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ВЕЛИКА ПОЛАРИЗАЦИЈА 
Социологија sars 2 Covid 19 капитализма

Сажетак

Рад се темељи на анализи доступне грађе о својствима и 
димензијама глобалног процеса који се декларише као текућа 
пандемија мистериозног вируса Sars 2 Covid 19 у периоду 2019-
2021, као и познатим догађајима који су најављивали овај заплет 
од 2001. до 2019. Другим речима, на анализи тока догађаја и неких 
главних корпоративних актера тог процеса који је, практично преко 
ноћи, сасвим у складу са „људским ликом“ доктрине „инклузивног 
капитализма“, омогућио травестију светског (капиталистичког) 
система у Sars 2 Covid 19 капитализма или Corona капитализма. 
У раду се, надаље, представљају аргументи у прилог закључка 
да корпоративни напор да се светско и свако локално друштво 
радикално поларизује, да се спроведе радикална социјална, 
економска, класна, психолошка, здравствена, образовна, културна и 
свака друга поларизација, јесте основна карактеристика Sars 2 Covid 
19 капитализма, односно глобалног процеса који се декларише као 
текућа пандемија Sars 2 Covid 19 у периоду 2019-2021.

Велика светска поларизација има за крајњи циљ да за време 
после пандемије Sars 2 Covid 19, посредством Sars 2 Covid 19 
капитализма или Corona капитализма, успостави и осигура простор 
за постхуманистичку дигиталну диктатуру и свет у коме претежан 
део човечанства неће поседовати ништа, али ће бити срећан – 
што је крајњи циљ текућих догађаја, који са много ентузијзма 
заговара Клаус Шваб, председник Светског економског форума, 
главни видљиви идеолог и заговорник таквог тока ствари. За две 
године – од јесени 2019. до јесени 2021 – главни актери глобалног 
процеса који се декларише као текућа пандемија мистериозног 
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вируса Sars 2 Covid 19, остварили су много тога: легитимизована 
је и легализована стратегија трансхуманисичке дигиталне (и 
фармаколошке) диктатуре, трајно је деконпонована досадашња 
структура светске и сваке локалне економије, неповратно је 
нарушена структура света рада, стотине милиона људи остало је 
без посла, успешно је спроведен планетарни колапс јавног здравља, 
умрло је 6 милиона људи, успешно је спроведена суспензија 
досадашњих демократских института и процедура, под изговором 
„управљања кризом у условима ванредног стања“, извршена је 
нова прерасподела светског богатства, а моћ одлучивања преузеле 
су корпоративне, пара-државне и државне олигархијске групе 
без икакве јавне контроле... итд. Глобални коруптивни савез 
конгломератȃ финансијског, фармацеутског, информационог и 
високо-технолошког корпоративног капитала са војно-индустријско-
научно-обавештајно-медијским комплексом као својим унутрашњим 
језгром, јесте ударна песница и носећа снага овог тока догађаја.

Као што је то најављено 1974-1976, у години 2020. заиста се 
одиграла она драма на таласној путањи историје која је на очигледан, 
свим видљив начин показала и показује да ће нови поредак света, 
нови долазећи светски систем, око 2050. бити стабилизован сходно 
акцијама које се данас предузимају. Хоће ли свет после 2050. бити 
још мрачније место за живот него што је то данас, или ће бити 
бољи, људскији, слободнији и свет са више једнакости, у дословном 
смислу засвиси од резлтата борбе и дубоких страуктуралних 
трансформација које су на отвореној сцени експлодирале 2019 - 
2020 - 2021. године.

Кључне речи: пандемија, вируси, истраживања „добијања 
функција”, „gain-of-function research“ вируса, 
„супер вирус” - „супер вакцина”, Sars 2 Covid 
19 капитализам или Corona капитализам, 
корпоративна олигархија, корпоративна дистопија, 
биотехнолошки и биополитички програм, светски 
рат, травестија светског система, неолиберализам, 
5.100 патената и патентних пријава регистрованих 
„у сврху контроле неког од аспеката SARS 
коронавируса”, корпоративнo-технолошки 
фашизам.
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„Али, 35. године пре оснивања Јединствене Државе – била је 
пронађена наша садашња нафтна храна. Истина, остало је у животу 
само 0,2 становништва земањске кугле. Али зато – очишћено од 
хиљадугодишње прљавштине – како је само земљино лице постало 
блиставо! И због тога су тих нула целих и два десета – окусили 
блаженство Јединствене Државе.” Јевгениј Замјатин, 1920. (Замјатин 
2001, 32)

„Различити утицаји теже да критичку мисао учине друштвено 
безопасном. Први међу њима је развој индустријског апарата и 
његове способности контроле свих сфера живота. Технолошка 
рационалност усађена у главе оних који опслужују апарат 
трансформисала је бројне облике спољне присиле и ауторитета 
у облике самодисциплине и самоконтроле... То ,преобраћањеʼ 
присиле и ауторитета пре је ојачало него што је ублажило механизме 
друштвене контроле. Људи, следећи свој сопствени разум, следе 
заправо оне који су упрегли њихов ум у запрегу профита.”

(...)
„Суочен с терором који данас угрожава свет, идеал се сужава 

на само једно и истовремено опште питање. Суочени с фашистичким 
варваризмом, сви постају свесни шта је значење слободе и сваком 
постаје јасна ирационалност преовлађујуће рационалности.”Херберт 
Маркузе, 1941. (Marcuse 1941, Simić 1981, 59-85).

„Организовали смо друштво науке и технологије у коме 
нико ништа не разуме о науци и технологији, а пре или касније, 
ова запаљива мешавина незнања и моћи експлодираће нам у лице. 
Хоћу да кажем, ко води науку и технологију у демократији, ако људи 
не знају ништа о томе?” Карл Сеган, 1996. (Sagan 1996).

I

Задатак кога сам се на овом месту подухватио јесте да на 
властитом примеру представим нека од питања, сазнања и закључака 
до којих се могло и може доћи ако консултујемо само део од до сада 
јавно доступне грађе о својствима и димензијама догађаја који је 
сукцесивно најављиван од 2001, а најзад био и покренут на измаку 
2019. и на самом почетку 2020. године. Одиграо се двадесет, односно 
деветнаест година после два догађаја који су, такође, променили 
свет – агресија НАТО пакта на СР Југославију од 24. марта до 10. 
јун 1999. и до сада неразјашњени напад на њујоршки Светски  
трговински центар и Пентагон 11. септембра 2001.1 са оном, никако 
1  David Ray Griffin: The New Pearl Harbor. Disturbing Questions about the Bush Administration 
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завршеном, серијом ратова која је покренута после 1999 – 2001.
Као што је познато, Светска здравствена организација, СЗО, 

(the World Health Organization, WHO) класификовала је догађај са 
измака 2019. и самог почетка 2020. године као опасност за светско 
здравље и прогласила га 11. марта 2020. за планетарну пандемију 
новог вируса. Пре проглашења пандемије, овај вирус је већ 11. 
фебруара 2020. био назван нови Sars 2 Covid 19. Истовремено, свет 
је систематски увераван да овде имамо посла са мистериозним и 
смртоносним вирусом ексцентричних инфективних, мутационих и 
смртоносних својстава за који савремена наука, медицина и сродне 
дисциплине, до његове појаве нису знале, о вирусу који одступа 
од „понашања” свих познатих вируса. Ипак, овај непознати и 
ексцентрични вирус, нови Sars 2 Covid 19, класификован је у 
породициу деценијама познатих Corona (лат. Corona, Круна) вируса,2 
а светски рат против овог невидљивог и непознатог непријатеља 
човечанства одмах је био покрент. 

За свега неколико недеља, ако и толико, пандемија новог 
вируса Sars 2 Covid 19 са планетарном и локалним ратним анти-
пандемијским политикама које су је пратиле, радикално је 
реорганизовла и променила читаво светско и свако локално друштво 
са свим њиховим установама, комуникацијама, економијом, 
животним навикама и системима вредности. Sars 2 Covid 19 
капитализам или Corona капитализам, како сам поредак који је 
успостављен на таласу пандемије вируса Sars 2 Covid 19 именовао 
2020. и 2021,3 јесте друго име за ову радикалну промену, заправо 

and 9/11, foreword by Richard Folk, Olive Branch Press, An imprint of Interlink Publishing 
Group, Inc., Northampton, Massachusetts, 2004; David Ray Griffin: The Mysterious Collaps 
of World Trade Center 7. Why the Final Official Report about 9/ I I is Unscientific and False, 
Olive Branch Press, An imprint of Interlink Publishing Group, Inc., Northampton, Massachu-
setts, 2010; David Ray Griffin: The American Trajectory: Divine or Demonic?. Clarity Press, 
Atlanta, GA, USA, 2018.

2  У јануару 2020, Светска здравствена организација назвала је овај до тада непознати 
вирус Тешки акутни респираторни сидром 2 нови 2019 корона вирус (енгл. Severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2, 2019 novel coronavirus, 2019-nCoV). Такође, 
исти вирусни ентитет тада је често називан и хумани, односно људски корона вирус 
2019 (енгл. Human coronavirus 2019, HCoV-19 или hCoV-19). Међународни комитет за 
таксономију вируса (the International Committee on Taxonomy of Viruses), именовао је 
11. фебруара 2020. овај ентитет и обољење које он изазива нешто другачије. Назвао га је 
Тешки акутни респораторни сидром корона вирус 2, 2019, (енгл. Severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2, 2019, SARS 2 CoV 19). Настојање да се вирус назове Вухански 
вирус (енгл. Wuhan virus), по Вухану, граду у НР Кини где је његова трансмисија међу 
људима први пут службено потврђена, одбачено је из разлога политичке коректности, 
наиме због ксенофобичног потенцијала и синофобије коју може изазвати, како су то 
објаснили званичноци СЗО и неки универзитетски стручњаци.

3  Видети: Рефеудализација и савремени свет, емисија Гозба, Радио Београд 2, уредник и 
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радикалну деконструкцију и травестију дотадашњег светског и 
сваког дотадашњег локалног друштва. 

Наиме, светски (капиталистички) систем, кога је после 
600 година, почетком седамдесетих година 20. века захватио 
неповратни процес његове историјске демисије, заробљен дубоком, 
структуралном кризом, био је присиљен да се 2019 - 2020. у 
целини представи у облику који је у досадашњој историји био 
карактеристичном само за просторно и временски ограничене 
ратове, политичке преврате, природне катастрофе, епидемије или 
економске кризе. Први пут у историји, свет се 2019-2020. у целини 
трансформисао у свет под режимом плантарног полицијског часа 
и затварања људи, економије и комуникација, свет глобалног 
карантина и универзалне болнице, у планетарни концентрациони 
логор и чекаоницу смрти, у тоталитарно контролисани и 
манипулисани простор испуњен паником и општим страхом. 

II

Мета-функција овог новог лика света јесте да привремено, 
колико год је то могуће, заустави и ублажи, ако већ не и да преусмери, 
векторе историје. Другим речима, да успори акцелерацију кризе 
историјске демисије светског (капиталистичког) система и, 
што је можда још важније, да на развалинама деконструисаног, 
преко ноћи избрисаног (дотадашњег) поретка, створи глобалну и 
застрашујућу илузију о повратку света на нулту тачку историје. 
Да снагом тоталитарног надзора, пропаганде и манипулације, 
снагом системски индукованог и управљаног страха, сачува 
језгро моћи досадашње историјске пирамиде светске социјално-
класне структуре (и начина њене репродукције) и тако припреми 
човечанство за наредну конфигурацију светског поретка у коме ће 
ова моћ владајуће социјално-класне пирамиде бити не само сачувана 
и обновљена, него и радикализована. 

водитељ др Александар Лукић, гост Љубомир Кљакић, 23. новембар 2020, https://www.
rts.rs/upload/storyBoxFileData/2020/11/23/40412492/GOZBA.mp3 (овде сам први пут 
говорио о Корона вирус капитализму као главном својству тренутног поретка ствари у 
данашњем свету); Љубомир Кљакић: Вечни др Виктор Франкештајн. Трансхуманизам, 
биодигитална дистопија и капитализам Covid 19, саопштење, Филозофска школи Феликс 
Ромулијана, тема Трансхуманизам, филозофија и криза човечанства.  Зајечар, 20 - 22. 
август 2021; Социологија глобалне поларизације, емисија Гозба, Радио Београд 2, уредник 
и водитељ др Александар Лукић, гост Љубомир Кљакић, 23. новембар 2021, https://www.
rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd-2/4588739/sociologija-globalne-polarizacije.html, 
https://www.youtube.com/watch?v=y6ZVPXoIGA8 ).
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Први пут у целокупној познатој историји човечанства, 
травестија светског система у нову представу о себи, свој нови 
лик, покренута је тако као биотехнолошки и биополитички програм 
управљања извесним биолошким патогеном и као светски рат 
против невидљивог непријатења, смртоносне пандемије једног 
непознатог вируса. Преображај је муњевито спроведен под 
заједничком заставом ауторитарних, диктаторских и отворено 
тоталитарних ратних политика. Оне су, ове ратне политике, 
засноване на индукованом страху и паници, на контроли свести, 
дисциплиновању, наводној бризи за јавно здравље, идеологизацији, 
мистификацији и догматизацији науке уопште и посебно медицине 
преименоване у „струку“ и свим оним инструментима репресивног 
суспендовања људских права и слобода које су чином проглашења 
пандемије биле омогућене у светском и сваком појединачном 
друштву. Распад и слом дотадашње светске економије, 6 милиона 
умрлих за које СЗО тврди да су до сада преминули од последица 
инфекције вирусом Sars 2 Covid 19, стотине милиона људи који 
су остали без посла широм света, немерљива материјална штета и 
почетак нове прерасподеле светске моћи и богатства, непосредни 
су резултати и свима видљива „цена“ овог догађаја.

Глобални савез коруптивних конгломератȃ финансијског, 
фармацеутског, информационог и високо-технолошког 
корпоративног капитала са војно-индустријско-научно-обавештајно-
медијским комплексом као својим унутрашњим језгром, био је 
ударна песница и носећа снага овог муњевитог светског рата и ове 
травестије поретка. Тако је, практично преко ноћи, сасвим у складу 
са „људским ликом“ доктрине „инклузивног капитализма“, светски 
(капиталистички) систем доживео преображај и појавио се у лику 
Sars 2 Covid 19 капитализма или Corona капитализма. 

Реч је, међутим, о најновијој мутацији светског система у доба 
његовог последњег циклуса последње кризе, (Кљакић 2005, 241-255) 
односно његове још постојеће, полувековне структуралне формације, 
у још актуелно доба „чистог” неолибералног капитализма и његовог 
поретка корпоративне дистопије. 

Sars 2 Covid 19 капитализам или Corona капитализам 
представио се на светској сцени управо у „тренутку” када је тај 
„чисти” неолиберализам, после полувековне планетарне доминације 
(од државног удара и убиства председника Саладора Аљендеа у 
Чилеу, које су 11. септембра 1973. организовале САД, па све до 
2019) очигледно дошао до свог краја, као што је то недвосмислено 
показала светска криза 2006 – 2009.
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III

Наравно, главни стратези, идеолози, носиоци и чувари 
неолиберализма као још увек актуелне еманације капитализма 
уопште, они пре свих осталих, нису седели скрштених руку. Боље 
од других, знали су и знају да је тај крај веома близу, ако се већ није 
и догодио. Следствено, поново је постало витално важно трагање за 
новим стратегијама и политикама које би могле макар да сачувају 
унутрашње језгро поретка и да, колико је год то могуће, ублаже 
најдраматичније негативне последице једног тако крупног догађаја 
као што је то крај досадашњег света. Ово трагање за излазним 
стратегијама и политикама, концептуално се заснива на оном 
једноставном правилу (и дугој историји његове примене) које гласи: 
„Најбољи начин да се предвиди будућност јесте да се она направи.“ 

Зато су и припреме за муњевити светски рат против пандемије 
вируса Sars 2 Covid 19 почеле много раније, читавих двадесет 
година раније, као што то узорно показују данас познате чињенице, 
на пример и оне две ратне вежбе за борбу против хипотетичког 
био-терористичког напада на САД или трансатлантске савезнике те 
земље 2001. и 2005. Прва вежба, са кодним називoм Мрачна зима, 
Dark Winter, одржана је у бази америчког ратног ваздухопловства 
Ендрјуз (Andrews AFB), код Вашингтона (Washington, DC), 22. и 23. 
јуна 2001, а друга, под кодним именом Атлантска олуја, Atlantic 
Storm, одржана је 14. јануара 2005. на Универзитету Питсбург. У 
оба случаја, један од главних организатора је Центар за здравствену 
безбедност Џон Хопкинс (Johns Hopkins Center for Health Security), 
„независна, непрофитна организација Блумбергове Школе за јавно 
здравље Џон Хопкинс“, истраживачка установа посвећена студијама 
биолошко-хемијског ратовања и борби против биотерориза од свог 
оснивања 1998, а нарочито од реорганизације 2003.4 И данас, Центар 
за здравствену безбедност Џон Хопкинс с поносом истиче своје 
заслуге за Мрачну зиму и Атлантску олују из 2001. и 2005.5

Међутим, слом светског тржишта некретнина, слом светског 
финансијског система и светска економска криза 2006 – 2009, 

4  Johns Hopkins Center for Health Security, (CHS) an independent, nonprofit organization of 
the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Baltimore, MD, US, https://www.
centerforhealthsecurity.org/; Johns Hopkins Center for Health Security, From Wikipedia, the 
free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins_Center_for_Health_Security.

5  Видети: Dark Winter, June 22-23, 2001, Johns Hopkins Center for Health Security, https://
www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2001_dark-winter/; Atlantic Storm, 
January 14, 2005, Johns Hopkins Center for Health Security, https://www.centerforhealthse-
curity.org/our-work/events-archive/2005_atlantic_storm/.
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показали су да Мрачна зима и Атлантска олуја имају битно 
концептуално ограничење. Били су то, наиме, локални пројекти у 
глобализованом свету. Ово сазнање утицало је на промену приступа 
у трагању за стратегијама и политикама које би могле допринети 
да се оптимизује оно старо правило да је „најбољи начин да се 
предвиди будућност... да се она направи.” Проблеми здравствене 
безбедности, биолошког рата и биотероризма, морали су са локалног 
да се подигну на глобални ниво. 

И заиста, у мају 2010. Рокфелер Фондација објавила је свој 
план глобалне излазне стратегије. Реч је о извештају Scenarios for 
the Future of Technology and International Development, Сценарији 
будућности и међународног развоја,6 у коме група за ову прилику 
ангажованих стручњака развија и анализира добре и лоше стране 
четири могућа сценарија непосредне будућности од интереса 
за човечанство, односно за светски (капиталистички) систем и 
неолиберализам као његову текућу еманацију. Били су то сценарији 
Затварање (Lock Step), Мудро заједништво (Clever Together), 
Хакерски напад (Hack Attack) и Паметно извртање (Smart Scramble). 
На овом месту, од посебног интереса је биополитички сценарио 
будућности Затварање, где се, пред осталог, каже и ово: 

„Током 2012. коначно је ударила пандемија која се годинама 
очекивала... и заразила скоро 20 одсто светске популације и убила 
8 милиона за само седам месеци.../ Пандемија је имала смртоносни 
ефекат и на економију/ Међутим, неколико земаља је реаговало 
боље (од других) – посебно Кина. Кинеске власти су брзо увеле 
и спровеле обавезни карантин за све грађане... што је омогућило 
заустављање ширења вируса далеко раније него у другим земаљама 
и омогућило бржи опоравак после пандемије...“7

После извештаја Рокфелер Фондације, уследили су и други 
догађаји од интереса за разумевање посебне историје Sars 2 Covid 
19 капитализма или Corona капитализма.

Већ 30. маја 2012, међународна јавност била је изненађена 
вешћу да су породице Рокфелер и Ротшилд, две светски најстарије, 
најпознатије и најутицајније финансијске династије – активно 
уплетене у светске финансије и политику од краја 18. века, 

6  Scenarios for the Future of Technology and International Development, The Rockefeller Foun-
dation & GBN (Global Business Network, a membar of the Monitor Group), preface: Letter 
from Judith Rodin President of the Rockefeller Foundation & Letter from Peter Schwartz, 
Cofounder and Chairman of Global Business Network, New York, May 2010, https://www.
nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf.

7  Scenarios for the Future of Technology and International Development, исто, Scenarios 
Narratives. Lock Step, p. 18.
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Ротшилди, односно од половине 19. века, Рокфелери – пошто су 
постигле сагласност да се њихови стратешки интереси поклапају, 
склопиле споразум о међусобном савезу, практично о уједињењу, 
како је o самом догађају известио лондонски The Financiel Times;8 

Непуне две године после овог спектакуларног уговора о 
савезу и уједињењу Рокфелера и Ротшилда, од 22. до 25 јануара 
2014, у Давосу, Швајцарска (Davos-Klosters, Switzerland). одржано 
је 44. годишње заседање Светског економског форума, СЕФ (World 
Economic Forum, WEF), овај пут са темом The Reshaping of the World: 
Consequences for Society, Politics and Business, Преобликовање света: 
последице за друштво, политику и пословање. Овом приликом, 
окупило се више од 2.500 учесника (представници корпоративне 
олигархије, владȃ и утицајнијих невладиних организација) из преко 
100 земаља како би разменили мишљења о стратегијама управљања 
„комплексним и међусобно повезаним светом који се мења, светом 
у коме политичке, економске, социјалне и, изнад свега, технолошке 
силе преобликују наше животе, комуникације и институције...“9

Потом, већ 27. маја 2014, на иницијативу и на основу концепта 
неолиберала и неоконзервативаца из групе Друштво Хенри Џексона 
(Henry Jackson Society, HJS),10 одржана је у Лондону Конференција 
о инклузивном капитализму, the Conference on Inclsive Capitalism, 
у организацији The City of London Corporation и EL Rothchild 
investment firm. Учесници, неколицина личности веома високог 
међународног статуса, представници најмоћнијих и најутицајнијих 
финансијских и других корпорација, расправљали су о пројекту 
друштвено одговорнијег капитализма који, по уверењу његових 
аутора, делотворно може амортизовати изгледну катастрофу 
светског система.11 Сутрадан, 28. маја 2014, лондонски Гардијан 

8  Rockefellers and Rothschilds unite, Daniel Schäfer in London, May 30 2012, The Financial 
Times, https://www.ft.com/content/efe93494-a9a3-11e1-a6a7-00144feabdc0.

9  World Economic Forum. Annual Meeting 2014. The Reshaping of the World: Consequences 
for Society, Politics and Business, Davos-Klosters, Switzerland, 22-25 January, https://reports.
weforum.org/annual-meeting-2014/.

10  Henry Jackson Society (HJS), група неолиберала, неоконзервативаца и атлантиста 
са Универзитета Кембриџ, основана 2005, названа по Хенрију Џексону, америчком 
либералном јастребу и радикалном антикомунисти, залаже се за „ширење дмократије и 
либералних вредности“ широм света и свим средствима, укључујући и војна, а против 
Русије и Кине као претњи тим вредностима, https://henryjacksonsociety.org/.

11  HRH Prince of Wales’ Opening Address during the 2014 Coalition for Inclusive Capitalism, 
https://www.coalitionforinclusivecapitalism.com/hrh-prince-of-wales-opening-address/; Eco-
nomic Inclusion and Financial Integrity - an Address to the Conference on Inclusive Capitalism 
By Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund, London, May 27, 
2014, http://www.w-t-w.org/en/wp-content/uploads/2014/05/IMF_Lagarde_Speech_27.5.14.
pdf; President Clinton: Keynote Address, A Way Forward, the Conference on Inclusive Cap-
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(The Guardian), критички је коментарисао ову конференцију под 
насловом Inclusive Capitalism Initiative is Trojan Horse to quell coming 
global revolt, Иницијатива за инклузивни капитализам је тројански 
коњ за сузбијање надолазећег глобалног револта.12

IV

Четири године после лондонске конференције, 15. маја 2018, 
поново Центар за здравствену безбедност Џон Хопкинс, овај пут 
у сарадњи са Светским економским форумом, организовао је у 
Вашингтону једнодневну (ратну) вежбу са кодним именом Clade 
X, Грана X.13 Под претпоставкама замишљене, компјутерски 
симулиране планетарне кризе изазване пандемијом непознатог 
и смртоносног вируса високе вируленције који незаустављиво 
убија милионе људи широм света, вежба Грана X, требала је да 
покаже како је и колико је 150 учесника, претежно из САД – високи 
државни службеници, представници владиних агенција, научници 
и медицински стручњаци, стручњаци за безбедност – оспособљено 
за управљање пандемијом и за њено сузбијање. Замишљена 
пандемија компјутерски је моделована на основу података о 
локалној епидемији вируса Sars из 2003 (за коју се на основу данас 
познатих чињеница сматра да је била вештачки изазвана) и (лажне) 
пандемије грипа H1N1 из 2009. Полазна премиса била је да је реч о 
новом респираторном вирусу, a novel respiratory virus, са високом 
вируленцијом и снажним потенцијалом за пандемију, о вирусу 
против кога не постоји ни ефикасна вакцина, нити лекови, те да је 
пандемија покренута пошто је у ограниченом облику истовремено 
избила у Франкфурту, у Немачкој и Каракасу, у Венецуели. На крају 
вежбе, „резултат је био трагичан: најкатастрофалнија пандемија 
у историји са стотинама милиона мртвих, економским колапсом 
и друштвом без поретка“, како каже Светски економски форум у 

italism, 2014, https://www.coalitionforinclusivecapitalism.com/president-clinton-2014-key-
note-address/... 

12  Nafeez Ahmed: Inclusive Capitalism Initiative is Trojan Horse to quell coming global revolt, 
The Guardian, Wed 28 May 2014 18.11 BST, https://www.theguardian.com/environment/
earth-insight/2014/may/28/inclusive-capitalism-trojan-horse-global-revolt-henry-jackson-so-
ciety-pr-growth; видети (и) Тhe Coalition for Inclusive Capitalism (мото коалиције је: 
„Capitalism done right has the power to build a fairer, more dynamic, and sustainable world 
– „Капитализам спроведен на прави начин, има моћ да изгради праведнији, динамичнији 
и одрживији свет“), https://www.coalitionforinclusivecapitalism.com/. такође, Council for 
Inclusive Capitalism, https://www.inclusivecapitalism.com/.

13  Clade X Exercise. А Pandemc Exercise, Johns Hopkins Center for Health Security, https://
www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/.



19

Љубомир Кљакић ВЕЛИКА ПОЛАРИЗАЦИЈА...

свом извештају о Грани X. (World Economic Forum 2018). Ускоро, 
испоставиће се да у складу са начелом „Најбољи начин да се 
предвиди будућност јесте да се она направи“ (и) Грана X припада 
класи успешних пројекција и креирања будућности и да овде, такође, 
имамо посла са правим „самоиспуњавајућим пророчанством“. 

Али, за разлику од ових биополитичких пројекција и 
обликовања непосредне будућности које „проричу“, односно 
предвиђају, што значи да истовремено и креирају, светску катаклизму 
као пандемију непознатог вируса са десетинама милиона мртвих, 
било је истовремено и другачијих погледа на дубоку структуралну 
кризу светског капиталистичког система са његовим текућим 
неолибералним поретком корпоративне дистопије. 

Тако је, на пример, 26. новембра 2018, под насловом Мрачни 
пут неолиберализма у фашизам, Neoliberalism’s Dark Path to Fascism, 
Крис Хеџис објавио рад у коме показује и упозорава да текућа криза 
неће и не може проћи без велике катаклизме, али сасвим другачије 
природе. Неолиберализам и његова корпоративна дистопије 
неминовно ће завршити као отворени фашизам (корпоративнo-
технолошки фашизам, као једини амбијент корпоративне олигархије 
у коме се она осећа природно и потпуно ослобођено – додатак Љ.К.), 
упозорио је Хеџис. (Hedges 2018). Наравно, Хеџис никако није 
усамљен са овим својим закључком. О томе говори читава једна 
импозантна библиотека критичких радова о неолиберализму који 
су објављени у свету од почетка седамдесетих година 20. века до 
данас. Један добар пресек ове продукције био је тако представљен 
годину дана пре Хеџисовог текста, током расправе за Округлим 
столом Научни опус Јована Б. Душанића. Расправа поводом књиге 
Економија постмодерне и других дела Јована Б. Душанића, у 
београдском Дому културе „Студентски град” 15. маја 2017.14 

14  Интегрални текст расправе (стр. 1 - 158) доступан је на адреси http://dusanic.rs/OStxt.pdf, 
сајт Проф. др Јован Б. Душанић, http://dusanic.rs/, учесници расправе по азбучном реду 
презимена били су: Слободан Антонић (стр. 5), Благоје Бабић (стр. 10), Зоран Видојевић 
(стр. 15), Бојан Димитријевић (стр. 30), Бошко Живковић (стр. 49), Небојша Катић 
(стр. 62), Љубомир Кљакић (стр. 69), Слободан Комазец (стр. 84), Слободан Покрајац 
(стр. 92), Слободан Рељић (стр. 106), Марко Секуловић (стр. 117), Јовица Тркуља (стр. 
125), модератор Милош Кнежевић (уредник научног програма ДК СГ). У штампаном 
облику, расправа је објављена у два издања; видети, Тематски зборник о научном опусу 
проф. др Јована Б. Душанића, Економски факултет, Универзитет у Бањалуци, Бањалука, 
2018; Јован Б. Душанић: Економско трокњижје (Књига прва: Економија постмодерне 
и неолиберализам, Књига друга: Бећарска економија и Вашингтонски договор, Књига 
трећа: Књигом против кризе и благородна посртања), Књига трећа: Књигом против 
кризе и благородна посртања, ауторизована излагања с округлог стола ,,Научни опус 
Јована Б. Душанића“, поводом његове књиге Економија постмодерне, Филип Вишњић, 
Београд, 2020; на истом месту, Љубомир Кљакић: ,,Неолиберални“ поредак корпоративне 
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Да је катастрофа не само на хоризонту, него да је и сасвим 
извесна, једва недељу дана после Хеџиса и његовог текста Мрачни 
пут неолиберализма у фашизам, потврдила је 4. децембра 2018. и 
Кристин Лагарж, тада још увек извршна директорка Међународног 
монетарног фонда, током оног свог предавања, осмог по реду у 
оквиру престижног циклуса Предавања Хенрија А. Кисинџера, 
Eighth Henry A. Kissinger Lecture, вашингтонске Конгресне 
библиотеке. Лагарж је, наиме, као алтернативу за наступајуће „доба 
беса” потлачене и маргинализоване већине светског становништва 
које прети владајућем поретку – предавање је одржано у јеку 
свакодневних демонстрација „жутих прслука“ у Француској, али 
и демонстрација против владајућих политика поретка широм света 
– предложила дигиталне технологије као трансхуманистички 
супститут за дотадашње, „превазиђене“ и опасне, међуљудске 
односе и социјалне комуникације. „Свет ће 2040 бити повезан 
дигитално, а много мање на неки други начин“, рекла је овом 
приликом Лагарж. (Lagarde 2018).

Годину дана после „пророчанства“ Центра за здравствену 
безбедност Џон Хопкинс и Светског економског форума са 
њиховом пандемијском вежбом Грана X и непуних годину дана 
после упозорења Криса Хеџиса о фашизму и трансхуманистичког 
„пророчанства“ Кристин Лагарж о дигиталном супституту за односе 
међу људима, обнародованa је још једна биополитичка пројекција 
као конструкција непосредне будућности. Свега три месеца 
доцније, испоставиће се да је, сходно начелу „најбољи начин да се 
предвиди будућност јесте да се она направи”, и овај пут заиста била 
реч о случају успешног креирања будућности, односно о готово 
идеаланом случају „самоиспуњавајућег пророчанства“.

Наиме, у петак 18. октобра 2019, од 08:45 до 12:30, у Њујорку, 
САД, поново Центар за здравствену безбедност Џон Хопкинс, 
поново у сарадњи са Светским економским форумом и Бил и 
Мелинда Гејтс Фондацијом (the Bill & Melinda Gates Foundation),15 
уз финансијску подршку Пројекта отворена филантропија (the 
Open Philanthropy Project),16 организовао је у хотелу Пјер (the Pierre 

дистопије има алтернативу, стр. 63 - 75. 
15  Bill & Melinda Gates Foundation, https://www.gatesfoundation.org/; „We are a nonprofit fight-

ing poverty, disease, and inequity around the world - Ми смо непрофитна организација која 
се бори против сиромаштва, болести и неједнакости широм света“ је кредо фондације; 
Bill & Melinda Gates Foundation, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melin-
da_Gates_Foundation; са 1602 запослених (2019), BMGF располаже са 50 милијарди USD 
(2019-2020).

16  Open Philanthropy, https://www.openphilanthropy.org/; Open Philanthropy (organization), 
Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Philanthropy_(organization). Са 11 милијарди 
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Hotel), на Менхетну, преко пута Централ парка, „вежбу глобалне 
пандемије”, „a global pandemic excersise”, под кодним именом 
Догађај 201, Event 201. 

Група од 15 позваних, веома угледних и политички утицајних 
„играча” – уз присуство 130 посебно одабраних и позваних 
посматрача – имали су задатак да дефинишу области у којима ће 
тзв. јавно-приватно партнерство, односно сарадња између држава 
и корпорација, бити нужна током симулиране, компјутерски 
моделоване пандемије са катастрофалним економским и друштвеним 
последицама широм света. Пандемија је била дизајнирана као 
пандемија модификованог и редизајнираног, „ојачаног” корона 
вируса SARS, наиме лабораторијски редизајнираног и реедитованог 
вируса SARS са много већoм вируленцом него што је поседује 
природни SARS, због чега се број инфицираних са високом стопом 
смртности експоненцијално увећава. По замисли, ова епидемија 
избила је у Бразилу преко фарме свиња заражених SARS-ом и 
захватила је читав свет који током прве године не располаже 
ефикасаном вакцином, нити другим ефикасним леком, па је за 18 
месеци изазвала смрт 65 милиона људи... 

Један од петнаест позваних „играча“ у Догађају 201 био 
је и професор Џорџ Фу Гао, professor George Fu Gao, у том часу 
директор Центра за контролу болести и превенцију НР Кине (the 
Chinese Center for Disease Control and Prevention). Истом приликом, 
у истој улози „играча“, налазила се и Аврил Даника Хејнс, Avril 
Danica Haines, заменица директора ЦИА у администрацији Барака 
Обаме, где је такође радила и као асистент Председника и као главни 
заменик Саветника за националну безбедност. Убрзо после Догађаја 
201, дана 20 јануара 2020, Хејнс је у администрацији Обаминог 
потпредседника, а сада председника САД, Џозефа Бајдена, ступила 
на дужност директора Националне обавештајне службе, The Director 
of National Intelligence (DNI), односно директора Обавештајне 
заједнице САД, The United States Intelligence Community (IC) и на 
том положају координира рад 17 америчких војних и цивилних 
обавештајних агенција. (Hopkins Center for Health Security).

На крају Догађаја 201, Центар за здравствену безбедност 
Џон Хопкинс, Светски економски форум и Бил и Мелинда Гејтс 
Фондација, као организатори, заједнички су представили документ 
Препоруке. Јавно-приватна сарадња за спремност за пандемију и 
одговор на пандемију, Recommendations. Public-private cooperation 

долара којима располаже, Open Philanthropy је пета највећа фондација из Силиконске 
долине. 



22

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.01/2022, година XVII vol.41

for pandemic preparedness and response. Документ је упућен 
међународним организацијама, светским владама и корпорацијама. 
У Препорукама организатора Догађаја 201, изричито се инсистира 
да медији морају бити под чврстом контролом оних власти које 
ће управљати будућом пандемијском кризом (међународне 
организације, локалне владе, корпорације), како би могли да 
одиграју главну улогу у тим догађајима. (Event 201).

V

Истовремено, веома далеко од очију јавности одвијао се и 
један паралелни ток догађаја од виталног интереса за разумевање 
настанка, структуре и смисла Sars 2 Covid 19 капитализма или 
Corona капитализма. Реч је о комерцијалним истраживањима SARS 
корона вируса, у војне и цивилне сврхе. Златни грал за којим се трага 
у овим истраживањима, њихов крајњи циљ, јесте „Супер вирус“, 
који је истовремено и „Супер вакцина“, истовремено и оружје и лек, 
лабораторијски дизајнирани вештачки ентитет који се у потпуности 
може контролисати, којим се може управљати и који се циљано може 
користити против неке одређене етничке, расне или социјалне групе 
и, што је најважније, против чијег деловања одбраном располаже 
само онај ко је истовремено направио и браву и кључ, и „Супер 
вирус“ и „Супер вакцину“. 

Од 1999. до 2020, само у САД, појединаци, истраживачке 
лабораторије и корпорације поднели су и регистровали преко 5.100 
патената и патентних пријава „изричито поднетих у сврху контроле 
неког од аспеката SARS коронавируса“, каже др Дејвид Е. Мартин, 
који је све патентне податке ове импозатне колекције сабрао и 
објавио 2021. у својој књизи The Fauci/COVID-19 Dossier, Фаучи/ 
Досије COVID-19. „Од 1999. године, способност да се манипулише 
и искоришћава коронавирус у различите сврхе, привлачи пажњу 
појединаца, институција и комерцијалних организација у јавном, 
приватном и непрофитном сектору. Следи листа од преко 5.100 
патената и пријава патената изричито поднетих у сврху контроле 
неког од аспекта SARS коронавируса.“ – наводи др Дејвид Е. 
Мартин у кратком уводу за ову дугу листу преузету из базе података 
америчког патентног завода.17 

Истог оног 18. октобра 2019, док се у Њујорку одигравала 
вежба Догађај 201, у Вукахну, НР Кина, (Wuhan) почеле су Светске 

17  The Fauci/COVID-19 Dossier . This document is prepared for humanity by Dr. David E. Martin, 
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/8079569/The%20FauciCOVID-19%20Dossier.pdf. 
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војне игре, Military World Games, са 9.308 учесника из армија 110 
земаља, укључујући овде и репрезентацију америчке војске; са 
своја 172 члана, америчка репрезентација била је пета најбројнија 
репрезентација на овом такмичењу после репрезентација кинеске 
(553), француске (273), руске (243) и немачке (243) армије. Војне 
игре у Вухану трајале су наредних десет дана, све до 27. октобра 
2019. (Military World Games, 2019).

Годину дана после Хеџисовог чланка о фашизму као извесној 
перспективи неолиберализма, недељу дана после завршетка Војних 
игара у Вухану и три недеље после Догађаја 201 у Њујорку – што, 
можда, и није само пука коинциденција – (и) нобеловац Јозеф 
Штиглиц, видели смо никако усамљен у тој ствари, констатовао је 
на дан 4. новембра 2019, крај неолиберализма и поновно рађање 
историје. (Stiglitz 2019, 11). 

Месец дана после Штиглицове објаве, већ 30. децембра 2019, 
први случај инфекције непознатим респираторним вирусом (ускоро, 
биће назван „нови“ корона вирус, нКоВ, „novel” coronavirus, nCoV – 
нови сој корона вируса који раније није идентификован код људи – а 
затим novel virus, нови вирус Sars 2 Covid 19) откривен је у Вухану, 
НР Кина. Сутрадан, 31. децембра 2019, Канцеларија СЗО у Кини 
известила је о мистериозној болести плућа од које су у том часу у 
Вухану оболела 44 човека, а деконструкција дотадашњег светског 
поретка и нулта тачка историје били су проглашени са проглашењем 
пандемије и покретањем светског рата против пандемије већ 11. 
марта 2020. (Worobey 2021, 1202-1204).

У Вухану, који је данас центар научно-технолошког развоја 
НР Кине, том осмомилионском граду који је за време II светског 
рата био сравњен са земљом током масивних англо-америчких 
бомбардовања, налази се и Вухански институт за вирусологију 
Кинеске академије наука, The Wuhan Institute of Virology, Chinese 
Academy of Sciences, једна од неколико познатих вирусолошких 
лабораторија са највећим степеном безбедности у свету – на пример, 
Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Atlanta, US, или 
Fort Detrich, US Army Futures Command installation, Merilend, US; 
Вухански институт за вирусологију, НР Кина. Према кредибилним 
изворима, изгледа да се у Вуханском институту за вирусологију 
годинама радило и на посебно ризичним програмима истраживања 
познатим као „добијање функција“, „Gain-of-function research“ 
(GoF research или GoFR), односно истраживања „појачавања 
функција” или „побољшања функција“, у овом случају „појачавања 
функција” корона вируса, нарочито вируса Sars 1 Covid, који је у 
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САД лабораторијски модификован и ре-едитован још 2001-2003. 
Истраживања у Вухану била су заједнички програм САД и Кине, 
финансирана су преко америчких фондација, а најутицајнији 
амерички истраживачи у овој области активно су учествовали у 
њима – Др. Ентони Фаучи, директор Националног института за 
алергије и инфективне болести, НИАБ (Dr. Anthony Fauci director 
of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAD); 
др. Ралф Барик, са Универзитета Северна Каролина у Чапел Хилу 
(Dr. Ralph Baric at the University of North Carolina at Chapel Hill); 
др. Питер Десак, шеф ЕкоЗдравствене алијансе (Dr. Peter Daszak 
the head of EcoHealth Alliance)...18 Ова америчко-кинеска сарадња, 
18  Др Дејвид Е. Мартин, у уводу за свој каталог од преко 5100 SARS корона вирус патената, 

каже и ово: „Током протекле две деценије, моја компанија – M•CAM – пратила је могућа 
кршења Протокола из 1925. o забрани употребе загушљивих, отровних или сличних 
гасова и бактериолошких метода ратовања (Женевски протокол) и Конвенције из 
1972. о забрани развоја, производње и стварању залиха бактериолошког (биолошког) 
и токсичног оружја и њиховом уништавању (BTVC). У нашој Глобалној технологији 
2003 - 2004. Процена: Векторско оружје M•CAM је истакао све веће учешће Кине у 
технологији полимеразне ланчане реакције (PCR) у погледу придруживања светској 
сцени у химеричној конструкцији вирусних вектора. Од тог времена, на недељној бази, 
пратили смо развој истраживања и комерцијалних напора у овој области, укључујући, 
али не ограничавајући се на, истраживачке синергије које се формирају између Центара 
за контролу и превенцију болести Сједињених Држава (CDC), Националног института 
за алергије и инфективне болести (NIAID), Универзитета Северна Каролина у Чепел 
Хилу (UNC), Универзитета Харвард, Универзитет Емори, Универзитет Вандербилт, 
Универзитета Цингхуа, Универзитета Пенсилванија и многих других истраживачких 
институција, као и њихове комерцијалне везе.„Грант Националног института за 
здравље AI23946-08 издат др Ралфу Барику са Универзитета Северна Каролина у Чепел 
Хилу (званично класификован као неко ко је повезан са NIAID др Ентонија Фаучија 
бар од 2003), који је започео рад на синтетичкој промени Coronaviridae ( coronavi-
rus фамилија) за изричитом сврхом општег истраживања, побољшања патогености, 
откривања, манипулације и потенцијалних терапијских интервенција за исте Coronavi-
ridae. Већ 21. маја 2000. др Барик и UNC су покушали да патентирају критичне делове 
породице корона вируса за властите комерцијалне интересе. У једном од неколико 
радова који су произашли из рада спонзорисаног овим грантом, др Барик је објавио 
оно што је пријавио као cDNK у пуној дужини SARS CoV где је јасно наведено да је 
SAR CoV заснован на композиту DNK сегмената. ,Користећи панел суседних cDNK 
који обухватају цео геном, саставили смо cDNK пуне дужине соја SARS-CoV Urbani и 
спасили молекуларно клониране SARS вирусе (инфективни клон SARS-CoV) који су 
садржали очекиване убачене мутације маркера у клонове компоненти.ʼ Дана 19. априла 
2002 – пролећа пре прве епидемије SARS-а у Азији – Кристофер М. Кертис, Бојд Јант 
и Ралф Барик поднели су пријаву за амерички патент 7,279,372 за методу производње 
рекомбинантног коронавируса. У првом јавном запису о (њиховим) тврдњама, они 
су тражили да патентирају средство за производњу ,инфективног корона вируса са 
дефектном репликацијомʼ. Овај рад је подржан горе наведеним грантом NIH-а и 
GM63228. Укратко, Министарство здравља и социјалних услуга САД учествовала је у 
финансирању ширења заразне природе коронавируса између 1999. и 2002, пре него што 
је SARS икада откривен код људи. „У том контексту, приметили смо необичне напоре 
CDC-а у процесуирању патента, када су 25. априла 2003. тражили да патентирају SARS 
коронавирус изолован од људи који је наводно прешао на људе током избијања SARS-а 
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а нарочито америчке финансије и учешће америчких истраживача 
и лабораторија у овом истраживањима, главни је разлог што и даље 
нема одговора на тако важно питање као што је питање „Како се, и 
да ли се, у Вухану уопште појавио први случај инфекције вирусом 
Sars 2 Covid 19?“. (Wade 2021).

Посматрамо ли проблем из овог угла, имајући, дакле, у 
виду (и) чињенице које нам је предочио Дејвид Е. Мартин, биће 
нешто јаснији и занимљив случај Изјаве за јавност Центра за 
здравствену безбедност Џон Хопкинс од 20. јануара 2020. у којој 
ова установа изричито тврди да се са својим партнерима у Догађају 

у Азији 2002-2003. 35 U.S.C. §101 забрањује патентирање природе. Ова законитост није 
одвратила CDC у њиховим напорима. Њихова апликација, ажурирана 2007. године, 
на крају је издата као амерички патент 7,220,852 и ограничавала је свакога ко није 
лиценциран њиховим патентом да манипулише SARS CoV, развија тестове или комплете 
за мерење SARS коронавируса код људи или ради са њиховим патентираним вирусом 
за терапеутску употребу. Рад који су њихови одабрани сарадници повезивали са овим 
вирусом укључивао је знатне количине химерног инжењеринга, студија о побољшању 
функције, карактеризацију вируса, откривање, лечење (и вакцина и терапеутска 
интервенција) и испитивања о наоружању. Укратко, са Бариковим америчким патентом 
6,593,111 (захтеви 1 и 5) и CDC-овим патентом 852 (захтев 1), ниједно истраживање у 
Сједињеним Државама није могло да се спроводи без дозволе или кршења. Приметили 
смо да је специјалиста за добијање (побољшање – прим. Љ.К.) функције, др Ралф Барич, 
истовремено примао милионе долара америчких истраживачких грантова од неколико 
савезних агенција, али је такође био члан Међународног комитета Светске здравствене 
организације за таксономију вируса (ICTV) и Coronaviridae Studi Group (CSG). У том 
својству, он је и био одговоран за утврђивање ,новостиʼ врста гранâ вируса, али је имао 
директну корист од утврђивања декларација о новостима у облику нових овлашћења за 
финансирање, истраживања и повезано патентирање и комерцијалну сарадњу. Заједно 
са CDC-ом, NIAID-ом, СЗО, академским и комерцијалним странама (укључујући 
Johnson & Johnson; Sanofi и неколико њихових биотехнолошких компанија које држе 
патенте за коронавирус; Moderna; Ridgeback; Gilead; Sherlock Biosciences; и друге), 
моћна интересна група радила је оно за шта бисмо рекли да су ,преплетене дирекцијеʼ 
према америчким антимонополским законима.„Ови субјекти су такође били повезани са 
Одбором за праћење глобалне спремности СЗО (GPMB) чији су чланови били кључни у 
стоној вежби EVENT 201 о глобалној пандемији коронавируса, финансираној од стране 
Отворене филантропије, у октобру 2019. Овај догађај, финансиран од стране главног 
инвеститора у Sherlock Biosciences и повезивање међусобног партнера за финансирање, 
Фондације Била и Мелинде Гејтс са мандатом GPMB-a за вежбу глобалне спремности за 
респираторне болести која треба да буде завршена до септембра 2020. године, упозорили 
су нас да предвидимо сценарио,епидемијеʼ. Очекивали смо да ће се такав сценарио 
појавити из Вухана или Гуангдонга у Кини, у северној Италији, Сијетлу, Њујорку 
или комбиновано, пошто су др Џенгли Ши и др Барич у раду на зоонотском преносу 
коронавируса идентификовали преклапајуће мутације у коронавирусу у популацијама 
слепих мишева лоцираних на овим просторима. Овај досије никако није исцрпљен. Он 
је, међутим, индикативан за бројна кривична дела која могу бити повезана са тероризмом 
COVID-19. Сви изворни материјали наведени су овде. Може се приступити додатном 
детаљном прегледу свих појединаца, истраживачких институција, фондација, извора 
финансирања и комерцијалних предузећа на захтев.“ The Fauci/COVID-19 Dossier . This 
document is prepared for humanity by Dr. David E. Martin, https://f.hubspotusercontent10.
net/hubfs/8079569/The%20FauciCOVID-19%20Dossier.pdf, p. 2-3.
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201, том школском случају „самоиспуњујућег пророчанства”, није 
бавила никаквим предвиђањем пандемије – која, уосталом, у часу 
објављивања Изјаве, још увек није била проглашена, него ће бити 
проглашена 11. марта 2020 – нити је такву намеру имала. Изјава 
гласи: 

„Изјава о nCoV и нашој пандемијској вежби
„24. јануар 2020. У октобру 2019, Центар за здравствену 

безбедност Џонс Хопкинс био је домаћин стоне вежбе (tabletop 
exercise) пандемије под називом Догађај 201 са партнерима, Светским 
економским форумом и Фондацијом Била и Мелинде Гејтс. Недавно 
је Центар за здравствену безбедност добио питања о томе да ли је 
та пандемијска вежба предвидела тренутну епидемију новог корона 
вируса у Кини. Да будемо јасни, Центар за здравствену безбедност 
и партнери нису дали предвиђање током наше вежбе на столу. За 
сценарио смо моделирали измишљену пандемију коронавируса, али 
смо експлицитно рекли да то није предвиђање. Уместо тога, вежба је 
послужила да истакне спремности и одговоре на изазове који би се 
вероватно појавили у веома тешкој пандемији. Сада не предвиђамо 
да ће избијање nCoV-2019 убити 65 милиона људи. Иако је наша 
стона вежба укључивала лажни нови коронавирус, инпути које смо 
користили за моделирање потенцијалног утицаја тог измишљеног 
вируса нису слични nCoV-2019.”19

VI

Ток догађаја је, дакле, показао да је проглашење пандемије и 
светског рата против пандемије 11. марта 2020, било видљива страна 
истовремено покренутог процеса деконструкције дотадашњег 
светског поретка, нулта тачка историје и почетак успостављања 
нове конфигурације светске моћи, власти и богатства. 

Ово стање чињеница веома добро илуструје оно обраћање 
међународној јавности Светског економског форума и Светске 
здравствене организације од 12. марта 2020. Наиме, Светски 
економски форум, који је за ову прилику осигурао подршку 200 
мега корпорација, као и подршку Светске здравствене организације, 
објавио је своју одлуку да на себе преузме улогу фактичке, истина 
неформалне, светске владе и да у борби против Covidа 19 одлучно 
координира “глобалне напоре, пошто је сарадња држава изостала”. 

19  Statement about nCoV and our pandemic exercise, 24, 2020, the Johns Hopkins Center for 
Health Security, January https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2020/2020-
01-24-Statement-of-Clarification-Event201.html. 
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У том тренутку, епидемија је откривена у 114 земаља, регистровано 
је укупно 125.000 заражених, а 4.000 људи је умрло. На челу ове 
неформалне светске владе био је, разуме се, Клаус Шваб (Klaus 
Schwab), оснивач и председник Светског економског форума. У 
рaсподели улога, Тедрос Аданом Гебрејесус (Tedros Adhanom 
Ghebreyesus), први директор СЗО у њеној историји који није 
лекар, имао је да буде не само Швабов асистент, него и особа која 
ће да поздрави и легитимизује Швабову улогу првог човека ове 
самопроглашене светске владе. Међу 200 мега корпорација које су 
као корпоративна коалција подржале Клауса Шваба у овој ствари, 
налазе се, поред осталих, и Bank of America, Astra Zeneca, Google, 
Microsoft... итд. Директор СЗО испунио је у потпуности своју улогу 
и оправдао Швабово поверење, када је рекао: „Приватни сектор има 
кључну улогу у борби са овом глобалном кризом јавног здравља због 
својих експертиза, иновација и ресурса.” Тим поводом, београдска 
Политика објавила је 13. маја 2020. чланак под насловом „Форум 
из Давоса повео битку против Короне”. (Вујић 2020)

Као председник самопроглашене светске корпоративне 
владе, полазећи од своје основне идеје да „нам је потребно ,Велико 
ресетовањеʼ капитализма”, Клаус Шваб се поново обратио јавности 
на дан 3. јуна 2020, када је рекао: „Пандемија представља редак, 
али узак прозор могућности да се размисли, поново замисли и 
ресетује наш свет како бисмо створили здравију, праведнију и 
просперитетнију будућност.”20

Већ 21. октобра 2020, Клаус Шваб и Светски економски 
форум као самопроглашена светска корпоративна влада, објавили 
су своју програматску „белу књигу“, стратешки план Reseting 
Future of Work-Agenda:Disruption and Renewal in Post-Covid World, 
Ресетовање будућности рада: Поремећај и обнова у пост-ковид 
свету. Како се наводи у том документу, до 2030. године акцелерација 
дигитализације радног процеса довешће до тога да ће 84% радног 
процеса бити дигитализовано и да ће се одвијати преко видео 
конференција у виртуелној реалности; 83% људи радиће на даљину, 
без икакве међусобне интеракције; 50% радног процеса биће 
потпуно роботизовано, без људи и било каквог људског утицаја; 
акцелерација дигитализације такође ће довести до радикалне 
трансфрмације образовања јер ће целокупан образовни процес 
преузети провајдерске компаније образовних технологија, вештачка 
интелигенција и алгоритми, а образовање ће постати безконтактно; 

20  Klaus Schwab Founder and Executive Chairman, World Economic Forum: Now is the time for 
a ‘great reset’, https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/.
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међуљудски и друштвени односи практично ће бити искључени и 
сведени на минимум... (World Economic Forum 2020).

Клаус Шваб и Светски економски форум нису дуго чекали 
да ставе и шлаг на торту свог програма ресетовања будућности 
рада за пост-ковид свет. Већ 1. јуна 2020, отворили су проблем 
сајбер безбедности и могуће сајбер пандемије. Полазна премиса 
ауторâ овде је тврдња да „наша ,нова нормалностʼ није COVID по 
себи, него су то инциденти слични COVID-19“, a сајбер пандемија 
је управо један такав инцидент. (World Economic Forum ‘s Centre 
for Cybersecurity 2020). Већ 18. јануара 2021, публиковали су и 
објаву под насловом Сајбер напад са карактеристикама сличним 
Covidu?, A cyber-attack with COVID-like characteristics? (World 
Economic Forum 2021). Њихова главна замисао овде јесте да ће 
сајбер пандемија коју ће покренути вештачки изазван слом светске 
информатичке инфраструктуре бити неупоредиво већа планетарна 
катастрофа са неупоредиво већим последицама од текуће пандемије 
вирса SARS 2 Covid 19. Од тада, Шваб и Светски економски форум 
систематски раде на пропагирању своје главне замисли о сајбер 
пандемији.21 Разуме се, и на усавршавању ове пројекције непосредне 
будућности.

VII

До општег закључка о деконструкцији и травестији светског 
(капиталистичког) система у Sars 2 Covid 19 капитализма или 
Corona капитализма дошао сам трагајући за одговорима на три 
отворена питања.

Прво, зашто је, како је и са којим циљем дошло до ове 
спектакуларне деконструкције и травестије?

Друго, ко су идеолози, покретачи и главни актери тог догађаја? 
И треће, која су структурална својства променȃ које је ова 

спектакуларна деконструкција и травестија произазвала у светском 
и сваком појединачном локалном друштву и светским пословима 
уопште?

21  Video: “Next Crisis Bigger than COVID”: Power Supply, Transportation, Finance. The WEF’s 
“Cyber Polygon” Pandemic Table Top Scenario, By Ice Age Farmer, Global Research, August 
02, 2021, Ice Age Farmer 15 November 2020, https://www.globalresearch.ca/next-crisis-big-
ger-than-covid-power-grid-finance-down-wef-cyber-polygon/5751738; Tim Hinchliffe: WEF 
Global Risks Report warns of cyber pandemic, erosion of public trust & social cohesion, The 
Sociable, Jan. 13, 2022 at 1:05 pm., https://sociable.co/government-and-policy/wef-glob-
al-risks-report-cyber-pandemic-erosion-trust-social-cohesion/...
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Трагање за одговорима на ова – као и на друга питања 
повезана са самим догађајем – налагала су и налажу минуциозно 
истраживање и критичку анализу посебне историје самог феномена, 
али и посебних историјâ сваког од његових градивних елемената. 
Другим речима, то подразумева идентификовање, систематизацију 
и анализу данас познатих догађајȃ који су на великој сцени светских 
послова најављивали и обликовали ову травестију и овај и овакав 
планетарни заплет током читавог 20. и током прве две деценије 21. 
века, а нарочито унутар историјске секвенце од протеклих двадесет 
година – од 1999-2001. до 2019-2021. Трагање за одговорима, 
наиме, налагало је и налаже анализу ритма, посебних историјȃ и 
својстава самог догађаја, самих догађајȃ, затим идентификовање 
главних стратега, идеолога, покретача и протагониста читавог овог 
тока ствари, а такође и структуралних својстава бифуркационе, 
трансформационе и транзиционе планетарне кризе која у облику 
неповратне историјска демисија светског (капиталистичког) система 
пресудно утиче на ритам света и све његове актере од прве половине 
седамдесетих година 20. века до данас, укључујући, разуме се, и 
саму секвенцу од 1999-2000. до 2019-2021. 

Марксов „тројни образац“ је „тачка“ из које сам пошао 
трагајући за одговорима на ова питања. Реч је о онa два места у 
трећем тому Капитала где се каже:

„Капитал – профит (предузетничка добит плус камата), земља 
– земљишна рента, рад – најамнина, ово је тројни облик у коме 
су обухваћене све тајне друштвеног процеса производње.“22 Зато 
„тројни образац“ у целини садржи наш „зачарани, изврнути и на 
главу постављени свет“.23 Што значи да „зачарани, изврнути и на 
главу постављени свет“ из „тројног обрасца“ садржи и ову своју 
најновију еманацију. Другим речима, Марксов „тројни образац“ из 
1867. и 1894, садржи такође и Sars 2 Covid 19 капитализам или 
Corona капитализма и „све тајне друштвеног процеса (његове) 
производње као своју могућност, вероватноћу и манифестацију. 

Разуме се, сваки покушај да се „све тајне друштвеног процеса 
производње” открију и да се у целини прочита и дешифрује наш 
„зачарани, изврнути и на главу постављени свет” захтева и нарочит 
угао посматрања који једно тако захтевно предузеће у највећој 
22  Karl Marx: Kapital. Kritika političke ekonomije, I-III, (1867, 1894), Тreći tom, Knjiga III, 

Celokupni proces kapitalističke proizvodnje, Izdao Fridrich Engels [1894], preveo Moša 
Pijade, Karl Marx, Fridrich Engels: Dela (MED), 1- 46, Institut za međunarodni radnički 
pokret - Prosveta, Beograd 1968 - 1979, t. 23, Beograd, 1977, str. 677.

23  Karl Marx: Kapital. Kritika političke ekonomije, I-III, Тreći tom, Knjiga III, Celokupni proces 
kapitalističke proizvodnje, Izdao Fridrich Engels [1894], preveo Moša Pijade, isto, str. 687.



30

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.01/2022, година XVII vol.41

могућој мери може осигурати. Захтева, наиме, да се зарони и види 
што је могуће дубље и даље од површине самог догађаја. Јер, 
Марксов „тројни образац”, „тројни облик”, интегрише у јединствену 
структуру сва три спрата опште историје људског света – догађајна, 
коњуктурална, структурална историја.24 Зато нас и онај Замјатинов 
јунак D-503, Градитељ Интеграла, упозорава на важност овог 
нарочитог угла посматрања: 

„Свакој једначини, свакој формули у површинском свету 
одговара кривуља или тело. За ирационалне формуле, за моје √-1, 
ми не знамо одговрајућа тела, ми их никада нисмо видели. Али у 
томе баш и јесте ужас што та тела – невидљива – постоје, неминовно 
морају постојати: зато што у математици, као на екрану, промичу 
испред нас њихове ћудљиве, бодљикаве, сенке – ирационалне 
формуле; а математика и смрт – никада не греше. Иако та тела не 
видимо у нашем свету, на површини, за њих потоји – неизбежно 
мора да постоји – читав огроман свет онамо, иза површине.” 

(Замјатин 1920, 93-94).

VIII

Само трагање за одговорима на горе наведена питања додатно 
је засновано на увиду у рецентну и колико је год то данас могуће 
поуздану критику светског рата против „невидљивог непријатеља”. 
Од интереса је, дакле, текућа критика самог феномена деконструкције 
и травестије светског система и њених главних актера. Ово утолико 
пре, што је светски анти-пандемијски рат који је деконструкцију 
и травестију учинио могућом, нимало парадоксално, учинио 
видљивим читав тај склоп дубоке структуралне кризе светског 
(капиталистичког) система. Као примери поуздане критике рата 
против „невидњивог непријатења” од нарочитe важности, за мене 
су овде били радови Мишела Чокудовског,25 Дејвида Е. Мартина,26 

24  О овоме сам писао детаљније на другим местима. Видети, на пример, Љубомир Кљакић: 
Дуготрајна двогласна музика. Прилог истраживању ритма будућности у време 
историјске демисије светског система, рукопис, стр. 1-60, Београд 2005, краћа верзија 
рада у Могуће стратегије развоја Србије, уредник Часлав Oцић, доисни члан САНУ, 
Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Економски зборник, 
Књига XIII, Beograd, 2014, 651-672.

25  Prof. Michel Chossudovsky: The 2020-22 Worldwide Corona Crisis: Destroying Civil Society, 
Engineered Economic Depression, Global Coup d’État and the “Great Reset”, (2021-2022), 
Global Research E-Book, Centre for Research on Globalization (CRG), Updated February 
2022, Latest Revision: February 20, 2022, https://www.globalresearch.ca/the-2020-world-
wide-corona-crisis-destroying-civil-society-engineered-economic-depression-global-coup-de-
tat-and-the-great-reset/5730652.

26  The Fauci/COVID-19 Dossier. This document is prepared for humanity by Dr. David E. Martin: 
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Џона Ф. Кенедија Млађег,27 Ричарда М. Флеминга,28 Клаудије фон 
Верлхоф29 и Јозефа Мерколе,30 али и бројни радови других зналаца 
– вирусолога, епидемиолога, клиничких лекара, микробиолога и 
других сродних стручњака – који су из најдубљих моралних разлога 
критички осветљавали различите димензије текуће кризе и њене 
актере. Посебно је од интереса оно што је јавност могла сазнати 
о истраживањима биолошког оружја, као и војно-индустријског 
комплеса који ова истраживања подржава, спроводи и финансира. У 
овом случају, реч је нарочито о истраживања могућности повећања 
„корисности” вируса, односно увећања његове вирулентности, 
односно инфективног, мутационог, смртоносног и сваког другог 
потенцијала – истраживања позната као „појачавање (повећање, 
побољшање – прим. Љ.К.) функција”, „gein of funkcions”.

Наравно, (и) овај рад представља наставак мојих ранијих 
истраживања савремене епохе чије сам резултате повремено 
представљао јавности протеклих година. У овом посебном 
случају, реч је о мојим књигама Студије будућности 1987-2004 
(2005), Криза. Корисни идиоти и колапс Србије (2011), као и оним 
радовима које сам објавио после 2011,31 разуме се укључујући и 

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/8079569/The%20FauciCOVID-19%20Dossier.pdf, 
2021.

27  Robert F. Kennedy Јr. (2021): The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global 
War on Democracy and Public Health, Children’s Health Defense, Peachtree City, Georgia, 
US, 2021. 

28  Dr. Richard M. Fleming: Is COVID-19 a Bioweapon? A Scientific and Forensic Investigation, 
Children’s Health Defense, Peachtree City, Georgia, US, 2021. 

29  Global WAR-NING! Geoengineering Is Wrecking Our Planet and Humanity, Prof. Claudia 
von Werlhof (Editor), With Contributions by Vilma Almendra, Rosalie Bertell, Michel Chos-
sudovsky, Josefina Fraile, Elana Freeland, Claire Henrion, Maria Heibel, Conny Kadia, Linda 
Leblanc, Claudia von Werlhof, Global Research E-Book, Centre for Research on Globalization 
(CRG), December 26, 2021, https://www.globalresearch.ca/global-war-ning-geoengineer-
ing-is-wrecking-our-planet-and-humanity/5753754?pdf=5753754.

30  Dr Joseph Mercola, https://articles.mercola.com. 
31  Видети моје радове: Светска криза идеја. Концептуални оквир једног теоријског модела, 

2011; Именовање је моћ. Светски поредак корпоративне дистопије и његов језик као 
средство подчињавања, 2012; Magnum opus Imanuela Volerstina, predgovor za Imanuel Vol-
erstin: Moderni svetski sistem 1-4, I-II, 2012; Разбијање Југославије и светски корпоративни 
поредак, 2012; Општи ум-General Intellect Карла Маркса и Клатно Умберта Ека у свету 
корпоративне дистопије, 2015; Rефеудализовање света и структура светске моћи, 2015; 
Универзални картел и крај капитализма, 2016; Владајући балон је толико надуван да 
само што није експлодирао. Србија је заробљена унутар идеолошког конструкта који 
се декларише као свет без алтернативе, 2016; Капитализам као религија. Становиште 
Валтера Бењамина, 2016; Путин, Трамп и Кисинџеров нови глобални еквилибријум, 
објављено под насловом Путин, Трамп и Кисинџерова глобална равнотежа, 2017; Мета-
простор кризе и мета-политика обесправљерних, 2018; „Тројни образац“ Карла Маркса 
„у коме су обухваћене све тајне друштвеног процеса производње“ и овај „зачарани, 
изврнути и на главу постављени свет“, 2018; Карл Маркс и језгро моћи корпоративне 
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оне у којима сам 2020-2021, текућу кризу и стање планетарних 
чињеница напослетку именовао као Corona капитализам или Sars 
2 Covid 19 капитализам настојећи да посебно осветлим нека битна 
структурална својства тог склопа.32 

Главни закључак до кога ме је истраживање и анализа јавно 
доступних чињеница у овој ствари довела јесте да је Sars 2 Covid 
19 капитализам или Corona капитализам инструмент корпоративне 
олигархије и њеног поретка светске корпоративне дистопије за 
екстремно радикалну поларизацију светског и сваког локалног 
друштва и последично потпуну, тоталну доминацију над тако 
подељеним светом. То је Велика поларизација. 

Реч је о социјалној, економској, класној, расној, психолошкој, 
здравственој, образовној, културној, геополитичкој и свакој другој 
фрагментацији и поларизацији света и сваког појединачног друштва. 
Зато је Велика поларизација главно својство, главна социјална 
функција планетарног процеса који се на великој сцени светских 
послова већ трећу годину одвија пуном снагом као пандемија 
мистериозног вируса Sars 2 Covid 19 и његових бројних мутација, 
односно као Corona капитализам или Sars 2 Covid 19 капитализам у 
који је преобликован читав свет. Велика поларизација значи отварање 
врата за трансформацију светског и сваког локалног друштва из 
латентног и притајеног у нескривени, отворени и кодификовани 
корпоративно-технолошки фашизам.

Сам врх корпоративне пирамиде универзалног картела – 
глобални фондови за управљање инвестицијама мега корпорација, 
The Black Rock, Црна стена (фонд основан 1988, почетком 2022. 
управљао капиталом од 10 трилиона – 10 x 1.000.0003 – америчких 
долара)33 и The Vanguard Group, Група претходница (фонд основан 

дистопије, 2018; Зачарани свет. Критика контролисане перцепције, 2019; Царево ново 
одело. Политичка економија контролисане перцепције и њена виртуелна реалност, 
2019...

32  Видети напомену бр.5.
33  У априлу 2019, The Black Rock je ушао (и) у Србију. „BlackRock kupuje eFront, softversku 

kompaniju sa 500 zaposlenih u Beogradu, za 1,3 milijarde dolara, prenosi portal eKapija. 
Kompanija eFront prisutna je u Nemačkoj, Francuskoj, Luksemburgu, Velikoj Britaniji, SAD-u, 
Kanadi, Japanu, Kini, Indiji, Emiratima i Australiji./ U kancelarijama u Beogradu zaposleni 
rade u nekoliko departmana – od HR-a, preko Tehnology sektora, do upravljanja rizicima, 
prenosi eKapija./ Pretprošle nedelje američka investiciona organizacija BlackRock objavila 
je nameru da akvizira francusku softversku kompaniju eFront. Prema saopštenju, eFront bi 
trebalo da ode u ruke BlackRocka za 1,3 milijarde dolara./ Kako je BlackRock najveća svetska 
kompanija u oblasti investicionog menadžmenta (sa imovinom od 5.980 milijardi dolara), 
posebno je značajno što organizacija tih razmera ulazi na domaće tržište – eFront ima blizu 
500 zaposlenih u Beogradu./ Namera BlackRocka je da akviziranu kompaniju integrišu sa 
svojom investicionom platformom Aladdin (Asset Liability and Debt and Derivatives Invest-
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1975, у јануару 2021, овај фонд је управљао капиталом од 7 трилиона 
– 7 x 1.000.0003 – америчких долара), данас су највидљивији 
оперативни инструменти тог ексклузивног клуба – управља 
овим догађејем посредством корпоративне мреже својих агената 
– стратега, идеолога, пропагадиста и практичних извршилаца, 
корпоративних, политичких, војних и обавештајних. 

Владајућа идеологија у таквом свету је институционализована 
култура поништавања, cancel culture.34 Реч је о савременом 
деривату старог института damnatio memoriae, забрана сећања, са 
свим својим данашњим, високо софистицираним инструментима 
пропаганде, цензуре, бојкота, изолације, уклањања из јавности, 
манипулације и обмане. Култура поништавања се репродукује, 
развија и одржава у складу са конфигурацијом, хијерархијом и 
својствима владајуће моћи и структуралним устројством друштва 
какво је ова моћ произвела, какво производи и какво брани. Као 
што то кажу аутори Немачке идеологије на оном класичном месту: 

„Мисли владајуће класе су у свакој епохи владајуће мисли, 
тј . класа која представља владајућу материјалну силу друштва 
је уједно и његова владајућа духовна сила. Класа којој стоје на 
располагању средства за материјалну производњу располаже тиме 
у исто време и средствима за духовну производњу; тако да су 

ment Network). Ova platforma nekada je korišćena unutar BlackRocka, a onda je prerasla u 
alat pomoću kog investicioni menadžeri iz više od 220 kompanija predviđaju rizike i donose 
odluke o ulaganju. Takođe, kako piše Financial Times, sektor Solutions čiji je Aladdin glavni 
deo, prošle godine je povećao prihode za 20 odsto (na 785 miliona dolara), dok su za to vreme 
prilivi fondova pretrpeli potrese na tržištu./ Po svemu sudeći, ova akvizicija je samo jedan deo 
plana za razvoj poslovanja. BlackRock je prošle godine kupio kreditnu kompaniju Tennenbaum 
Capital Partners i najavio kreiranje fonda čija sredstva će koristiti za kupovinu akcija u drugim 
kompanijama./ S druge strane, eFront u ovo ulazi kao firma koja već godinama posluje na tržištu 
alternativnih investicija i razvija platformu za upravljanje rizicima. Iz beogradskih kancelarija 
eFronta povodom najavljene akvizicije kažu da su stvari još uvek u procesu razvijanja, ali i da 
i u globalu i na lokalu ona donosi pozitivne promene./ U kancelarijama u Beogradu trenutno 
je zaposleno gotovo 500 ljudi koji čine oko 60 odsto ukupnog broja zaposlenih u kompaniji, 
i rade u nekoliko departmana: od HR-a, Marketinga, Business Developmenta i Technologyja 
pa sve do Supporta, Account Managementa, Investment Data Analysta i Risk Managementa. 
Odnosno, bave se razvojem softverskih platformi, profesionalnim uslugama implementacije 
softvera na klijentske sisteme, analitikom podataka sa tržišta, globalnim marketingom i upra-
vljanjem ljudskim resursima./ Akvizicija bi mogla da utiče na dalji rast eFront-ove beogradske 
kancelarije.“ BlackRock kupuje softversku kompaniju eFront za 1,3 milijarde dolara, N1, Biznis 
Autor: eKapija, Izvor: Shutterstock, 03. apr. 201912:11 > 12:14, https://rs.n1info.com/biznis/
a473247-blackrock-kupuje-softversku-kompaniju-efront-za-13-milijarde-evra/

34  Видети, Greg Lukianoff, Jonatan Haitt: The Goodling of the American Mind. How Good 
Intentions and Bad Ideas are Setting up a Generation for Failure, Penguin Press, New York, 
2018; Alan Dershowitz: Cancel Culture: The Latest Attack on Free Speech and Due Process, 
Hot Books, New York, 2020; Dan Kovalik: Cancel This Book: The Progressive Case Against 
Cancel Culture, Hot Books, New York, 2020... 
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јој на тај начин, у просеку, потчињене и мисли оних који немају 
средства за духовну производњу. Владајуће мисли нису ништа 
друго до идејни израз влада јућих материјалних односа, владајући 
материјални односи изражени у облику мисли; дакле израз односа 
који чине владајућом управо ту једну класу, према томе, мисли 
њене владавине. Индивидуе које сачињавају владајућу класу имају 
између осталог и свест и, стога, мисле; дакле, уколико оне владају 
као класа и одређују читав обим једне историјске епохе, само се 
по себи разуме да оне то чине целим својим опсегом, па између 
осталог владају и као створења која мисле, као произво ђачи мисли, 
регулишу производњу и расподелу мисли свога доба; дакле, по себи 
је разумљиво да су њихове мисли владајуће мисли те епохе.” 35

Под овим базичним претпоставкама, светом и догађајима у 
њему корпоративна олигархија управља по постмодернистичкој, 
еклектичкој матрици која на први поглед као да је конструисана од 
селективно и утилитарно одабраних позајмица из Отворене завере 
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неопходну унутрашњу и спољашњу кохерентност, обезбеђује 
му стратешки и идеолошки садржај, даје му онај укус и мирис 
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ЗАКЉУЧАК

На видљивој сцени светских послова главне улоге у овоj 
трогодишњој травестији поретка у Corona капитализам, односно 
Sars 2 Covid 19 капитализам на себе су јавно примили флуидни 
корпоративни ентитети Светска здравствена организација, 
међународна невладина организација финансијски потпуно зависна 
од Фондације Била и Мелинде Гејтс, па следствено зависна и од 
политике те фондације, затим Светски економски форум, један 
неформални корпоративни клуб за лобирање, потом највеће светске 
ИТ корпорације, највеће фармацеутске корпорације, као и локалне 
владе широм света које у том процесу учествују као секундарни 
актери са медицинским и здравственим инфраструктурама које су 
им на располагању. Концепти тзв. инклузивног капитализма и тзв. 
трансхуманизма општа су идеолошка платформа овог тока догађаја. 
Моћ на којој почива ова идеолошка платформа јесте моћ (данашњег) 
универзалног картела.

Велика поларизација има за крајњи циљ да успостави 
и осигура простор за корпоративно-технолошки фашизам, за 
постхуманистичку дигиталну диктатуру тзв. вештачке интелигенције 
и нео-феудални поредак зачараног света у коме претежан део 
човечанства неће поседовати ништа, али ће људи бити срећни 
– циљ који са много ентузијзма заговара Клаус Шваб, оснивач и 
председник СЕФ.

За две године – од јесени 2019. до јесени 2021 – под заставом 
диктата о социјалној дистанци, главни актери глобалног процеса 
који се декларише као текућа пандемија мистериозног вируса Sars 2 
Covid 19, постигли су изванредно велике резултате: легитимизована 
је и легализована стратегија трансхуманистичке дигиталне и 
фармацеутске диктатуре, трајно је деконструисана досадашња 
структура светске и сваке локалне економије, неповратно је разбијена 
структура досадашњег света рада, успешно је спроведен планетарни 
колапс политика заштите јавног здравља, успешно је спроведена 
суспензија досадашњих демократских института и процедсура, 
а под изговором ратне политике „управљања кризом у условима 
ванредног стања”, моћ одлучивања преузеле су корпоративне, пара-
државне, државне и осамостаљене олигархијске групе без икакве 
јавне контроле... итд.

И, као што је то најављено 1974 - 1976 (Бродел, Волерстин 
и други теоретичари светског система) у години 2020. заиста се 
одиграла она драма на таласној путањи историје која је на очигледан, 
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свима видљив начин показала и показује да ће нови долазећи светски 
систем око 2050. бити стабилизован сходно акцијама које се данас 
предузимају. Хоће ли свет после 2050. бити још мрачније место за 
живот него што је то данас, или ће бити бољи, људскији, слободнији 
и свет са више једнакости, у дословном смислу засвиси од резултата 
борбе и дубоких структуралних трансформација које се на отвореној 
сцени манифестују око 2020. године. Оно што је сада извесно, јесте 
чињеница да смо привлилеговани јер смо савременици, сведоци и 
учесници, структуралне трансформације светског друштва каква се 
у светској историји до сада одигралне свега три пута – палеолитски, 
неолитски и савремени свет. У току је четврти такав догађај у 
познатој историји. Разуме се, догађај са неизвесним исходом. 
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THE GREAT POLARIZATION 
Sociology of Sars 2 Covid 19 Capitalism

Resume

Analysis of available material on the properties and dimensions 
of the global process (its course, some of the main corporate actors) 
declared as an ongoing pandemic of the mysterious Sars 2 Covid 19 
virus in 2019-2021, as well as analysis of available sources on events 
announcing this plot of 2001 to 2019, show that practically overnight, 
in accordance with the „human face” of the doctrine of ”inclusive 
capitalism”, the pandemic enabled the travesty of the world (capitalist) 
system in Sars 2 Covid 19 capitalism or Corona capitalism (the Crown 
of capitalism). The corporate effort to radically polarize the world 
and every local society, to implement radical social, economic, class, 
psychological, health, educational, cultural and any other polarization, 
is the basic characteristic of Sars 2 Covid 19 capitalism.

The Great polarization of the world has the ultimate goal of 
establishing and securing space for a post-humanist digital dictatorship 
and a world in which most of humanity will own nothing but be happy 
in the aftermath of the Sars 2 Covid 19 pandemic, through Sars 2 Covid 
19 capitalism or the Corona capitalism, which is very enthusiastically 
advocated by Klaus Schwab, President of the World Economic Forum, 
the main visible ideologue and advocate of such a course of events. In 
two years – from autumn 2019 to autumn 2021 – the main actors in the 
global process declared as the ongoing pandemic of the mysterious Sars 
2 Covid 19 virus, have achieved much: the strategy of transhumanist 
digital (and pharmacological) dictatorship has been legitimized and 
legalized, the current structure of the world and every local economy, the 
structure of the world of work, has been irreversibly disrupted, hundreds 
of millions of people have lost their jobs, the planetary collapse of public 
health has been successfully carried out, 6 million people have died, the 
suspension of previous democratic institutes and procedures has been 
successfully carried out, crisis management in „a state of emergency” as 
a new redistribution of world wealth was made, and the decision-making 
power was taken over by corporate, para-state, state and oligarchic 
groups without any public control ... etc.

On the visible stage of world affairs, the main roles in this three-
year travesty, have been publicly accepted by fluid corporate entities 
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– the World Health Organization, an international non-governmental 
organization financially completely dependent on the Bill and Melinda 
Gates Foundation, and consequently dependent on the policy of that 
foundation, then the World Economic Forum, an informal corporate 
lobbying club, the world’s largest IT corporations, the largest 
pharmaceutical corporations, i.e. Big Pharma, and local governments 
around the world that participate in this process as secondary actors with 
medical and health infrastructures available. 

The concepts of so-called inclusive capitalism and the so-called 
transhumanism are the general ideological platform of this course of 
events. The power on which this ideological platform rests is the power 
of (today’s) universal cartel. The great polarization has the ultimate goal 
to establish and provide space for corporate-technological fascism, for 
the post-humanist digital dictatorship, the so-called artificial intelligence 
and the neo-feudal order of an enchanted world in which the majority of 
humanity will not own anything, but people will be happy - a goal that 
is very enthusiastically advocated by Klaus Schwab. 

In two years (from autumn 2019 to autumn 2021) under the flag 
of the dictates of social distance, the main actors in the global process 
declared as the ongoing pandemic of the mysterious virus Sars 2 Covid 
19, have achieved remarkably great results: legitimized and legalized 
strategy of transhumanist digital and pharmaceutical dictatorship, 
the current structure of the world and every local economy has been 
permanently deconstructed, the structure of the current world of work 
has been irreversibly broken, the planetary collapse of public health 
policies has been successfully implemented, the suspension of previous 
democratic institutes and procedures has been successfully implemented, 
in conditions of a „state of emergency”, corporate, para-state, state and 
independent oligarchic groups took over the decision-making power 
without any public control ... etc. It is about social, economic, class, 
racial, psychological, health, educational, cultural, geopolitical and any 
other fragmentation and polarization of the world and each individual 
society. 

That is why the Great Polarization is the main feature, the main 
social function of the planetary process that has been taking place on the 
big stage of world affairs for three years as a pandemic of the mysterious 
Sars 2 Covid 19 virus (and its numerous mutations) as Corona Capitalism 
or Sars 2 Covid 19 Capitalism, the whole world has been reshaped. Great 
polarization means opening the door for the transformation of the world 
and every local society from latent and hidden to undisguised, open and 
codified corporate-technological fascism. The very top of the corporate 
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pyramid of the universal cartel – global investment management funds 
of mega corporations, The Black Rock (a fund founded in 1988, in 
early 2022 managed capital of 10 trillion US dollars) and The Vanguard 
Group (a fund founded in 1975, in January 2021, managed a capital of 
7 trillion US dollars), today the most visible operational instruments 
of this exclusive club, manages this event through a corporate network 
of its corporate, political, military and intelligence agents: strategists, 
ideologists, propagandists and practical executors.

The ruling ideology in such a world is an institutionalized 
cancel culture, culture of cancellation.It is a modern derivative of the 
old damnatio memoriae institute, a ban on remembrance, with all its 
present, highly sophisticated instruments of propaganda, censorship, 
boycott, isolation, removal from the public, manipulation and deception. 
The culture of annulment is reproduced, developed and maintained in 
accordance with the configuration, hierarchy and properties of the ruling 
power, and the pyramid of class structure of society which this ruling 
power has produced and defended. Under these basic assumptions, the 
world and the events in it, the corporate oligarchy governs according 
to a postmodernist, eclectic matrix, which at first glance seems to 
be constructed from selectively and utilitarianly selected loans from 
Herbert J. Welles’s Open Conspiracy from 1922, from the scheme of 
conspiratorial strategy of production and crisis management presented 
by Roman Gul in Azef, also published in 1922 and usable places from 
Curzio Malaparte’s Coup d’etat: the Technique of Revolution published 
in 1931. In any case, it is the rich history (including modernity) of fascism 
and National Socialism which offers frame for this eclectic matrix and 
provides it with the necessary internal and external coherence, with 
strategic and ideological content and gives it the taste and smell of the 
inevitable, metaphysical, esoteric and occult „destiny” that fascinates 
the corporate oligarchy. 

As announced in 1974-1976 (by Fernand Brodel, Immanuel 
Wallerstein, and other theorists of the World system), in the year of 
2020, the drama on the wave path of history really took place, which in 
an obvious, visible way showed and shows that the new coming world 
system, will around 2050 to be stabilized according to the actions taken 
today. Will the world after 2050 be an even darker place to live in than it 
is today, or will it be a better, more human, freer and more equal world, 
literally dependent on the results of the struggle and deep structural 
transformations that exploded on the open stage in 2019 - 2020 – 2021.40 
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