли ка Срп ска има 
по Дејтонскомспоразуму;61 

„Сре ђу је при ли ке“ у Ре пу бли ци Ср би ји, а на ро чи то 
„сре ђу је при ли ке“ у оно ме што је пре о ста ло од ње ног си сте-
ма од бра не;62

60 Опш ир није,  Љубомир К љак ић: „Ко смополи с.  Ог лед о целини света  и уп-
рављању св етс к им посл овима“, и сто . 

61 „Бања Лука, 16. фебруара (Танјуг) - Директор Генералног секретаријата 
Савета ЕУ за спољне и политичке послове Роберт Купер оценио је данас 
да лидери СНСД Милорад Додик, СДА Сулејман Тихић и ХДЗ Драган 
Човић раде заједно за будућност БиХ. Купер је, после разговора у Сарајеву 
са Додиком, Тихићем и Човићем, изјавио да с нестрпљењем очекује даљи 
развој догађаја у оквиру прудског споразума, којим се решавају спорна 
питања у БиХ, међу којима и статус Брчког, државне имовине и уставних 
промена.“ Купер подржава договор тројице лидера у БиХ, 18. фебруар 2009, 
Бања Лука, Српска информативна мрежа, http://groups.google.gy/group/siem/
browse_thread/thread/3b9985f264a01d94/bfec95eae1edadd9 

62  „Б ања  Лука,  16 .  фе бр уара  (Т анјуг) - Дире ктор Ге не рал ног с екр етари јата Са-
вета ЕУ  за спољн е и полит ич ке послове  Р оберт  Купер оцени о ј е дана с да 
лидери С НСД Ми лорад  Додик , С ДА Сулеј ман  Тихић и ХДЗ  Драган Чо вић 
рад е  за једно з а  бу дућност  Би Х. Купе р  је, посл е  разгово ра  у Сарајеву  са  До-
диком,  Ти хићем  и Чов ићем,  из ја вио да с  нестрпљ ењем оче ку је  даљи  развој 



ЉубомирКљакић ЕВРОПСКАУНИЈАКАО„МЕКА”...

462

„Сре ђу је при ли ке“ из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и „не за ви-

до га ђа ја у ок виру  пр удског спора зума,  к ојим се  решавај у спорн а п итања  у 
 БиХ, међу  којима  и  статус  Брчког ,  др жавне  и мовине  и  устав ни х промена.“ 
КуперподржавадоговортројицелидерауБиХ,  18. ф ебруар 2009, Б ања Лу-
к а, Српска  инфор мативна  мрежа, http://groups.google.gy/group/siem/browse_
thread/ threa d/ 3b9985f2 64a 01 d94/bf ec95eae 1e dadd9 „П рви зам ени к пред-
седни ка вла де  и министар  у нутрашњих посл ова  И вица  Дач ић нал аз и се у 
Бр иселу  где  ће пред ставит и н апреда к Србиј е у пр авц у стављ ањ а  на белу 
 Ше нге нску л ист у.  Током н ед ељн ог раз гов ор а  са  Гене ра лним дире кто ром 
у  Ге нерално м секрета риј ат у Савета  ЕУ ,  Роберто м Купер ом, Да чи ћ  је диск-
уто вао о  мо гу ћности уче шћ а српске п ол иције у мировним  м исијама ЕУ. / 
Минис та р је изј ав ио да  ј е  ово пи тање о д  ог ромног знач ај а за јачање  позици-
је  с рп ске полици је ./  Он очекуј е  да  ће данас  разго варати и са Комес аром  за  
п роширење  ЕУ Оли јо м  Реном , као  и  са пот председн ик ом  Европске  к ом иси је 
Жаком Б аро ом, ко ји  је одгово ран з а зако нод авство  и у ну трашње п ослове ./  
Г ла вн а  тема  бр иселских сас танака је визна л иб ер ализа ција б уд ући да је, как-
о је п ре свог  п уто вања Дачић и зј авио за Б92,  ње гов ресор н а јв аж н ији у то м 
 процесу...“ IM:PoliceinEUpeacekeepingmissions, B92, Monday, 9  February 
2009, http://wap. b9 2.net /e ng/ news/ commen ts .php? nav_id= 57016. „С рбија веро-
ва тн о неће тра жити п уно чла нст во у НАТО,  али  намерава да  осна жи  сво је  
партн ерство с а  Ал ија нсом кр оз  м но го инт ен зивније уч ешће у  м еђунаро-
дни м опер ацијам а,  и зјавио ј е  српск и м инист ар  одбране Др аг ан Шутано ва ц./ 
Т акође  постоји  мо гућнос т да Срб иј а  за  чл анице НА ТО  м оже да  о сиг ура при-
ступ В ојномедиц инс ко ј акад е ми ји у Бео гра ду, ка о и  Центру  за  нуклеа рну, 
биолошк у  и  хе мијску  од брану у  Кр уш ев цу , који ј е в ећ ор ган изовао ку рсеве 
за  Орган из аци ју за з абрану х ем иј ск ог  о ружја./ С рпске по ли циј ске снаг е  су  
з аинтер ес ов ане з а учешће  у поли цијским опе рација ма  одрж ава ња мира ЕУ  
широм  све та, док ср пска армија  наст оји  да  о снажи  партнерс тв о  са  НАТО кр оз  
м но го интен зивниј е  учешће  у  ме ђународ ни м операц ија ма./ Ср пск и заме ник 
п ремије ра и минист ар  унутрашњ их посло ва  Ивица  Дачић рекао  ј е у  изјав и з а 
 Танјуг у недељу  увече  д а ћ е обаве стити  з ва ни чн ик е ЕУ да су срп ске поли ци-
јск е снаге  з аи нтерес ов ане д а узму у чешће у  полици јс ки м мис ијама  очу вања 
мир а  ЕУ  широм  све та ./ Говор ећ и п осле с уср ет а  са  Гене ра лним дир ект ором 
у  Г енерално м с ек рет аријату С авета Е У Робе рт ом  Куперо м  о м огућнос ти ма  
за уч еш ће  српс ке полици је у полиц иј ским мисијама о др жавања м и ра  ЕУ, 
Д ачи ћ је подву ка о  д а  је  то пит ањ е од  из уз етне в ажност и  за   позицио нир-
ање и  ја чање полож аја српске по лиције ./  ‘ Приро дн о,  т ак ођ е сам пре нео да 
је срп ск а  полиција  заинтересована  за учешће  у ови м  мис ијама,  а ставио 
с ам до  знања да  су  наше  по ли цијск е  сна ге већ  уз еле учеш ћ а  у мировни м 
 ми сијама  полицијс ке прир од е на Хаити ју и у  Ли берији’ р екао је  Дачић 
Танјугу...“ SerbianPoliceandArmedforcestojoinEU,NATOpeacekeepingmis-
sions,  Tanjug  Ne ws Agenc y,  Fe bruar y  10 , 2009, http://www.pogledi.rs/diskusije/
viewtopic.php?p=1 53 795&sid =f8 0f60c3 16500d 1a 21 6587f6f be1a64b.  “М ин ис тар 
о дб ране Дра ган Шут ановац  примио је  д елегац ију  Савет а Европ ске Уни је , 
к оју ј е п редводио го сподин  Ро бер т Купе р, ге нер ални  ди ректор за спољне и 
политичко-војне послове Савета ЕУ./ Мини стар Шу та но вац је по но вио да је 
члан ство у Европ ској уни ји је дан од при о ри тет них ци ље ва Ср би је и ис та као 
да је ви зна ли бе ра ли за ци ја зна ча јан ко рак у про це су при бли жа ва њу Ср би је 
ЕУ./ Он је упо знао са го вор ни ке са тре нут ном без бед но сно по ли тич ком си ту-
а ци јом у зе мљи, као и са пла но ви ма за ре фор му си сте ма од бра не./ На гла сио 
је да, ува жа ва ју ћи зна чај уна пре ђе ња од но са са ЕУ, Ми ни стар ство од бра-
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сног“ Ко со ва у ци љу „при зна ва ња ре ал но сти на те ре ну“ од 
стра не Ср би је. 63

не на сто ји да ја ча сво је ин сти ту ци о нал не ка па ци те те и обез бе ди ре сур се 
ко ји су нео п ход ни за укљу чи ва ње у ак тив но сти за јед нич ке без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке./ Ми ни стар Шу та но вац је ин фор ми сао са го вор ни ке 
о пла но ви ма за за вр ше так про це са про фе си о на ли за ци је Вој ске Ср би је до 
кра ја сле де ће го ди не. Та ко ђе, ис та као је ва жност уче шћа при пад ни ка ВС 
у ми ров ним ми си ја ма, по себ но на гла сив ши да је ове го ди не по пр ви пут на 
осно ву од лу ке пар ла мен та Ср би је, ме ди цин ски тим ВС за сту пљен у ми ров-
ној ми си ји у Ча ду у окви ру нор ве шког кон ти ген та.» Ре пу бли ка Ср би ја. Ми-
ни стар ство од бра не, СастанаксаделегацијомСаветаЕвропскеУније, 14. 
де цем бар 2009, http://www.mod.gov.rs/no vi_lat.php?ac tion=ful lnews&id=2400. 
«МинистародбранеДраганШутановацјеизразговорасчелницимаими-
нистримаЕУиНАТОзакључиодајењиховопреовладавајућемишљењеда
јеСрбијаспремназановикораккастатусукандидатазачланствоуЕУ.
ШутановацјеновинаримауБриселу,накрајудводневнепосете,рекаода
суњегови саговорници оценили и да на страниХоландије постоји спрем-
ностзакомпромисотомедаСаветминистараЕУ25.октобразатражи
‘мишљење’ЕвропскекомисијеоспремностиСрбијезакандидатурузачлан-
ствоуУнији.МеђукључнимсаговорницимаминистраШутановца,поред
ХерманаванРомпејаигенералаСирена,биојеиРобертКупер,најближи
сарадниквисокепредставницеКетринЕштон.»Ре пу бли ка Ср би ја. Ми ни-
стар ство од бра не, ИнтервјуминистраШутановцадневномлисту«Данас».
СистемодбранеСрбијепостаједеоЕУ, 16. ок то бар 2010, http://www.mod.
gov.rs/no vi_lat.php?ac tion=ful lnews&id=2980.

63 „Приштина.Ви со ки ди пло ма та у кан це ла ри ји европ ског ко ме са ра за спољ-
ну по ли ти ку и без бед ност Ро берт Ку пер сти гао је у При шти ну да би по мо гао 
ко сов ским вла сти ма да иза ђу из ин сти ту ци о нал не кри зе, до ко је је до шло 
из ла ском Де мо крат ског са ве за Ко со ва из вла да ју ће ко а ли ци је. У свој ству 
спе ци јал ног иза сла ни ка Ке трин Ештон, Ку пер се ју че у При шти ни са стао 
са пред став ни ци ма пет ути цај них зе ма ља за па да и пред сед ни ком при вре-
ме не ко сов ске вла де Ха ши мом Та чи јем. Из во ри у Бри се лу пре не ли су при-
штин ској ТВ ста ни ци ‘Клан Ко со ва’ да је су шти на са ста на ка пред став ни ка 
ЕУ на ла же ње устав них ре ше ња за што бр же одр жа ва ње пар ла мен тар них из-
бо ра на Ко со ву...“ ИзасланикКетринЕштонуПриштини-темаванредни
избори,Танјуг,РТВ,19. ок то бар 2010, http://www.rtv.rs/sr_lat/po li ti ka/iza sla-
nik-ke trin-eston-u-pri sti ni-te ma-van red ni-iz bo ri_217693.html. “Ди ја лог  При-
шти не мо гао би по че ти на ред них не де ља пи та њем не ста лих осо ба, пи ше 
да нас ‘Ко ха ди то ре’. Та чи за ди ја лог пре ван ред них из бо ра?/ При штин ски 
лист на во ди да би на че лу бе о град ске де ле га ци је тре ба ло да бу де са вет ник 
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је Јо ван Рат ко вић./ Ко сов ски пре ми јер Ха шим 
Та чи при хва тио је да ди ја лог са Бе о гра дом поч не пре одр жа ва ња пар ла мен-
тар них из бо ра на Ко со ву, пи ше ‘Ко ха ди то ре’./ При хва та ње по чет ка ди ја ло-
га пре из бо ра је ре зул тат ак тив но сти зва нич ни ка из кан це ла ри је европ ског 
ко ме са ра за спољ ну по ли ти ку и без бед ност Ро бер та Ку пе ра, ми ну лих да на 
у При шти ни./ ‘По ну да ко ју је Ку пер лич но пре дао ели ти пр во у При шти-
ни, па за тим у Бе о гра ду, по зи ва пред став ни ке две зе мље да одр же са ста нак 
на ко ме ће се раз го ва ра ти о пи та њи ма не ста лих’, пи ше при штин ски лист./ 
Бри сел ни је тра жио да на том са стан ку уче ству ју ли де ри, али је тра жио да 
де ле га ци је во де је дан функ ци о нер бли зак пре ми је ру Ко со ва Ха ши му Та чи ју 
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38. Има ли се у ви ду да је Ро берт Ку пер онај иде о лог 
и ад ми ни стра тор ко ји је под по кро ви тељ ством То ни ја Бле-
ра пот пи сао са му док три ну „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли-
зма“, има ли се још у ви ду и то да је Ба рон Еш да ун те сти рао 
ову док три ну као „пот краљ Бо сне“, он да је ја сно да у слу ча ју 
овог Ку пе ро вог не по сред ног ан га жо ва ња у „сре ђи ва њу при-
ли ка“ на цен трал ном Бал ка ну има мо за пра во по сла са опе ра-
ци јом од нај ве ћег мо гу ћег стра те шког зна ча ја и за ње га лич-
но и за све дру ге, ва жни је, про та го ни сте док три не ко ју је он 
пот пи сао. Да је то та ко, не дво сми сле но по твр ђу ју са ми до га-
ђа ји, на ро чи то до га ђа ји то ком про те кле две го ди не.64 Сход но 
то ме, не тре ба ни на тре ну так по ми сли ти да се Ку пер не ће 
при др жа ва ти на пред на вед них ак си о ма „но вог ли бе рал ног 
им пе ри ја ли зма“. Уоста лом, „сре ћи ва ње при ли ка“ ов де се већ 
два де сет го ди на од ви ја се уз стрикт но по што ва ње тих истих 
ак си о ма – кон тро ли са на дез ин те гра ци ја, „иде ја дво стру ких 
стан дар да“, ка да Евро пља ни „има ју по сла са мно го ста ро-
мод ни јим об ли ци ма др жа ве из ван пост мо дер них гра ни ца... 
мо ра ју да се вра те мно го гру бљим ме то да ма ра ни јег пе ри о да 
– си ла, пре вен тив ни на пад, пре ва ра и све дру го што је нео п-
ход но за оне ко ји још увек жи ве у де вет на е сто ве ков ном све ту 
са мо до вољ них др жа ва“,  „у џун гли мо ра мо ко ри сти ти за ко не 
џун гле“, че твр та ге не ра ци ја ра то ва ња, пер ма нент ни рат.

и је дан бли зак пред сед ни ку Ср би је Бо ри су Та ди ћу, на во ди лист./ У ка би не ту 
пред сед ни ка Та ди ћа аген ци ји Бе та је ре че но да де ле га ци ја Ср би је још ни је 
од ре ђе на и де ман то ва на је ин фор ма ци ја да ће срп ски тим пред во ди ти пред-
сед ни ков са вет ник за спољ ну по ли ти ку, Јо ван Рат ко вић, ка ко је то об ја во 
лист ‘Ко ха ди то ре’./ Јо ван Рат ко вић је са вет ник Бо ри са Та ди ћа за од но се са 
Европ ском уни јом и Али јан сом, а у Ср би ји је по знат и као је дан од осни ва ча 
по кре та ‘От пор’, ко ји је по мо гао у ру ше њу Сло бо да на Ми ло ше ви ћа 2000. 
го ди не./ Ко ха: Та чи за ди ја лог пре из бо ра/ Ко сов ски пре ми јер Ха шим Та чи 
при хва тио је ди ја лог са Ср би јом под окри љем ЕУ пре пре вре ме них из бо ра 
за ка за них за фе бру ар 2011, пи ше при штин ски днев ник ‘Ко ха ди то ре’./ ‘Са-
ста нак две стра не тре ба да усле ди у на ред них не ко ли ко сед ми ца’, пи ше ‘Ко-
ха’ по зи ва ју ћи се на не и ме но ва ни европ ски из вор./ Спе ци јал ни иза сла ник 
ви со ке пред став ни це ЕУ за спољ ну по ли ти ку и без бед ност Ро берт Ку пер, 
ко ји је не дав но по се тио Бе о град и При шти ну, ‘убе дио је (ко сов ску) вла ду да 
ди ја лог тре ба да поч не пре из бо ра’, об ја вље но је на сај ту ли ста ‘Ко ха ди то-
ре’, Дијалогзанеколиконедеља?, Б92, Из вор: Бе та, Тан југ, 22. ок то бар 2010, 
http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.php?yyyy=2010&mm=10&dd=22&nav_ca-
te gory=640&nav_id=467072

64 Ви де ти, Љу бо мир Кља кић: Србијапредизбором.Tребадаобраћујемосвој
врт, I–III, исто.
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39. У том и та квом „сре ђи ва њу при ли ка“, уло га Ро бер-
та Ку пе ра као „Стра те га“ мо же, да кле, би ти са мо стра те шка. 
Ње го во је да оси гу ра све по треб не усло ве да се у овом по себ-
ном слу ча ју цен трал ног Бал ка на док три на „но вог ли бе рал-
ног им пе ри ја ли зма“ при ме ни до слов но. А то зна чи да ће се 
ов да шње „при ли ке“ сма тра ти „сре ђе ним“ тек он да ка да се 
у ов да шњи „ха ос”, ову тур бу лент ну, кон фликт ну и ха о тич-
ну бал кан ску „џун глу“, уве де „пост мо дер ни” по ре дак „пост-
мо дер не” им пе ри је. Јер, као што је то по ка за но, уво ђе ње по-
рет ка у ха ос, од но сно у би ло ко ју „џун глу“, па та ко и у ову 
бал кан ску, по Ку пе ру мо же ефи ка сно оба ви ти са мо „но ва ли-
бе рал на им пе ри ја“ у свом „ме ком“ или „твр дом“ об ли ку, већ 
пре ма окол но сти ма, али у оба слу ча ја у окви ру про по зи ци ја 
„кон тро ли са не дез ин те гра ци је“ и Че твр те ге не ра ци је ра то ва-
ња. Да нас, уло гу „ме ке им пе ри је“ на се бе је пре у зе ла Европ-
ска уни ја. Не са мо за на шег „Стра те га“, исто риј ски узор за 
Европ ску уни ју као „ме ку им пе ри ју“ мо же да бу де са мо бри-
танскираџ  (thebritishraj) онај им пе ри јал ни по ре дак ко ји је 
под кра љи цом Вик то ри јом био ус по ста вљен у Ин ди ји. Ка кав 
је тај по ре дак, и ка кав тек мо же да бу де, има мо ов де, на цен-
трал ном Бал ка ну, при ли ку да не по сред но и ве о ма ин тен зив-
но до жи ви вља ва мо као вла сти то на мет ну то ис ку ство већ 20 
го ди на, од 1990-1991. до да нас. Ово ис ку ство не дво сми сле но 
упо зо ра ва да је реч о исто риј ски ста ром по рет ку им пе ри јал-
не до ми на ци је и су бју га ци је. Тај по ре дак ак ту ел но је струк-
ту ри ран као гло бал на кор по ра тив на дис то пи ја у ли ку „но ве 
ли бе рал не им пе ри је“ и „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“.

40. Да би се де ло твор но од го во ри ло на ов де ски ци ра но 
ста ње чи ње ни ца, за по че так је нео п ход но да се  иден ти фи ку је 
и схва ти ствар ни са др жај им пе ри јал не по ли ти ке „пост мо дер-
не“ до ми на ци је и су бју га ци је – кон тро ли са на дез ин те гра ци-
ја, на че ло дво стру ких стан дар да, „си ла, пре вен тив ни на пад, 
пре ва ра и све дру го што је нео п ход но за оне ко ји још увек 
жи ве у де вет на е сто ве ков ном све ту са мо до вољ них др жа ва“, 
че твр та ге не ра ци ја ра то ва ња, пер ма нент ни рат. На рав но, то 
ни је мо гу ће без ослон ца на по у здан кон цеп ту ал ни, ме то до ло-
шки и ана ли тич ки, али и етич ки мо дел ис тра жи ва ња исто-
риј ских фе но ме на. Це ло куп но зна ње све та да нас нам је на 
рас по ла га њу у овом зах тев ном пред у зе ћу. Као не за о би ла зан 
део тог кор пу са „свет ске књи жев но сти“, на ше вла сти то исто-
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риј ско ис ку ство сло бод ног ми шље ња и сло бод ног де ло ва ња 
сло бод них љу ди ис пу ња ва све по треб не усло ве да се је дан 
та кав те о риј ски мо дел уте ме љи и раз ви је. Што се ти че овог 
пи сца, то на ро чи то ва жи за ра до ве пе то ри це на ших ве ли ких 
прет ход ни ка, та ко ђе и зе мља ка, оних „Ср ба са дна ка це“ из 
Хер це го ви не и Бо сне, ко ји су ову тра ди ци ју обо га ти ли то ком 
20. ве ка. Пе то ри ца ових углед ни ка је су: Вла ди мир Ћо ро вић 
(1885 - 1941), Ди ми три је Ми три но вић (1887-1953), Ва сиљ По-
по вић (1887-1941), Ми лан Бу ди мир (1891-1975) и Вла ди мир 
Де ди јер (1914-1990).65  

LjubomirKljakic

THEEUROPEANUNIONASA“SOFT”
EMPIREANDTHESERBS

Summary

Separate “post-conflict” cases of the Republic of Srpska
andtheRepublicofSerbiaaswellastheirperspectivesinnear
andfarfuturehavebeenelaboratedinthelightofactualhistori-
calcontext.Theactualhistoricalcontexthasbeenprofiledbya

65 Ви де ти, Вла ди мир Ђо ро вић: ЦрнаКњига.ПатњеСрба Босне и Херцего-
винезавремесветскограта1914-1918,  Бе о град, 1920 (ре принт, Ју го сло-
вен ски до си је, Бе о град, 1989), ОдносиизмеђуСрбијеиАустроугарскеуXX
веку, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ју го сла ви је, Бе о град, 1936 (на зах тев 
Не мач ког Рај ха, књи га је за бра ње на, њен ти раж за пле њен је у штам па ри ји 
и уни штен; ипак, де се так при ме ра ка тог из да ња је са чу ва но је за хва љу ју ћи 
штам пар ским рад ни ци ма; ре принт, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 1989), као 
и дру ги ра до ви овог ауто ра; Ди ми три је Ми три но вић: Сабранадјела, I-III, 
при ре дио и ко мен тар на пи сао Пре драг Па ла ве стра, Свје тлост, Са ра је во, 
1990; Ва сиљ По по вић: Источно питање. Борба за опстанакОсманлијске
царевинеуЛевантуинаБалкану, Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о-
град, 1928 (ре принт, Ни ко ла Па шић, Бе о град, 2007); Ми лан Бу ди мир: Са
балканскихисточника, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1968, као и дру-
ги Бу ди ми ро ви ра до ви; Вла ди мир Де ди јер: Дневник, I-III (1945, 1950, 1969), 
Про све та, Бе о град, 1970, Sarajevo1914, I-II (1964), Pro sve ta, Be o grad, 1978, 
ИзгубњенабиткаЈ.В.Стаљина, Свје тлост-Про све та - Осло бо ђе ње, Са ра-
је во - Бе о град - Са ра је во, 1969; Interesnesfere.Istorijainteresnihsferaitajne
diplomatijeuopšte,aposebnoJugoslavijeuDrugomsvetskomratu, Pro sve ta, Be-
o grad, 1980, VatikaniJasenovac.Dokumenti, Rad, Be o grad, 1987, као и дру ги 
Де ди је ро ви ра до ви.
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historicaldemissionoftheworldsystemandbyahighlyacceler-
atedcrisisthathasbeenfollowingsuchprocess.Inlinewiththese
generalpremises,thepostulatesandinstitutionsofmodernage
republicanddemocracyhavebeensuspended,aprogramofcor-
porativedystopiahasbecomedominantoneandcontemporary
politicshasbeentransformedintoafeudalone.Actualdoctrine
of theFourthwar-makinggenerationrepresentsan ideological
frameofthisprocessanditslegitimacy.Intheworldwidebusi-
ness,ithasbeenalreadyestablishedanimperialhierarchyofthe
powerofanewfeudalorder–anintegratedstructureofglobal
powerthathasbeendemonstratedbytheUnitedStatesofAmeri-
caasa“hard”empireononesideandtheEuropeanUnionasa
“soft”empireontheotherside.Inthistypeoforderthewarhas
beenacontinuousstateofaffairs.Thereforesomecontemporary
researchershavedefinedtheactualparticipationoftheUSAand
theEUintheworldwidebusinessasapermanentwar-like“state
of affairs” of the Fourth generation that the self-proclaimed
“mankindleaders”havemadeagainsttherestoftheworld,in-
cludingherealsothewaragainstthecitizensoftheUSAandthe
EUthemselves.Inthiscasethewordisaboutanexemplarycase
ofliteralimplementationofadoctrineofmilitaristic“newliberal
empire”and“newliberalimperialism”initsoriginalideological
form.Asadoctrinethatusedtohavearoleof ideological jus-
tificationofthepracticeofdomination,subjugation,permanent
worldwarandunilateralimplementationoftheforceintheworld
affairsinthepost-“ColdWar”erain1989-1990,thedoctrineof
militaristic“newliberalimperialism”and“newliberalempire”
representsaframeforprofilingoftheinstitutionsandpoliticsof
theEUasa“soft”empire.Inthiscaseitisreflectedinacriti-
calanalysisofthedoctrineofthe“newliberalimperialism”and
“new liberalempire” in itsoriginal form– theworkofRobert
Cooperandotherauthors,inparticulartheroleofTonyBlaire.
KeyWords:militarizationoftheworldaffairs,newfeudalorder,

corporative dystopia, fourth war-making genera-
tion,“newliberalempire”and“newliberalimpe-
rialism”doctrine, theEUasa“soft” empire, the
USAasa“hard”empire,Serbs
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