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Раз го вор во ди ла: не вен ка Стој че вић

Ч
е твр ти свет ски рат, ка ко га 
на зи ва Бо дри јар, већ је у то
ку. Ми смо ње го ви су де о ни
ци, а то што бом бе још увек не 
па да ју по на шим гра до ви ма, 
мо же мо за хва ли ти са мо Вла

ди ми ру Пу ти ну и но во про бу ђе ној Ру си ји, 
ко ја је ја сно ста ви ла до зна ња Ва шинг то
ну да је ка дра и да је од луч на да упо тре би 
ну кле ар но оруж је, ако то бу де по треб но.
„Из да вач ка књи жар ни ца“ Зо ра на Сто ја
но ви ћа из Срем ских Кар ло ва ца об ја ви
ла је 2013. го ди не из у зет ну књи гу Са ше 
Мар ко ви ћа „Ма ни фест про тив им пе ри је“ 
– при лог исто ри ји аме рич ког (нео)им пе
ри ја ли зма, ко ју је го ди ну да на ка сни је у 
Цр ној Го ри из дао „Ок то их“. Пр во срп ско 
из да ње је рас про да то, и већ су за вр ше ни 
пре во ди на ру ски и шпан ски је зик, а до 
кра ја го ди не би ће при пре мље но из да
ње на ен гле ском и ита ли јан ском је зи ку. 
Мно ги ста во ви и пред ви ђа ња ко ја је ау
тор дао у књи зи већ су по че ли да се оства
ру ју. Мејнстрим ме ди ји у Ср би ји и Цр ној 
Го ри, ко ји су под кон тро лом им пе ри је, 
по ку ша ва ју књи гу да иг но ри шу, али то у 
ве ку ин тер не та ни је мо гу ће. Ге о по ли ти ка 
је од лу чи ла да кроз раз го вор са Са шом 
Мар ко ви ћем сво је чи та о це упо зна са ста
во ви ма ауто ра.
„Ра чу нао сам са по ку ша ји ма иг но ри са ња, 
с об зи ром на то да смо де фак то др жа
ве оку пи ра не од стра не САД. Да ли ће 
„Ју жни ток“ у Ср би ји би ти онај чи ни лац 
ко ји ће да ти сна гу Ср би ји да се од те оку

Мр Са ша Мар ко вић у сВО ЈОЈ КњИ зИ „мА НИ фЕсТ ПРО ТИВ Им ПЕ РИ ЈЕ“ ПРЕД ВИ ђА сКО РИ КРАЈ АмЕ РИч КОГ НЕО Им ПЕ РИ ЈА ЛИ змА

Свет је жр тва ан гло а ме рич ког  
то та ли та ри зма

 Пр во мо ра мо Аме ри ку 
де фи ни са ти као  
др жа ву на ци о нал не 
без бед но сти, а ни ка ко 
као де мо крат ски  
уре ђе ну др жа ву
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па ци је осло бо ди, по ка за ће бли ска бу дућ
ност. За Цр ну Го ру се бо јим да има ма ло 
на де, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да чи та ва 
по ли тич ка ели та, ка ко она у вла сти, та ко 
и она у опо зи ци ји, иде у аме рич ку ам ба
са ду по ми шље ње“, ре као је на по чет ку 
раз го во ра Са ша Мар ко вић.

Сво јом књи гом Ви по твр ђу је те не при
јат ну али очи глед ну исти ну да је ан гло а
ме рич ка ели та, под пла штом де мо кра ти
је, све ту на мет ну ла нео им пе ри ја ли зам. 
Ко чи ни ту ели ту, и ко ли ко су ду бо ки 
ње ни ко ре ни?
 Да бих мо гао пре ци зно да вам од го во
рим на то пи та ње, пр во мо ра мо Аме ри
ку де фи ни са ти као др жа ву на ци о нал не 
без бед но сти, а ни ка ко као де мо крат ски 
уре ђе ну др жа ву. Ко чи ни глав не ком по
нен те др жа ве на ци о нал не без бед но сти у 
САД го во ри нам, из ме ђу оста лих, и вр ло 
зна ча јан ин сај дер, бив ши ка ри јер ни офи
цир, а са да про фе сор на Уни вер зи те ту у 
Бо сто ну, и вр ло пло дан и чи тан аутор, 
Ен др ју Ба ће вић (An drew J. Ba ce vich), у 
сво јој књи зи „Ва шинг тон ска пра ви ла“ 
(„Wa hing ton Ru les“). Да кле, то је врх ми
ни стар ста ва од бра не и спољ них по сло ва 
САД, као и уну тра шња без бед ност („Ho
mland se cu rity“), за јед но са чел ни ци ма 
ра зних оба ве штај них аген ци ја. Та ко ђе, 
ели ту чи не и раз не „тинктанк“ гру пе, ло
би сти, нај зна чај ни ји адво ка ти, на рав но и 
ме на џе ри нај ве ћих ба на ка и кор по ра ци
ја, по себ но оних ве за них за бу џет пре ко 
ми ни стар ства од бра не, во де ћи но ви на ри 
елит них но вин ских из да ња по пут „Њу
јорк тај мса“, као и чла но ви ква зиака
дем ских гру па, по пут Са ве та за спољ не 
по сло ве, или ди пло ма ца пре сти жних 
обра зов них уста но ва ти па Хар вар до ве 
Ке не ди шко ле за упра вља ње. На рав но, на 
вр ху ле де ног бре га ове ели те, ко ја је фак
тич ки са мо из вр ши лац по сло ва, на ла зе 
се ствар ни до но си о ци од лу ка. То су, пре 
свих, ста ра ари сто кра ти ја Ве ли ке Бри та
ни је за јед но са кра љев ском по ро ди цом, 

као и ди рект ни по том ци оних по ро ди ца 
ко је су још у 19. ве ку пре у зе ле мо но пол 
у Аме ри ци. По гре шно је ре ли гиј ски од
ре ђи ва ти ову уску гру пу ко ју чи ни не ко
ли ко сто ти на по ро ди ца, али ме ђу њи ма 
си гур но до ми ни ра ју бе ли ан гло сак сон ски 
про те стан ти („WASP“).

Ен гле зе сте озна чи ли као ге не ра тор 
кри за иза ко јих сто ји фи нан сиј ска по
ли тич ка моћ, али на гла ша ва те да су у 
осва ја ње све та уву кли и САД. Ка да је и 
за што кре нуо тај про цес?
 У Ен гле ској по сто ји ви ше ве ков на тра
ди ци ја ге о по ли ти ке. На рав но, и ме ђу 
њи ма има ра зних стру ја. У књи зи ка жем 
да је Се сил Ро удс (у то вре ме нај бо га ти
ји чо век им пе ри је),  за јед но са Лор дом 
Еше ром (лич ним по ве ре ни ком кра љи це 
Вик то ри је, а ка сни је и нај у ти цај ни јим 
са вет ни ком кра ља Едвар да VII и кра ља 
Џор џа V) и Ви ли ја мом Сти дом (нај у ти
цај ни јим но ви на ром у им пе ри ји) кра јем 
19. ве ка фор ми рао тај но дру штво ко је 
се са сто ја ло од ужег и ши рег кру га. Ужи 
круг се звао „Дру штво иза бра них“ („The 

So ci ety of Elect“) и чи ни ло га је се дам до 
де сет чла но ва. Ши ри, или спо ља шњи 
круг овог дру штва звао се „Асо ци ја ци ја 
по ма га ча“ („The As so ci a tion of Hel pers“). 
Сто ти њак нај зна чај ни јих но ви на ра, на
уч ни ка, по ли ти ча ра и плем ство би ли 
су у ши рем кру гу, као вр ста ло ги сти ке 
„Дру штву иза бра них“. Иако је у ла ич кој 
јав но сти ово дру штво нај че шће по зна то 
као „Дру штво окру глог сто ла“ („Rоund 
Ta ble Gro up“), нај пре ци зни је име дру
штва нам је дао ува же ни про фе сор са 
Хар вар да, Прин сто на и Џорџ та ун уни
вер зи те та, Ка рол Кви гли, ко ји га на зи ва 
„Мил не ро ва гру па“ (по зна ча ју ко ји је у 
ње му имао Ал фред Мил нер, ко ји је по 
же љи Се си ла Ро уд са пре у зео кон тро лу 

над дру штвом на кон Се си ло ве смр ти). 
Да кле, Се сил Ро удс је ство рио тај но дру
штво ко је је кон тро ли са ло сва дру га тај
на дру штва у им пе ри ји. По себ но је зна
чај но на по ме ну ти кон тро лу над тај ним 
дру штви ма пре сти жних уни вер зи те та, 
где се фак тич ки и вр ши ла ре гру та ци ја 
бу ду ћих ли де ра у им пе ри ји. Та ко ђе, дру
штво је кон тро ли са ло по ли тич ке пар ти
је, као и сва зна чај ни ја но вин ска из да ња, 
ме ђу ко ји ма и чу ве ни не дељ ник „Тајмс“ 
(„Тhe Тimes“) ви ше од пе де сет го ди на. 

Тај но дру штво је из да ва ло и свој ме сеч
ни ча со пис, ко ји се звао „Окру гли сто“ 
(„Тhе Rоund Таblе“), а 1919. је осно ва ло и 
Кра љев ски ин сти тут за спољ не по сло ве, 
ко ји је имао до ми нант ну уло гу у кре и
ра њу спољ них по сло ва им пе ри је. Се сил 
Ро удс је био све стан ли ми та Бри тан ског 
цар ства и же лео је да уву че САД у сво је 
пла но ве из град ње но вог све та на фе де
рал ним осно ва ма, са Бри та ни јом као ну
кле у сом, у цен тру. Вре ме ће по ка за ти да 
ће тај по ду хват Бри та ни ју ко шта ти им пе
ри је. Ипак, врх ње не ели те ће пре жи ве ти 
и у си нер ги ји са вр хом аме рич ке ели те 
ство ри ће но ви цен тар за из град њу све та 
ко ји ће кон тро ли са ти Ан гло а ме ри кан ци, 
овог пу та у Ва шинг то ну.
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Свет је жр тва ан гло а ме рич ког  
то та ли та ри зма

Шта је то „по ли тич ка ко рект ност“
Упи тан да ли оче ку је ко мен та ре ја ло вих ана ли ти ча ра да је ње го ва књи га „по ли-
тич ки не ко рект на“, а по том и ме диј ску изо ла ци ју, Са ша Мар ко вић је од го во рио 
пи та њем – шта је то да нас „по ли тич ка ко рект ност“. Да ли је по ли тич ка ко рект-
ност аме рич ки нео им пе ри ја ли зам на зи ва ти ши ре њем де мо кра ти је и бор бом за 
људ ска пра ва, или на вла че ње нео кол ни јал не ко шу ље др жа ва ма у тран зи ци ји од 
стра не Аме ри ке, на зи ва ти ЕУ атлант ским ин те гра ци ја ма. Мар ко вић је све стан 
да ње го ва пре ци зност у ста во ви ма си гур но ири ти ра оне ко ји су исти ну про да-
ли за на уч не ти ту ле, или ви со ка по ли тич ка на ме ште ња. На ње го ву жа лост, ово 
про да ва ње исти не ни је тренд са мо код нас. Ме диј ска изо ла ци ја је не што на шта 
је ра чу нао, али она се, ипак, по ла ко раз гр ће. 

 У ле то 1941. бу ду ћи 
аме рич ки пред сед ник 
Ха ри Тру ман ре као  
је да Аме ри ка са да  
мо ра по ма га ти свим 
сред стви ма ка ко  
Нем це, та ко и Со вје те, 
ка ко би се што ви ше 
уби ја ли из ме ђу се бе
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И Вер сај ски мир сма тра те зло чи нач ким 
по ду хва том! Да ли то зна чи да су и сви 
исто риј ски до га ђа ји пре и по сле ње га, 
по чев од Пр вог и Дру гог свет ског ра та 
па до да нас, по сле ди це ис кљу чи во ан
гло сак сон ских од лу ка и њи хо вог про
ми шље ног пла на?
 Зло чи нач ки по ду хват је тер мин ко ји 
упо тре бља ва суд у Ха гу. С об зи ром на 
то да не це ним тај суд, нај бо ље је не ко ри
сти ти ње го ве тер ми не, иако сам и сам то 
по не кад чи нио. Вер сај ски мир је кре и рао 
усло ве за Дру ги свет ски рат. И то се ни је 
де си ло гре шком. Бри тан ци су у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка до би ли до стој ног так
ма ца у Би змар ко вој ује ди ње ној Не мач кој. 
Не мач ка по ста је ви ше не го кон ку рент на 
Бри та ни ји, гра ди фло ту, на о ру жа ва се, 
ње ни су про из во ди ква ли тет ни ји и јеф
ти ни ји. На дру гој стра ни, по чет ком 20. 
ве ка Ру си ја по чи ње бр зо да се мо дер ни
зу је и пред ста вља ни шта ма њу опа сност 
Бри тан ској им пе ри ји. Евен ту ал но стра
те шко при бли жа ва ње ова два цар ства, 
не мач ког и ру ског, 
зна чи ло би и де фи
ни ти ван крај бри
тан ске до ми на ци је. 
Брит на ци су праг
ма тич но од лу чи ли 
да се пр во об ра чу
на ју са Нем ци ма, 
пра ве ћи ве ли ку ко а
ли ци ју про тив њих. 
Низ исто риј ских 
до га ђа ја су до ве ли 
до то га да Ру си уђу 
у ко а ли ци ју про тив 
Не мач ке, али си гур
но је јед на од нај ва
жни јих чи ње ни ца 
да у бли зи ни не мач
ког ца ра ви ше ни је 
би ло не ког по пут 
Би змар ка, ко ји је 
увек упо зо ра вао да 
се не сме ићи про
тив цар ске Ру си је. 
Та ко ђе, ру ски цар 
Ни ко лај II, по сле атен та та на пре ми је ра 
Пе тра Сто ли пи на 1911. ни је имао у свом 
окру же њу до ми нант не ми ро твор це.
Вер сај ски мир де фи нитвно ни је имао за 
циљ мир и ста бил ност, не го сла бље ње 
бри тан ских про тив ни ка и њи хо во увла
че ње у ме ђу соб ни су коб. Бри тан ци ни су 
ус пе ли да по ра зе Не мач ку у Пр вом свет
ском ра ту на на чин да је мо гу пот пу но 
уни шти ти, али су за то ус пе ли да уни ште 
Ру ско цар ство и ца ра Ни ко ла ја II, ди рект
но по ма жу ћи Фе бру ар ску ре во лу ци ју и 
свр га ва ње ца ра. Та ко ђе, ка сни ја срам на 

уло га Бри та ни је у не да ва њу ази ла ца ру и 
ње го вој по ро ди ци, као и бри тан ска отво
ре на из да ја вој ске Бе лих (Ју де ни ча и Кол
ча ка) ко ја се су прот ста ви ла бољ ше ви ци
ма, го во ри о то ме ко ји су би ли ствар ни 
ге о по ли тич ки ин те ре си Бри та ни је.
Тор стен Ве блен (је дан од во де ћих еко
но ми ста с по чет ка 20. ве ка) је већ 1919. 
ди рект но оп ту жио ар хи тек те Вер сај ског 
ми ра да же ле да ство ре ре ак ци о нар ну Не
мач ку ко ја ће би ти гур ну та у рат са бољ ше
вич ком Ру си јом. Ка сни је фи нан си ра ње и 

до во ђе ње Хи тле ра на 
власт од стра не ан гло
а ме рич ке ели те (о ко
јем је вр ло пре ци зно 
пи сао про фе сор Ен
то ни Са тон са Стен
фор да, а да нас се том 
те мом ви ше не го успе
шно ба ви мла ди про
фе сор Гви до Ђа ко мо 
Пре па ра та са Уни вер
зи те та у Ван ку ве ру), 
по твр ђу је ово Ве бле
но во „про ро чан ство“.
Се ти мо се ре чи Ха
ри ја Тру ма на, бу ду
ћег пред сед ни ка, у то 
вре ме се на то ра, из ре
че них на сте пе ни ца ма 
аме рич ког Кон гре са у 
ле то 1941. да Аме ри
ка са да мо ра по ма га ти 

свим сред стви ма ка ко 
Нем це, та ко и Со вје те, ка ко би се што ви
ше уби ја ли из ме ђу се бе. 

На сва ко по ми ња ње не ви дљи ве вла де 
и ње не фи нан сиј ске мо ћи бра ни о ци 
ла жне де мо кра ти је по те жу свој глав ни 
спин да је то те о ри ја за ве ре. Ко јим ар
гу мен ти ма до ка зу је те да ни је у пи та њу 
те о ри ја, већ за ве ра у прак си?
 У сво јој књи зи пре ци зно об ја шња вам 
да је при ча о те о ри ји за ве ре спин аме
рич ких оба ве штај них слу жби, ка ко би се 
обе сми слио сва ки озбиљ ни ји на уч ни рад 
ко ји пре и спи ту је де мо кра ти ју у Аме ри

ци. Ци ти рао бих ве ли ког Го ра Ви да ла: „Ја 
ни сам те о ре ти чар за ве ра, ја сам онај ко ји 
за ве ре ана ли зи ра“. 

Проф. др Дар ко Та на ско вић ре као је на 
про мо ци ји књи ге да Ва ши ста во ви ни су 
„ан ти а ме рич ки“, што је и ра зу мљи во, 
јер Ви зна те да је аме рич ки на род та ко
ђе жр тва нај пер фид ни јег им пе ри јал ног 
то та ли та ри зма. Да ли он не ми нов но во
ди у ха ос свет ских раз ме ра или, мо жда, 
у че твр ти свет ски рат, као што ка же Жан 
Бо дри јар?
 Исти на је да мо ји ста во ви ни су ан ти а
ме рич ки. На про тив, ја во лим Аме ри ку. 
За то сам, из ме ђу оста лог, и као дуг пре ма 
сво јој ве ли кој љу ба ви, мо рао на пи са ти 
књи гу о Аме ри ци, „Ма ни фест про тив 
им пе ри је ‒ при лог исто ри ји аме рич ког 
(нео)им пе ри ја ли зма“. Сви смо ми жр тве 
пер фид но сти им пе ри јал ног то та ли та
ри зма Сје ди ње них Др жа ва, ка ко ње ни 
гра ђа ни, та ко и они ко ји су у вре ме ре
ал со ци ја ли зма од Аме ри ке оче ки ва ли 
де мо кра ти ју. Да нај ски да ро ви ко је смо 
до би ли у ви ду нео ко ло ни јал них, но во
ство ре них др жа ва у Ис точ ној Евро пи су 
би ли ја ка пи лу ла за бу ђе ње. Че твр ти свет
ски рат, ка ко га на зи ва Бо дри јар, већ је у 
то ку. Ми смо ње го ви су де о ни ци, а то што 
бом бе још увек не па да ју по на шим гра до
ви ма мо же мо за хва ли ти са мо Вла ди ми ру 
Пу ти ну и но во про бу ђе ној Ру си ји, ко ја је 
ја сно ста ви ла до зна ња Ва шинг то ну да је 
ка дра и да је од луч на да упо тре би ну кле
ар но оруж је, ако то бу де по треб но. За то 
се че твр ти свет ски рат во ди на пот пу но 
дру га чи ји на чин од прет ход на два свет
ска, као и Хлад ног ра та.

Из Ва ших ста во ва про из и ла зи да је из
бе га ва ње дра ма тич них су ко бља ва ња 
мо гу ће под усло вом да САД при хва те 
прин цип мул ти по лар но сти као ра зу ман 
из бор. Ме ђу си ла ма ко је би чи ни ле про
тив те жу, Ви, ме ђу тим, не ви ди те Европ
ску уни ју. Због че га?
 Врх ан гло а ме рич ке ели те не ви ди сво ју 
др жа ву у мул ти по лар ном све ту, они су све 

Ли бе рал про тив нео ли бе ра ли зма
Са ша Мар ко вић је ро ђен 1967. го ди не на Це ти њу. Био је по сла ник у Скуп шти ни 
Ре пу бли ке Цр не Го ре и по сла ник у Скуп шти ни Др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на 
Го ра, као и члан пар ла мен тар не Ко ми си је за без бед ност др жав не за јед ни це. Уче-
сник је ве ли ког бро ја кон фе рен ци ја и пар ла мен тар них су сре та, као и сту диј ских 
бо ра ва ка у зе мљи и ино стран ству, ор га ни зо ва них од стра не САД и ЕУ. Сту ди рао 
је исто ри ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, као и на Фа кул те ту по ли тич ких 
на у ка, та ко ђе у Бе о гра ду. Ма ги стри рао је на Ака де ми ји за ди пло ма ти ју и без бед-
ност у Бе о гра ду, са те мом ,,Крај уни по лар ног и на ста ја ње мул ти по лар ног свет-
ског по рет ка: ана ли за тран зи ци је гло бал не по ли тич ке мо ћи“. Жи ви у Бу дви.
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уло жи ли на ства ра ње уни по лар ног све
та са цен тром у Ва шинг то ну. Спи но ва ње 
Бже жин ског и Ки син џе ра да САД тре ба 
да по де ле моћ у све ту са сво јим парт не
ри ма је про вид но. Они об ма њу ју да же ле 
свет ре ги ја са ја ким ре ги о нал ним си ла ма, 
јер увек на кра ју Аме ри ку по ста вља ју за 
вр хов ног ме ди ја то ра. Ру си ја и Ки на то не 
при хва та ју. Европ ска уни ја је прав нопо
ли тич ки про ви зо ри јум, ко ји ја пре ци зно 
на зи вам оку па ци о ном зо ном Сје ди ње них 
Др жа ва. На рав но, у окви ру Европ ске уни
је глав на не по зна ни ца је Не мач ка. Она је 
по но во из ра сла у еко ном ског џи на, те је 
са мо пи та ње вре ме на ка да ће по че ти да 
во ди сво ју са мо стал ну спољ ну по ли ти
ку, јер њу и да ље ви дим без бед но сно под 
про тек то ра том Аме ри ке (што Сно у де но
ва све до че ња ви ше не го по твр ђу ју).

Јед на од Ва ших прет по став ки је да ће 
ан гло сак сон ски ин те ре си, ка ко је још 
1904. го ди не ре као Ха ли фор Ме кин дер, 
по че ти да се уру ша ва ју оно га мо мен та 
ка да две раз ви је не зе мље, Ру си ја и Не
мач ка, поч ну стра те шки да се збли жа
ва ју. Да ли је тај про цес већ за по чео?
 Осло ба ђа ње Не мач ке из ан гло а ме рич
ког за гр ља ја је мо гу ће је ди но ње ним при
бли жа ва њем Ру си ји. Њој у том по ду хва ту 
тре ба за шти та Ру си је, као ну кле ар не су
пер си ле. Да ли ће то при бли жа ва ње би ти 
са мо не мач ко, или ће ићи у па ке ту за јед но 
са Фран цу ском, та ко ђе је јед но од за ни
мљи вих пи та ња ко је ће нам до не ти бли
ска бу дућ ност. Не сум њам да ће Не мач
ка кре ну ти у ки да ње аме рич ких ла на ца. 
Пи та ње је ко ли ко ће Аме ри ка то ус пе ти 
да од го ди. Рат у Укра ји ни је је дан од тих 
аме рич ких ме ђу по те за ко јим по ку ша ва ју 
да до би ју на вре ме ну.  

У ко јој ме ри ће тим про це си ма до при
не ти осни ва ње Раз вој не бан ке зе ма ља 
БРИКСа, са по чет ним ка пи та лом од 100 
ми ли јар ди до ла ра, и ко ли ко ће он угро
зи ти аме рич ку до ми на ци ју у свет ској 
еко но ми ји, ко ју Аме ри ка ко ри сти пре ко 
ММФа и СБ?

 Др жа ве ко је гра де но ви мул ти по лар
ни свет, пре свих Ру си ја и Ки на, пре ци
зно во де сво ју по ли ти ку. Раз вој на бан
ка БРИКСа је озби љан уда рац у те ме ље 
Бре тон Вуд са из ко јег је САД цр пе ла моћ 
ко јом је до ми ни ра ла свет ском еко но ми
јом од кра ја Дру гог свет ског ра та, пре ко 
ММФа и СБ. Уко ли ко др жа ве БРИКСа 
од лу че и да де фи ни тив но из ба це до лар 

као свет ску ре зер вну ва лу ту, Аме ри
ка не са мо да ће из гу би ти до ми на ци
ју у свет ској еко но ми ји, већ ће се на ћи 
у еко ном ском ко лап су са не са гле ди вим 
по сле ди ца ма.  

На дру гој стра ни, Аме ри ка уве ли ко ра ди 
на бу ђе њу „арап ског про ле ћа“ и оства
ре њу сво јих ин те ре са од Ме ди те ра на, 
пре ко Бли ског ис то ка и Пер сиј ског за
ли ва, до Мон сун ских оба ла. Об ја сни те 
нам ка кву уло гу у овим про це си ма има 
Си ри ја, а ка кву Иран.
 То је пре по зна та Спајк ма но ва ге о по ли
тич ка стра те ги ја, ко ју је он на звао „Ри
мленд“. На и ме, као што смо за кљу чи ли 
да је не ми нов но ства ра ње бу ду ће осо
ви не мо ћи у Евро а зи ји, на по те зу Бер
лин‒Мо сква‒Пе кинг, Аме ри ка по ку ша
ва кон тро лом при о ба ља „то плих мо ра“ 
да об у зда ва моћ кон ти нен тал них си ла, 
ко је ће кон тро ли са ти нај ве ћу те ри то ри ју 
Евро а зи је. Ба сен Ме ди те ра на, Бли ски ис

ток, Пер сиј ски за лив и Мон сун ске оба ле 
су те ри то ри је ко ји ма Аме ри ка же ли да 
до ми ни ра. От пор Си ри је и Ира на је од 
фун да мен тал ног зна ча ја за евен ту ал ни 
аме рич ки не у спех у овом по ду хва ту.    

Ви по др жа ва те те зу Ема ну е ла То да да 
Изра ел ни је др жа ва, већ „кон ти нен тал ни 
но сач ави о на“, а на дру гој стра ни из ра
жа ва те уве ре ње да Је вре ји ни ка да не би 
спро во ди ли апарт хејд пре ма Па ле стин
ци ма, чи ји смо ак ту ел ни све до ци. Ка ко 
об ја шња ва те те кон тра дик тор но сти?
 Изра ел је сте про ду же на ру ка Аме ри ке 
за кон тро лу Бли ског ис то ка. Као што смо 
и ре кли, ла ко је ма ни пу ли са ти на ро дом, 
или на ро ди ма. Уко ли ко Иран успе да на
пра ви атом ску бом бу, Изра ел ће из гу
би ти свој зна чај у ре ги о ну, да кле зна чај 
кон ти нен тал ног но са ча ави о на Аме ри ке, 
а Аме ри ка ће по сле то га из гу би ти  Бли
ски ис ток и кон тро лу нафт них из во ра. 

То го во ри о ве ли кој ра њи во сти Аме ри ке 
на свим ме ри ди ја ни ма, а не са мо у цен
тру Евро а зи је.

На кра ју, ко ли ко ду го мо же да тра је 
ти ра ни ја јав ног мње ња као по сле ди ца 
ма сов не ме диј ске ма ни пу ла ци је ко ју 
про из во де и кон тро ли шу фи нан сиј ски 
оли гар си? 
 Ин тер нет и свет ске ал тер на тив не ме
диј ске мре же, као и гло бал не те ле ви зиј
ске ку ће ко је нам до ла зе из Ру си је и Ки
не, све ви ше ру ше оно што је још у 19. 
ве ку пре по знао Алек сис де То квил као 
ти ра ни ју јав ног мње ња, ко ју су Ан гло а
ме ри кан ци, уз по моћ па ме ти Фрој до вог 
се стри ћа Едвар да Бер не за, оца мо дер не 
про па ган де, до ве ли до са вр шен ства. Но
ви мул ти по лар ни свет је га ран ци ја да ће 
до ћи до осло ба ђа ња. На рав но, мо ра мо 
увек ра чу на ти и на опа сност да је врх ан
гло а ме рич ке ели те ка дар да уву че да на
шњу ци ви ли за ци ју у апо ка лип су.

 Да нај ски да ро ви ко је  
смо до би ли у ви ду  
нео ко ло ни јал них,  
но во ство ре них др жа ва 
у Ис точ ној Евро пи  
би ли су ја ка пи лу ла  
за бу ђе ње. Че твр ти  
сет ски рат је већ у то ку

 При ча о те о ри ји за ве ре  
је спин аме рич ких  
оба ве штај них слу жби, 
ка ко би се обе сми слио 
сва ки озбиљ ни ји  
на уч ни рад ко ји  
пре и спи ту је  
де мо кра ти ју у Аме ри ци


