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„МЕКА“МОЋВЛАДАРАНОВОГДОБА*

Сва ка исти на про ла зи кроз три фа зе. У пр вој је 
исме ја на. За тим јој се же сто ко су прот ста вља ју. 
Ко нач но би ва при зна та, као очи глед на. 

Шопенхауер

Сажетак
Циљ ра да је по ка за ти при кри вен за о крет од де мо кра ти је ка 

кор по ра тив ној вла сти као про це са ства ра ња но вог све та, об ли-
ко ва ног од стра не вла да ју ће кла се чи ја фи нан сиј ска и по ли тич ка 
моћ ко ри сти све нај ва жни је ко му ни ка циј ске ин сти ту ци је мо дер-
ног дру штва. Та но ва ели та про те же сво ју дру штве ну моћ де ло ва-
њем на тран сна ци о нал ном ни воу и не из ра жа ва ин те ре се по је ди не 
на ци о нал не др жа ве. Они ши ре сво ју ме ку моћ кроз ме ђу на род не 
еко ном ске ин сти ту ци је (СТО) по ли тич ку/вој ну (НА ТО) или кул-
ту ро ло шким или иде о ло шким до стиг ну ћи ма (ЕУ, ли бе ра ли зам) 
ко ри сте ћи раз не об ли ке ин ди рект не или ди рект не об ли ке кон тро-
ле ка ко би ус по ста ви ли нео ли бе рал ну аген ду ди љем це лог све та и 
про у зро ку ју ћи си сте мат ске про ме не. Иако по сто је сна жни от по ри 
тим трен до ви ма, са да шњи про це си ће би ти са мо од го ђе ни, али не 
и за у ста вље ни јер они са мо пред ста вља ју ло гич ну по сле ди цу са ме 
ди на ми ке си сте ма. Вла да ју ће ели те ко ри сте ви со ке вред но сти про-
па ган де и ме ке мо ћи у сво јој на ме ри да „убе де“ по је дин це и зе мље 
у њи хо вој им пле мен та ци ји. У ра ду је ко ри штен при ступ ис тра жи-
ва ња основ ног зна че ња Но вог до ба и вла да ви не вла да ју ће кла се и 
ути ца ја ње не ме ке мо ћи у њи хо вој ме ђу соб ној ко ре ла ци ји. За кљу-
чак ра да је да но ва вла да ју ћа кла са оства ру је свој циљ ства ра ју ћи 
јед ну свет ску вла ду ко ри шће њем сво је ме ке мо ћи. То ком вре ме на 

* Рад је део про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ће на ци о нал не др жа ве по сто ја ти, али са ума ње ном су ве ре но сти. 
Њи хо ва моћ се пре но си на но ву тран сна ци о нал ну вла да ју ћу кла су 
ко ја на гло бал ном ни воу де лу је на ду ал ним осно ва ма „упра вља ња 
кри зом“ и гло бал ним пла ни ра њем са ци љем ус по ста ве ме ђу на род-
не „тех но крат ске дик та ту ре“ у по стин ду стриј ском, ин фор ма циј-
ском дру штву. 
Кључ не ре чи: но во до ба, вла да ју ћа кла са, ме ка моћ

УВОД

Све је очи ти је не ста ја ње тра ди ци о нал ног об ли ка пред став-
нич ке де мо кра ти је и по зи ва ње на при вр же ност по зи тив ним гло-
бал ним мо рал ним ци ље ви ма, кроз фра зу ну жно сти из град ње Но-
вог свет ског по рет ка ка ко би се из гра ди ло си гур ни је, на пред ни је и 
со ли дар ни је дру штво. Ли бе рал на иде о ло ги ја је та ко уста но вље на 
да је у мо гућ но сти при си ли ти љу де на по ве зи ва ње са не при ја тељ-
ски рас по ло же ним стра на ма у име сло бо де оку пља ња, на исти на-
чин као што се у име сло бо де го во ра при си ли ло љу де на слу ша ње. 
Људ ска дру штва су ор га ни зи ра на око иде је ко лек тив не илу зи је јер 
са мо у илу зи ји мо гу ће је под но си ти те жи ну по сто ја ња. Гру па љу ди 
је у мо гућ но сти вла да ти ка да су у ста њу кон тро ли ра ти дру штве не 
си ле.1) Та но ва вла да ју ћа гру па љу ди кроз кор по ра ци је,2) thinktanko-
ve3) и не вла ди не организацијe4) и лобистe5) кон тро ли ше ре сур се, зе-
мљу, рат, ин фор ма ци је, обра зо ва ње, хра ну, ме ди је и об ли ку је на чин 
раз ми шља ња. Ус по ста вља се Но ви свет ски по ре дак ко ји уни шта ва 

1) C. Qu insly, Tragedyandhope, The Mac mil lan Com pany, New York, 1966, стр. 1021.

2) При ме ри та квих кор по ра ци ја su General Electric, Wal-Mart, GeneralMotors, Diebold, 
PhilipMorris, Microsoft, Са ве зне ре зер ве, Budwiser, Gap, Blackwater, Nike, CACI, Boeing, 
Monsanto, NationalCityBank, Borders, EXXON, Titan.

3) Thinktankovi се че сто на зи ва ју „гру пе за јав ни ин те рес“, „ве ћа за по ли тич ку ак ци ју“, 
„обра зов ни ин сти ту ти“. Је дан од нај у ти цај ни јих tinktankova је Про је кат за но ви аме-
рич ки век, (PNAC), Ин сти тут за при ме ње на еко ном ска ис тра жи ва ња (IPEA) Ин сти тут 
Худ сон, GermanMarshallFund, InternationalCrisisGroup (ICG), FreedomHouse, Тhe
HooverInstitution, StandfordResearchCenter, MassachusettsInstitutforTechnology, 
InstitutAspen.

4) HumanRightsWatch, AmnestyInternational, Ме ђу на род ни Цр ве ни крст, Ле ка ри без гра-
ни ца и TransparencyInternational.

5) Ло би сти има ју за да так ис по ру чи ти но вац од кор по ра ци ја пре ма вла ди ним за ко но дав-
ци ма. Пре ма Сил вер стај ну Клин то но вим пред се да ва њем је до ми ни ра ло и упра вља ло 
ло би ра ње, а не на род ни пред став ни ци. Ви ше у Sil ver stein, ‘Theirmen inWashington’,
HarperMagazine,23.2.2012. Нај зна чај ни ја и нај у ти цај ни ја ло би гру па у САД је NRA, 
од но сно Удру же ње но си о ца оруж ја, GlobalInternetPolicyInitiative, AmericanIsraelPu-
blicAffairsComitee(AIPAC) AmericanZionistComiteeforPublicAffairs,AmericanAssoci-
ationofRetiredPersons, TheNationalOrganizationforWomen, Greenpeace.
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су ве ре ни тет др жа ва док су у скла ду са но вим пра ви ли ма Свет ске 
тр го вин ске ор га ни за ци је, Свет ске бан ке и ММФ нај ве ћим бан ка-
ма и мул ти на ци о нал ним кор по ра ци ја ма при зна та „не при ко сно ве на 
пра ва“ ко је пра ти про грам струк ту рал них при ла год би. Про во ди се 
ти ха ко ло ни за ци ја уз су рад њу НА ТО сна га ко је „одр жа ва ју мир“ 
Под пла штом де мо кра ти за ци је и уре ђе њем дру штва сма њу ју се из-
да ци за школ ство и здрав ство те уру ша ва ци вил на упра ва што је 
ре ал но ко хе рен тан про грам оси ро ма ше ња ста нов ни штва и на ла зи 
сво је те о рет ско обра зло же ње у „ста би ли за ци ји еко но ми је“. Ме ра-
ма ММФ-а и Свет ске бан ке др жа ве се при си ља ва ју на спро во ђе ње 
стро гих ме ра штед ње ко је во де де ста би ли за ци ји др жа ве, а на ци о-
нал на еко но ми ја се пре о бли ку је, уни шта ва се до ма ћа про из вод ња, 
док је за ко ни ма сло бод ног тр жи шта до ма ће тр жи ште пре пла вље но 
јеф ти ном, за га ђе ном и не ква ли тет ном ро бом.

Ре фор ме и струк ту рал но при ла го ђа ва ње при до но се уни ште-
њу на ци о нал не еко но ми је и по ве ћа ва ју ови сност о стра ном ка пи та-
лу. Ула га ња стра ног ка пи та ла омо гу ћу је пре у зи ма ње кон тро ле над 
на ци о нал ном еко но ми јом а ти ме и над свим де лат но сти ма под кон-
тро лом др жа ве. Гло бал ни ме ди ји из вр ћу ток зби ва ња и да ју ис кри-
вље ну сли ку ствар но сти не до пу шта ју ћи кри тич ке рас пра ве. При-
вид кри тич ке рас пра ве да ју на уч ни ци, струч ња ци за раз вој, раз не 
НВО са ци љем не за ди ра ња у дру штве не те ме ље гло бал ног тр жи-
шног су ста ва. Ме ди ји нај че шће пре у зи ма ју оба ве штај не по дат ке 
као исти ни те и не у пит не, у функ ци ји по твр де већ уна пред за да те 
и на ру че не „исти не“. Под сти чу се со ци јал ни не ми ри на свет ском 
ни воу на кон че га сле ди ре це си ја као при пре ма за ства ра ње ма са 
ши ром све та ко је ће по ста ти при ма о ци „по мо ћи“ у бу дућ но сти код 
ко јих је све ви ше из ра жен осе ћај и ста ње уса мље но сти, без на ђа и 
осе ћај пот пу не из гу бље но сти. 

Та гру па љу ди, вла да ју ће кла се, је уско по ве за на у раз ли-
чи тим гру па ма ко ју чи не тај ну свет ску владy6) ко ја по Квин гли ју 
(Quingley) на сто ји уста но ви ти нео фе у да ли зам ко ји ће се про ши-
ри ти све том7) или ко ло ни ја ли зам8) или пост ко ло ни јал ни им пе ри ја-

6) Ску пи не ко је чи не свет ску вла ду у ве ћем оби му су Свет ска бан ка, Свет ска здрав стве на 
ор га ни за ци ја, ММФ, WTO, Са ве зне ре зер ве, CFR, CIA, Royal Institute of International
Affairs, (ChapmanHouse), NATO, G7, Бил дер бур шка гру па, Три ла те рал на ко ми си ја, УН, 
Рим ски клуб, Окру гли сто, Ве не ци јан ско цр но плем ство. По сто је тврд ње да је Ко ми тет 
300 вр хов но тај но дру штво.

7) C. Qu in gley, Tragedyandhope, The Mac mil lan Com pany, New York, 1966, стр. 324; Z. 
Br ze zin ski, Zbig ni ew, Velikašahovskaploča, Za greb, 1999, PNAC, М. Cho us su dov ski, Glo-
balizacijabijedeiNovisvjetskiporedak, Pro me tej, Za greb, 2008.

8) М. Khor, Adress to the InternationalForumonGlobalization, New York City, No vem ber, 
1995.
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ли зам.9) Но ви свет се те ме љи на пост на ци о нал ном го спо дар ском, 
ин фор ма тич ком, ин тер кул ту рал ном гло бал ном по ве зи ва њу и ме ђу-
о ви сно сти, а по нај ви ше на ус по ста ви кон тро ле над сва ком осо бом 
кон тро лом ума и ства ра ња, ре чи ма Збиг ње ва Бже жин ског (Br ze zin-
ski) тех но трон ског дру штва10) у ко јем се по сте пе но на ме ћу об ли-
ци раз ли чи тих кон тро ла. У та квом дру штву ће до ми ни ра ти ели те 
ко је не ће би ти спу та не тра ди ци о нал ним вред но сти ма. По Рал фу 
Да рен дор фу пост ка пи та ли стич ко дру штво ће ство ри ти људ ске ро-
бо те, де мо ра ли зи ра не и обес хра бре не те за у ста ви ти ин ду стри ја ли-
за ци ју у окви ру „по стин ду стриј ског дру штва нул тог раз во ја“. 

НОВОДОБА

„Но во до ба“ обе ле жа ва по ве ћа на моћ при ват них осо ба ко-
ји де лу ју из ван ме ђу на род них гра ни ца, на ро чи то од кра ја 20. ве-
ка. 1975. го ди не је Хен ри Ки син џер (Kissinger) из ја вио да „по чи ње 
но во до ба јер су ста ри ме ђу на род ни од но си уру ше ни, а свет по-
ста је нео ви сан у еко но ми ји, ко му ни ка ци ја ма и људ ским аспи ра-
ци ја ма.“11) Про ме ње не окол но сти по ка зу ју да да нас ни су др жа ве 
нај ва жни ји фак то ри, ка ко по ка зу је тра ди ци о нал но схва та ње, већ се 
по ја вљу ју и дру ги „над на ци о нал ни“ фак то ри. За раз ли ку од 19. и 
20. ве ка ка да су по ли тич ке, ин те лек ту ал не и еко ном ске ели те про-
ми ца ле на ци о на ли зам, крај 20. ве ка оби ље жа ва ра сту ћа ана ци о на-
ли за ци ја ели та.

Иако не ма ју вој ну моћ, мул ти на ци о нал не ком па ни је има ју 
енорм ну еко ном ску моћ и спо соб ност да ство ре тран сна ци о нал не 
ко а ли ци је ко је по ти чу ре фор ме на гло бал ном ни воу. Због ме ђу др-
жав не мо бил но сти сма њу је се њи хо во по и сто ве ћи ва ње са од ре ђе-
ном др жа вом те мно ге ели те об ли ку ју над на ци о нал не иден ти те те, 
по ти ску ју ћи на ци о нал не те из гра ђу ју мул ти на ци о нал не или ко змо-
по лит ске иден ти те те. Сла бље њем са ме др жа ве пој мо ви на ци о нал-
ног иден ти те та и на ци о нал ног ин те ре са гу бе зна чај и ко ри сност. 
Не мо же по сто ја ти све моћ на власт свет ске вла де ако по сто је су-
пер си ле. 

9) М. Ku koč, „Li be ral na de mo kra ci ja ver sus neo li be ral na glo ba li za ci ja“, Arhe, V, 10/2008, стр. 
43.

10) Z. Br ze zin ski, Between TwoAges:America’s Role in the Technetronic Era, Vi king Press, 
1970.

11) J. Nye, „Soft Po wer“, ForeignPolicy, No. 80, Autumn,1990, стр. 156.
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Ре чи ма Бже жин ског свет ска вла да ће би ти кор по ра ти стич-
ка12) док је де мо кра ти ја са мо сце на риј у ко ме „ма са“, од но сно „на-
род“ ми сли да има кон тро лу. Ства ра се дру га чи ји свет ски по ре дак 
са кор по ра ти стич ком свет ском вла дом и ства ра њем ор ве лов ског 
на чи на жи во та са пре ла ском љу ди у но во ста ње све сти.13) И Хи-
тлер је за го ва рао ства ра ње свог но вог по рет ка ког је на зи вао са-
мо те жња ства ра њу „Свет ског по рет ка“. По јам про ме не по рет ка 
се пр вен стве но од но си на струк ту ру или рас по де лу мо ћи. Ка ко 
би се оства ри ли ци ље ви и ак тив но сти за ус по ста ву свет ске вла де 
мо ра по сто ја ти и из рав на вањ ска прет ња.14) Уте ме ље но на иде о-
ло ги ји иде а ли зма по ре дак је по ве зан са вред но сти ма као што су 
де мо кра ти ја и људ ска пра ва, као и са ин сти ту ци ја ма, али са од но-
си ма ме ђу за ви сно сти на ви ше ни воа. Струк ту ра по де ле вла сти у 
21. ве ку се за сни ва на по де ли, с јед не стра не, на при ват не, јав не и 
тре ћи сек тор те са дру ге на над др жав не и др жав не.15) Дру штве не 
сна ге и пред у сло ви раз во ја не „од ре ђу ју“ јед но став но иде о ло ги је, 
већ иде је по ста ју моћ ако се у њи ма мо же на ћи бри га или ин те рес 
за ве ли ки број љу ди. Ли бе рал на де мо кра ти ја на сто ји по ну ди ти од-
го во ре ве ли ком бро ју обич них љу ди и при ла го ди ти се од ре ђе ним 
дру штве но еко ном ским струк ту ра ма. У тим струк ту ра ма мо гу по-
сто ја ти иде о ло шке кон зе квен це, као и што и иде о ло шке про ме не 
мо гу има ти дру штве но еко ном ске ко но та ци је.16)

Пре ма не ким те о ре ти ча ри ма по ре дак ће би ти оси гу ран и 
ре а ли стич ким кон цеп том рав но те же сна га ме ђу др жа ва ма, али и 
ли бе рал ним кон цеп том ме ђу на род них ин сти ту ци ја, али не ће би ти 
увек за сно ван на прав ди.17) Те мељ ме ђу на род не по ли ти ке се ни је 
про ме нио од вре ме на Ту ки ди да ко ји је твр дио да ја ки ра де што 
хо ће, а сла би оно што мо ра ју. Тре ћи об лик ли бе ра ли зма ста вља на-
гла сак на уло гу ин сти ту ци ја и то је она гра на ли бе ра ли зма ко ја се 
че сто на зи ва „нео ли бе ра ли зам“. За што су ме ђу на род не ин сти ту-
ци је ва жне? Оне пру жа ју ин фор ма ци је и да ју оквир ко ји об ли ку је 
оче ки ва ња др жа ва чла ни ца.

12) Z. Br ze zin ski, Velikašahovskaploča, HUMS, Va ra ždin, 1999.

13) J. Gro up, Korporatizam,Tajnavladanovogsvetskogporetka, Ne xus, Za greb, 2008, стр. 207.

14) Br ze zin ski, 1999, 95. Јед на од та квих прет њи је би ла и Ал ка и да, као ва жан раз лог за 
ин ва зи ју на ве ли ки број зе ма ља и ус по ста ву то та ли тар не кон тро ле свет ске вла де. У 
уни ште не зе мље до ла зе кор по ра ци је ка ко би „по но во из гра ди ле“ по ру ше ну зе мљу и 
ус по ста ви ле де мо кра ти ју кроз кон тро ли ра не пред став ни ке.

15) Dž. Naj, Ka ko razumevatimeđunarodnesukobe, Stu bo vi kul tu re, Be o grad, 2006, стр. 240.

16) F. Fu kuyama, The Fu tu re of Hi story, „Can Li be ral De moc racy Sur vi ve the Dec li ne of the 
Mid dle Class?“, ForeignAffairs, Ja nu ary/Fe bru ary 2012, стр. 59.

17) Dž. Naj, 2006, стр. 262.
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За ко но дав ни и мо рал ни те мељ или прин цип на ко ји ма се те-
ме љи моћ по ли тич ке кла се, „по ли тич ка фор му ла“18) или „прин цип 
су ве ре ни те та“ у но вом до бу је знат но про ме ње на и све ма ње се 
за сни ва на мо ћи др жа ве. Ме ђу на род ни си сте ми ни су са мо др жа ве 
ко је га чи не, већ је то обра зац од но са из ме ђу др жа ва. Ну жно је на-
пра ви ти раз ли ку из ме ђу два аспек та си сте ма; струк ту ре и про це са. 
Струк ту ра се од но си на рас по де лу мо ћи, а про цес им пли ци ра на 
вр сту ин тер ак ци ја ко ји ме ђу игра чи ма мо гу по сто ја ти.19) Струк ту ра 
по ли тич ке фор му ле се све ви ше ме ња те над др жав не ор га ни за ци је 
до би ја ју све ви ше мо ћи, а ти ме и све ви ше пра ва.

Струк ту рал на при ла год ба је пут ка об ли ку еко ном ске и по ли-
тич ке до ми на ци је, као вр ста „тр жи шног ко ло ни ја ли зма“ кроз ко ји 
се љу ди и вла де под чи ња ва ју пу тем на из глед „не у трал ног ме ђу де-
ло ва ња тр жи шних си ла.“20) По зи тив ним об ли ком ре чи „сло бод на 
тр го ви на“ у ства ри са кри ва уки да ње пра ви ла ко је омо гу ћу ју кор-
по ра ци ја ма још те мељ ни је мо но по ли зо ва ње ре сур са, рад не сна ге 
и бо гат ства. Сло бо да зна чи укла ња ње пра ви ла за моћ не и ве ли ке 
кор по ра ци је, а ме ди ји и ана ли ти ча ри твр де да је свет ска еко но ми ја 
у про цва ту упра во због ре фор ми „сло бод ног тр жи шта“.

Ства ра се но ви свет под на зи вом „сло бод но дру штво“ у ко-
јем љу ди слу же си сте му и ко ји кон стант но про из во ди и про ду бљу-
је осје ћа је стра ха, рас тре се но сти, за ба ва, оча ја, илу зор ног уве ре ња 
да је не во ља не из бе жна, али да бу дућ ност до но си на пре дак. Но ви 
свет ко ји се об ли ку је и ства ра, свет је без кри тич но сти, без на уч ног 
ду ха или ума у ко ме обес хра бре ни љу ди гу бе људ скост, не по сто ји 
со ли дар ност, а љу ди по зна ју жи вот са мо по вр шно јер кроз ме ди-
је и обра зо ва ње до би ва ју ис кри вље ну сли ку ствар но сти.21) Ме ди ји 
у свом од но су пре ма јав но сти пот пу но сле де так ти ке „упра вља ња 
про бле ми ма“, „упра вља ња пер цеп ци јом“ и „упра вља ња у кри зним 
усло ви ма.“22) По на вља ње ин фор ма ци ја или пле ме ни тих ла жи спе-
ци фич не вр сте, као и њи хо ва ап сурд ност, пси хо ло шки је ва жна јер 
се у том про це су ства ра ла жна пер цеп ци ја исти ни то сти. То је пут 
ко јим се кре ће пре ма об ли ко ва њу ма са да не раз ми шља ју кри тич-
ки и ана ли тич ки ства ра ју ћи пре ди спо зи ци ју за об ли ко ва ње по слу-
шни ка ко ји пре ста ју оче ки ва ти и зах те ва ти ква ли тет не ин фор ма-

18) G. Mo sca, Teoricadeigoverniegovernoparlamentare,Amen ta Edi to re, Pa ler mo.

19) Dž. Naj, Ka ko razumevatimeđunarodnesukobe, Stu bo vi kul tu re, Be o grad, 2006, стр. 42-46.

20) М. Chos su dovsky, GlobalizacijabijedeiNovisvjetskiporedak, Pro me tej, Za greb, 2008.

21) J. Grup, Korporatizam, Tajnavladanovogsvetskogporetka¸ TE LE disk, Za greb, 2011.

22) S. Ramp ton, and J. Sta u ber, TrustUs,We’reExperts:HowIndustryManipulatesScineceand
GembleswithYourFuture, Put nam, New York, 2002.
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ци је. Па ра фра зи ра но ре чи ма Ха не Аренд циљ то та ли та ри стич ког 
об ли ко ва ња чо ве ка је уни шти ти спо соб но сти ства ра ња уве ре ња, а 
кроз „тех нич ке шко ле“ об у чи ти рад ни ке по слу шно сти ко ји не по-
ста вља ју пи та ња. 

У но вом све ту све ви ше не ста је по ро ди ца, а кон тро ла се 
оправ да ва по тре бом за оси гу ра ва њем си гур но сти и бес крај ним ра-
то ви ма, а но ва „осва ја ња све та“ се вр ше под па ро лом бор бе про тив 
не ви дљи вих не при ја те ља, ко ји су нај че шће те ро ри сти.23) Ка ко се 
чи та ва људ ска ци ви ли за ци ја те ме љи на „веч ном вра ћа њу исто га“ 
по ка зу је и ми сао ве ли ког ки не ског фи ло зо фа, Сун Цуа да се сва ки 
рат те ме љи на об ма ни. Што је ствар ап сурд ни ја, ви ше ће љу ди у 
њу по ве ро ва ти. По јам не при ја те ља се ства ра у пси хи јер је људ ски 
увек тра жи ти не при ја те ља. Ипак не при ја тељ мо ра би ти „на лик на-
ма“.24) Не при ја тељ је да нас те ро ри ста ко ји пре ти ру ше њем тор ње ва 
Свет ског тр го вач ког цен тра 9.11.2001.25) Тим чи ном вла да је до би-
ла по треб но на ци о нал но је дин ство и по др шку за рат не тра же ћи 
жр тве ко ји су не ки сма тра ли да су по треб не као би се рат учи нио 
„пра вим“.26)

Ма са је глу па, нео д луч на и за во дљи ва, бес по моћ на без во ђа 
те мо же мно го пу та се би до не ти про паст, за ва ра на при вид ним до-
бром, а још лак ше за ве де на ве ли ким на да ма и обе ћа њи ма. За то је 
вла да ти мо ра ју уве ра ва ти или при си ли ти на ко ри сна де ла.27)Украт-
ко, љу ди од у зе тог ду ха се укла па ју у обез ду хо вљен свет у ко ме је 
сло бо да роп ство. Нај у спе шни ја вр ста на мет ну тог роп ства ле жи у 
чи ње ни ци да ро бо ви и ни су све сни чи ње ни це да су ро бо ви па ми-
сле да су сло бод ни и срет ни. 

23) Да нас се и срп ска вој ска об у ча ва за бор бу про тив те ро ри ста, а не про тив не при ја те ља 
др жа ве.

24) V. Vol can, TheNeedtoHaveEnemiesandAllies, Nor thva le, Ja son Aron son, New York, 1988, 
стр. 243-244.

25) Па три от ски за кон је усво јен на кон те ро ри стич ких на па да на САД 11. руј на 2001. и сна-
жно је про ши рио овла ште ња аме рич ких са ве зних вла сти у про вед би тај них ис тра га, 
до би ва ње при ват них по да та ка и при слу шки ва њу те ле фон ских раз го во ра ка ко би се от-
кри ли те ро ри сти. При ти сак ра сте и ја ча ју ме ха ни зми кор по ра тив не и др жав не кон тро ле 
за спре ча ва ње јав них не ми ра и не ста бил но сти. Ни је слу чај да са успо ном кор по ра тив не 
др жа ве до ла зи до успо на по ли циј ске др жа ве. Упра во због то га Бу шо ва ад ми ни стра ци ја 
је кроз Па три от ски за кон, про гу ра ла по ни шта ва ње habeascorpus-a (за кон по ко јем сва ко 
мо ра иза ћи пред суд при је не го бу де за тво рен) прак су о ис пи ти ва њу и из ру чи ва њу осум-
њи че них гра ђа на и од би ја ње да се оси гу ра пра вед ни из бор ни си стем ве ри фи ци ра њем 
бро ја гла со ва. Све је то са мо по за ди на или по вод за оправ да ње кон тро ле јер се не ра ди 
о те ро ри зму и др жав ној си гур но сти, већ о кон тро ли кор по ра ти ста над гра ђа ни ма.

26) F. Fu ku ja ma, Tkosmomi,Izazoviameričkomnacionalnomidentitetu, Iz vo ri, Za greb, 2006, 
стр. 341.

27) L. Štra us, „O jav nom do bru“,Delo, Lju blja na, br. 2, 1983, str. 73.
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Ха на Аренд је при ме ти ла да пре не го угра бе моћ и ус по ста ве 
свет пре ма сво јим док три на ма, то та ли тар ни по кре ти осми шља ва-
ју свет до след них ла жи. Уз по моћ про сте ма што ви то сти по тла че-
не ма се осје ћа ју се код ку ће и по ште ђе не су стал них шо ко ва ко је 
ствар ни жи вот и ствар на ис ку ства до но се људ ским би ћи ма и њи-
хо вим оче ки ва њи ма. Моћ ове то та ли тар не про па ган де ле жи у изо-
ли ра њу ма са од ствар ног све та.28)

Но во до ба је до ба усме ре них на ме ра, де ло ва ња на под свест, 
те жња ап со лут ној кон тро ли, при каз за твор ског си сте ма, пост де мо-
крат ско дру штво, по стин ду стриј ско дру штво, све по ве за но са тех-
но кра ти јом и ту ма че њи ма струч ња ка да не би ве ро ва ли са мо ко-
рум пи ра ним по ли ти ча ри ма. Тех но ло ги ја у ве ли кој ме ри за ме њу је 
на ша при гу ше на осе ти ла и отво ра вра та вир ту ал ном све ту. Мно ги 
љу ди ве ру ју да на пре дак тех но ло ги је до но си ну жно и на пре дак ду-
хов но сти, али се на про сто ра ди о де ху ма ни за ци ји чо ве чан ства јер 
се го во ри о ро ђе њу, од но сно ства ра њу но вог чо ве ка у ко јем се спа ја 
тех но ло ги ја и би о ло ги ја. Узрок кри зе са вре ме не де мо кра ти је на ла-
зи се у при ро ди гло бал не ка пи та ли стич ке еко но ми је, од но сно од 
ели та при хва ће ног при ма та еко но ми је над по ли ти ком. У гло бал ној 
еко но ми ји вла да ју кор по ра ци је, а не на ци о нал не вла де са сво јим 
еко ном ским про гра ми ма, ко ји оста ју не по вре ди ви у од но су на еко-
ном ску по ли ти ку гло бал них вла да ра и њи хо ву нео ли бе рал ну аген-
ду, че му се рет ко ко ја вла да мо же од у пре ти. Но во до ба је ре чи ма 
бри тан ски по ли ти ко ло га Кру ча (Crouch) „пост де мо кра ти ја“ јер је 
ла ко уоч љи во по сто ја ње екс трем ног об ли ка уну тар ње про тив реч-
но сти ли бе рал не де мо кра ти је ко ја јед на кост по и сто ве ћу је с јед на-
ко шћу пред за ко ном, а сло бо ду са сло бод ним де ло ва њем тр жи шта 
те на тај на чин по ли ти ка по ста је „функ ци о нал на тех но ло ги ја мо ћи 
тран сна ци о нал них кор по ра ци ја“. Ми жи ви мо и у до ба „тран сху ма-
ни зма“, ко је об у хва та су шти ну иде је окре та ња би о тех но ло ги ја ма 
због окон ча ња оп штих об ли ка огра ни че ња и пат њи. По би о ло гу 
Џу ли ја ну Хак сли ју, бра та чу ве ног пи сца Ол до са Хак сли ја, „чо век 
мо ра оста ти чо век, али тран сцен ди ра ју ћи се бе, схва та њем но вим 
мо гућ но сти ње го ве људ ске при ро де“.

Фран цу ски со ци о лог Ален Ту рен (Touraine), но во до ба ви ди 
као пост-ин ду стриј ско дру штво као фа зу ко ја сле ди ин ду стриј ско 
дру штво. У пост-ин ду стриј ским дру штву ра сте удио сек то ра услу-
ге на у ке и обра зо ва ња за те мељ не тех но ло шке про ме не, и спо соб-
ност ви со ко спе ци ја ли зо ва них ели та по ста је од лу чу ју ћа. Да ни ел 
Бел ши ри ди мен зи је по стин ду стриј ског дру штва на сфе ру еко но-
ми је у ко јој је из ра зи та пре о бра зба од про из вод ње до ба ра пре ма 

28)  H. Arendt, Totalitarizam, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 1996.
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услу жној еко но ми ји, а у струк ту ри за ни ма ња то је све ве ћи зна-
чај про фе си о на ла ца, струч ња ка и тех ни ча ра, а у сфе ри зна ња то 
је те мељ но ме сто те о риј ско га зна ња као из во ра ино ва ци ја и об ли-
ко ва ња по ли тич ких од лу ка у дру штву те ор јен та ци ја пре ма бу дућ-
но сти кроз кон тро лу тех но ло ги је од лу чи ва ња и ства ра њем но вих 
„ин те лек ту ал них тех но ло ги ја“. Већ сре ди ном 20. ве ка Бел ви ди да 
се ства ра но во дру штво јер тра ди ци о нал но ин ду стриј ско дру штво, 
због ра ди кал них про ме на, гу би сво ју до та да шњу суп стан цу. Ин-
ду стри ја ни је ви ше основ на по лу га ра ста, са мим тим и ма сов на 
про из во ђач ка кла са пре ста је би ти те мељ ње го вог оп стан ка. По-
ве ћа ва се ва жност услу жних и ин те лек ту ал них за ни ма ња. На уч-
ни рад, обра зо ва ње, из град ња и оп слу жи ва ње но вих тех но ло ги ја, 
на ро чи то ин фор ма ти ке, по ста ју те мељ не дру штве не де лат но сти, а 
тех но кра ти ја и би ро кра ти ја но ва вла да ју ћа ели та. Са мим тим кла-
сни су коб се ума њу је, те се мар ги на ли зу ју и иде о ло ги је ко је га 
осми шља ва ју и во де. 

Но ви свет је свет уни фор ми ра но сти ко ји под уни ве за ли змом 
на ме ће јед нак го вор и на чин по на ша ња ка ко би се сте као до јам да 
сви и ми сле исто. Ипак и сам тај уни вер за ли зам љу ди ма по да сти ре 
ан та го ни зам да је сва ко по тен ци јал ни не при ја тељ (осо би то у ра ту 
про тив те ро ри зма,29) бу ду ћи су те ро ри сти ме ђу на ма) и да је сва ко 
по пут нас. С дру ге стра не као ци ви ли за циј ски чин се ту ма чи ис-
ти ца ње по ли тич ки ко рект ног го во ра и про ми шља ња ко ји по ста ју 
по жељ ни ји од ин ди ви ду а ли зма и кре а тив но сти, а це ло куп но дру-
штве но де ло ва ње је усме ре но ка уни фор ми ра ном си сте му ко ји се 
ве што об ли ку је и ства ра. Не по сто ја ње сло бо де под ра зу ме ва за ро-
бља ва ње све сти ко ја во ди ка до ми на ци ји и „про из вод њи“ или ства-
ра њу ве штач ки об ли ко ва них ми сли и по на ша ња.

29)  Те ро ри зам је јед но од нај про дук тив ни јих оруж ја кор по ра ти ста ко ји укљу чу је и скри ве-
ни те ро ри зам кроз за га ђе ње, оси ро ма ше ни уран, тро ва ње во де и хра не, про гра ме кон-
тро ле ума, зло у по тре бе HA A PR тех но ло ги је, фи нан ци ра ње ислам ског те ро ри зма и те-
ро ри стич ке мре же у ко је су укљу че не и при ват не вој ске (CA CI, Ti tan, Blac kwa ter)False
flag те ро ри зам или те ро ри зам под ла жном за ста вом је ста ње кад си ле ко је кон тро ли шу 
ин фор ма ци је твр де да је не што при јет ња, а она то ни је, од но сно то ни је исти на, од но сно 
„тај не прет ње“ у ко ји ма ла жни до га ђа ји тре ба ју уве ри ти гра ђа не у на ме ште ну пред ста-
ву ствар но сти, (Т. Mc Iner ney, М. Val lely, Endgame:TheBlueprintfortheVictoryintheWar
onTerror. New York, Reg nery Pu blis hing; PNAC; Br ze zin ski, Velikašahovskaploča, 1999, 
Tar pley, Web ster Grif fin, 9/11, SyntheticTerror:MadeintheUSA, Pro gres si ve Press; J. Tree, 
Na po le o ni Lo ret ta, Terror Incorporated:Tracing theDollarsBehind theTerrorNetworks, 
Se ven Sto ri es Press, New York, 2005).
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ВЛАДАЈУЋАКЛАСА

Пла зе ћи од „по ли тич ке фор му ле“ Га е та на Мо ске (Moscа), 
увек је ну жно по сто ја ње вла да ју ће ма њи не. Сво ју вла да ви ну они 
оправ да ва ју те о ри ја ма и прин ци пи ма уте ме ље ним на ве ро ва њи-
ма или прин ци пи ма ко је при хва та ју они над ко ји ма се вла да. До-
каз мо ћи не ле жи у ње зи ним из во ри ма већ у спо соб но сти ме ња ња 
усме ре ња др жа ва и дру штве не струк ту ре. Су прот но јав ним из ја-
ва ма раз ли чи тих ин ди ви дуа и ор га ни за ци ја, њи хов ствар ни циљ је 
даљ ни раз вој Но вог Им пе ри јал ног Ре да или Свет ског Цар ства.30)

У сва ком дру штву по сто је од ре ђе не гру пе ко је ни су пр вен-
стве но при пад ни ци ин те лек ту ал не ели те, али пре но се но ве ми сли 
и иде је. Вре ме ном се те ми сли при ла го ђа ва ју но вој дру штве ној ре-
ал но сти и по ста ју сви ма при хва тљи ве. Мно го број ни љу ди об ли ку-
ју и спро во де дру штве ну по ли ти ку у сфе ра ма еко но ми је, по ли ти ке 
и на у ке об ли ко ва ну од стра не ели та и „при бли жа ва ју“ их ма са-
ма. То су ак тив ни „љу ди из сен ке“, али се као струч ња ци за не ку 
област, уче ста ло по ја вљу ју у ме ди ји ма уз не из бе жну иде о ло гиј ску 
нит о „ве ли ким иде ја ма ко ри сним по дру штво као оп ште људ ске 
вред но сти“. Њих по кре ћу „иде а ли стич ке“ иде је о успе ху по сва ку 
це ну, пре сти жу, сла ви, нов цу, али ко је при ка зу ју као иде је ко је су 
усме ре не на на пре дак др жа ве и дру штва у ко ме жи ве те ле гал но 
ло би ра ју за „сво је“ ста во ве на „дру штве но при хва тљив на чин“.

Ма ки ја ве ли је по ка зао ка ко свет ствар но из гле да ка да му се 
укло ни етич ка ди мен зи ја и ка ко на свет гле да ју мно ги ства ра о ци 
по ли тич ке (не)ре ал но сти ре чи ма да „сви ви де оно што је при вид-
но, док са мо не ко ли ци на ви ди оно што је сте“. Сва ким да ном је све 
лак ше по ка за ти „при вид но сти“ од стра не по ли ти ча ра, на уч ни ка и 
ме ди ја. Вла да ју ћа кла са ко ја об ли ку је јав но ми шље ње ру ко во ди се 
ми шљу Ал бер та Пај ка (Pike) ко ји је твр дио да је при вид ну жан 
љу ди ма. Исти на је смр то но сна за оне ко ји ни су до вољ но сна жни 
да је при хва те у ње зи ној су ро во сти. Исти на мо ра би ти са кри ве на 
и ма са ма је по треб на са мо од го ва ра ју ћа до за ови сно о њи хо вом 
не са вр ше ном уму. Вла да ју ћа кла са сво јом ме ком мо ћи про гра ми ра 
дру штво и об ли ку је га по сво јим тај ним же ља ма јер је из оба ве-
штај ног под руч ја по зна та чи ње ни ца да се тај на мо же нај бо ље са-
кри ти ако то што же лиш да са кри јеш, по ста виш на ви дљи во ме сто. 
Мно го пу та су та кви по да ци ко ји нам се чи не ап сурд ни до ступ ни у 
штам пи, а упра во су та ко и на пра вље ни да би из гле да ли ап сурд ни 
и не ствар ни.

Сва ко дру штво је по де ље но на три дру ге гру пе, нај ве ћа гру-
па ко ја уоп ште не раз ми шља о гло бал ним про ме на ма, гру па ко ја и 

30)  C. Qu insly, 1966, стр. 790.
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ни је све сна ни чег но вог и ко ја за др жа ва исти по глед на свет ге не-
ра ци ја ма и јед на ма ла гру па ко ја је увек су прот ста вље на кон сен-
зу су.31)

Број ност вла да ју ће кла се ови си о сна зи и број но сти дру-
штве них сна га ко је кон тро ли ра, сти му ли ра или ства ра. По ла зе ћи 
од Мон те скје о ве иде је о ну жно сти ба лан са мо ћи, Мо ска пре но си 
тај кон цепт на ба ланс дру штве них сна га те ну жност дис ло ци ра-
ња ста рих сна га и овла да ва ња но вим.32) Вла да ју ћа кла са на сто ји 
овла да ти сна гом све сти и уме ћем мо ћи за ро бља ва ња да онај ко је 
за ро бљен ве ру је да је сло бо дан. За то су ну жне дру штве не про ме не 
и по ве ћан обим људ ске со ли дар но сти са на ци о нал ног на ре ги о нал-
ни те на кра ју гло бал ни ни во. Све су че шће по ру ке да ће до ћи до 
ка о са ако Атлант ска али јан са не пре у зме ру ко вод ство по ли ти ком 
све та.33) Но вим об ли ци ма кон тро ле ће се огра ни чи ти по је дин ци у 
ко ри шће њу мо ћи ко је ће до би ти „ин фор ма циј ском ре во лу ци јом“. 
Моћ ће пре ћи у ру ке оних ко ји кон тро ли шу ин фор ма ци је, све ви-
ше на пу шта ју ћи тра ди ци о нал не по ли тич ке про це ду ре. Ре ор га ни-
зо ва њем вла де и еко но ми је при до но си „пот пу но но вој ери“ ко ју 
ће пред во ди ти „уни вер зал на ин те лек ту ал на ели та“. Свет ска вла да 
ће гло бал но упра вља ти кроз „упра вља ње кри зом“ и „гло бал ним 
пла ни ра њем“ са ци љем ус по ста ве „тех но крат ске дик та ту ре“ у по-
стин ду стриј ском ин фор ма тич ком дру штву.34) У сфе ри по ли ти ке и 
дру штве ног по на ша ња над на ма вла да ре ла тив но ма ли број осо-
ба ко ји раз у ме ју тај ну мен тал них про це са и дру штве них обра сца 
ма са. Ка ко љу ди вр ло ла ко при хва та ју мен та ли тет ма се, ма ни пу-
ла ци ја ор га ни зо ва ним на ви ка ма и об ли ко ва ње ми шље ња ва жан је 
еле ме нат де мо кра ти је.35)

Глав ни циљ вла да ју ће струк ту ре је ус по ста вља ње то та ли та-
ри зма ка ко би се ство рио но ви свет у ко ме љу ди не ће би ти све сни 
што се до га ђа, од но сно ства ра ње вир ту ал не ствар ност у ко јој ће 
се рат сма тра ти ми ром, не зна ње мо ћи, а сло бо да роп ством. Увек 
се ко ри сте по лу со фи сти ци ра не тех ни ке „не го во ра“ ко ја су нај-
че шће за сно ва на на ре чи ма на пре дак, про ме на, де мо кра ти ја, по-
што ва ње људ ских пра ва, бор бе про тив ко руп ци је, ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла и те ро ри зма ко ји је нај че шће false flag те ро ри зам јер 

31) C. Qu in sley, 1966, стр. 1014.

32) G. Mo sca, 1886, стр. 65.

33) А. Pec cei, TheChasmAhead, Mac mil lan, New York, 1969.

34) Z. Br ze zin ski, BetweenTwoAges :America’sRole in theTechnetronicEra, Vi king Press, 
1970.

35) F. Fu kuyama, 2006, стр. 245.
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се не мо же отво ре но ре ћи да се те жи од у зи ма ње сло бо де, по чет ку 
ра та или цен тра ли зо ва њу мо ћи. Хе ге ли јан ском ди ја лек ти ком36) ре-
че но „пред ста ва“ се од и гра ва на на чин да се пр во ство ри про блем 
у об ли ку те зе (на пад не ке зе мље, ко лап сом еко но ми је или вла де 
или те ро ри стич ким на па дом); на кон то га, дру га фа за као про ту-
те за из ве шта ва о „про бле му“ али на на чин на ко ји на ко ји се же ли 
да бу де пред ста вље но („жр тве но ја ње“ или се у јав ном ми шље њу 
ство ре пред у сло ви да се тра же ре ша ва ње про бле ма); тре ћи ко рак, 
као син те за је ре ше ње про бле ма ко ји су нај че шће иона ко ве штач ки 
ство ре ни. Та ре ше ња укљу чу ју цен тра ли зо ва ње мо ћи, укла ња ње 
не по доб них по ли ти ча ра те уки да ње раз ли чи тих вр ста сло бо да, а 
све у име очу ва ња си гур но сти и ста бил но сти не ке зе мље. По ступ-
ци тај не вла де при ка за ни су као до бро на мер ни, а не у спе шна по ли-
ти ка ви дљи ве др жав не вла де као им пле мен та ци ја и про ду бљи ва ње 
де мо кра ти је, ства ра ње ми ра, спро во ђе ње вла да ви не за ко на и ја ча-
ње људ ских пра ва. Фу ку ја ми но је ми шље ње да би иде а лан свет 
би ло отво ре но дру штво, отво ре них гра ни ца, во ђе не ели та ма ко је 
би се све ви ше по и сто ве ти ле са гло бал ним уста но ва ма, нор ма ма и 
пра ви ли ма, а не на ци о нал ним. На ци о нал ни иден ти тет гу би зна чај 
пред оста лим иден ти те ти ма.37) У та квом све ту и нај моћ ни ја др жа ва 
гу би иден ти тет као на ци ја и у том „ни чи јем све ту“ (Kupchan) по-
ста је део над на ци о нал ног иден ти те та.

Про фит се ства ра из уни ште ња, а ред из ка о са. Љу де ши ром 
све та тре ба спре чи ти да са ми од лу чу ју о сво јој суд би ни иза зи ва-
њем кри зе за кри зом, а за тим „ре ша ва њем“ тих кри за. Ти ме ће се 
на ци је де мо ра ли зо ва ти и збу ни ти до те ме ре су о че ни са пре ви ше 
из бо ра, да ће упа сти у ма сов ну апа ти ју. На о ми Клајн при то ме ис-
ти че да се за „уни шта ва ње“ ко ри сти при ла го ђен из раз „уна пре ђи-
ва ње про гра ма“. Тај на вла да при ме њу је тра ди ци ју им пре сив них 
струк ту ра јер се ти ме та да по кре ћу но ви пла но ви ко ји во де им пле-
мен та ци ји Но вог свет ског по рет ка.38) Про цес де мо ра ли за ци је ко-
јем је из ло же но не ко дру штво тра је око два ве ка, на кон че га се то 
дру штво де ста би ли зу је по нај ви ше у под руч ји ма еко но ми је, вањ ске 
по ли ти ке и од бра не у раз ма ку око пет го ди на на кон че га на сту па 
кри за ко ју ће вла да ју ћа кла са сво јом ме ком мо ћи „нор ма ли зо ва ти.“ 
Вла да ју ћа кла са ко ри сти сво ју моћ у тра у ма тич ним до га ђа ји ма јер 
тра у мом љу ди по ста ју отво ре ни сва кој су ге сти ји. Ме то да ма ме ке 
мо ћи се ус по ста вља ју кон тро ла ума за сно ва ној на тра у ми. У та квој 

36) L. Ho ro with, DeathintheAir:Globalism,TerrorismandToxicWarfare, Sand Po int, Ida ho, 
Te tra he dron Pu blis hing Gro up, 2001.

37) F. Fu ku ja ma, 2006, стр. 342.

38) J. Grupp, Korporatizam, 2008, стр. 230.
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кон тро ли, љу ди су у ста њу мен тал не, фи зич ке и емо ци о нал не ис-
цр пље но сти ко ја се вр ши по ступ но у ета па ма, љу ди су из у зет но су-
ге сти бил ни. Стал но се го во ри да је на кон ра та по треб но по ну ди ти 
но ву струк ту ру, а то ће би ти струк ту ра њи хо ве гло бал не кон тро ле. 
Пла ни ра ју на пра ви ти јед ну свет ску вој ску, јер та да не ће би ти ра та 
те ће „вла да ти свет ски мир“. Ипак до ми ра се до ла зи кроз мно го-
број не ра то ве. Има ју спо соб ност уве ћа ва ти страх од бу дућ но сти 
ко ји је да ле ко успе шни ји од би ло ка квих фи зич ких об ли ка по ко ра-
ва ња. Хај де гер је по ку шао до ка за ти да је страх те мељ ту бит ка, ег-
зи стен ци је те да пре ко ис ку ства стра ха за са мог се бе, ег зи стен ци ја 
до би ва сво ју „вла сти тост“. Ти ме су и њи хо ве на ме ре усме ре не ка 
кон тро ли при хва ће не, јер љу ди због стра ха жу де ка си гур но сти, не 
ма ре ћи за сло бо ду. Не са мо да смо су о че ни са гу бит ком сло бо де и 
са ме др жа ве, већ и са ме људ ско сти. Љу ди се све ви ше по на ша ју 
као вој ни ци за спа ли услед бит ке, пре пу ште ни ма ло ду шно сти као 
ре зул та та ство ре не не ста бил но сти и уни шта ва ња дру штве них по-
ре да ка.

Нај ве ће оруж је вла да ју ће кла се је но вац ко ји оби ла то ко ри-
сте за об ли ко ва ње кул ту ре те усме ра ва ње ре сур са и њи хо вом мо-
но по ли за ци јом у ци љу све о бу хват не кон тро ле љу ди. С дру ге стра-
не тај ним фи нан ци ра њем су прот ста вље них гру па отва ра ју за се бе 
ве ли ка „осло бо ђе на“ и ра зо ре на под руч ја у ко ја они „ула зе“ као 
ми ров ња ци или осло бо ди те љи ко ји кроз ме ку моћ спро во де сво је 
ин те ре се.

„МЕКАМОЋ“

Алек сан дер Гра хам Бел је ре као да не мо же ре ћи што је моћ, 
иако зна да она за си гур но по сто ји. Моћ је спо соб ност да се по-
стиг ну за цр та ни ци ље ви или спо соб ност да се ути ца њем на дру ге 
оства ре же ље ни ре зул та ти. За Да ла је моћ „сна га“ или спо соб ност 
да дру ги учи не не што што ни је њи хо ва же ља. Из во ри мо ћи ни ка да 
ни су ста тич ни и они на ста вља ју да се ме ња ју и у да на шњем све ту. 
Вла да ју ћа кла са је ус пе ла овла да ти кон вер зи јом мо ћи те по тен ци-
јал ну моћ ре сур са пре тво ри ти у ствар ну моћ. Тај на њи хо ве сна ге 
је у по се до ва њу од ре ђе них ре сур са. Они су овла да ли „дру гим ли-
цем мо ћи“ или ме ким или ин ди рект ним на чи ном за оства ре ње мо-
ћи, од но сно по се ду ју на чин да на во де дру ге да чи не оно што они 
же ле. При си ља ва њем дру гих др жа ва на про ме не мо же се на зва ти 
ди рект ним или за по вед ном ме то дом спро во ђе ња мо ћи. Та ква твр да 
моћ мо же се те ме љи ти на обе ћа њу на гра де или прет њи. По сто је, 
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ме ђу тим, и ме ки или ин ди рект ни на чин за оства ре ње мо ћи. Бит но 
обе леж је хи је рар хиј ске струк ту ре мо ћи ле жи у ње го вој ап стракт-
но сти у ко јем је сва ка осо ба за ро бље на у пи ра ми дал ном дру штве-
ном си сте му.

Ме ка моћ је уте ме ље на на при влач но сти иде ја или спо соб-
но сти да се по ли тич ки при о ри те ти по ста ве на на чин ко ји об ли ку је 
же ље дру гих, по ве зи ва ње са нео пи пљи вим из во ри ма мо ћи као што 
су кул ту ра, иде о ло ги ја и ин сти ту ци је. За раз ли ку од твр де мо ћи 
ко ја је од ве ће ва жно сти у ин ду стри ја ли зи ра ју ћим и пре ин ду стриј-
ским де ло ви ма све та, ме ка моћ је све из ра же ни ја у од но си ма из ме-
ђу по стин ду стриј ских дру шта ва ин фор ма тич ког до ба у ко јем пре о-
вла да ва де мо крат ски мир.39) Ме ка моћ овла да ва илу зи јом вре ме на. 
Вла да ри ме ке мо ћи по се ду ју спо соб ност по и гра ва ња са људ ском 
при вид ном не спо соб но шћу да жи ве у са да шњем тре нут ку, од но-
сно мо гу по сти ћи да љу ди жи ве са жа ло сти за про шло шћу или 
бри гом о бу дућ но сти. То је тех ни ка ба зи ра на на стра ху. Одва ја нас 
из ствар не при сут но сти у тре нут ку. Би ти пот пу но са да при су тан у 
оно ме што се де ша ва. Ако на ша свест мо же би ти из ма ни пу ли са на 
да увек гле да што ће се де си ти, од у зи ма нам се спо соб ност су о ча-
ва ња са са да шњим тре нут ком.

Вла да ју ћа кла са део сво је мо ћи да је за го вор ни ци ма сво јих 
иде ја. Та кве љу де Иво Ан дрић опи су је као љу де ве ли ке и не за ја-
жљи ве су је те ко ји сво је сит не и уске лич но сти пре но се на оп шти 
план, у уза луд ној на ди да би је ту мо гли за до во љи ти, а са њом пре-
но се и сво је крат ке ме ре и бед не ра чу не. Од та квих, ду хом ма лих 
љу ди, по ста ју че сто ве ли ки за го вор ни ци но вих исти на и му чи те љи 
љу ди, мо рал ни ли це ме ри и фор ма ли сти. 

У да на шњем све ту моћ је по ста ла ви ше ди мен зи о нал на те се 
ви ше не од ре ђу је у ис кљу чи во вој ном зна че њу јер су струк ту ре су 
по ста ле сло же ни је, а од ре ђу је их се у све ту гло бал них ко му ни ка-
ци ја и ра сту ћих тран сна ци о нал них од но са.40) Моћ је ме ђу др жа ва-
ма рас по де ље на по обра сцу ко ји под се ћа на сло же ну тро ди мен зи-
о нал ну ша хов ску та блу,41) на ко јој се игра од ви ја и хо ри зон тал но и 
вер ти кал но. Ипак те мељ кон тро ле ле жи у би ро крат ској ко ор ди на-
ци ји не ка да шњих не за ви сних кор по ра тив них ен ти те та.

Дру га основ ни об лик ме ђу на род не по ли ти ке је фе у дал ни си-
стем, у ко ме људ ска ло јал ност и по ли тич ке оба ве зе ни су пр вен-
стве но ве за не за те ри то ри јал не гра ни це. Због те чи ње ни це не ки 
љу ди спе ку ли шу ка ко ће 21. век би ти све док по сте пе не ево лу ци је 

39) Naj, 2006, стр. 70.

40) Naj, 2006, стр. 261.

41) Naj, 2006, стр. 257, Br zen zin ski, Velikašahovskatabla, 1999.
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но вог фе у да ли зма бу ду ћи да ве ли ке мул ти на ци о нал не кор по ра ци је 
пре ко ра чу ју др жав не гра ни це и по не кад упра вља ју са ви ше еко-
ном ских бо гат ста ва не го на ци о нал не др жа ве. 

Још при је 4 ве ка Френ сис Беј кон је уви део да је ин фор ма ци-
ја моћ. У на шем све но ви јем све ту, при ступ овој вр сти мо ћи има 
мно го ви ше љу ди, уну тар др жа ва и у њи хо вим ме ђу соб ним од но-
си ма. Вла де су увек кон тро ли са ле про ток ин фор ма ци ја, али но ва 
тех но ло ги ја пре о бра жа ва основ не струк ту ре свет ске по ли ти ка. За-
то у Но вом до бу тех но крат ске ере моћ има ју они ко ји кон тро ли шу 
ин фор ма ци је. Ви ше ни је глав ни ак тер до га ђа ња твр да моћ на ци-
о нал них др жа ва, већ је ство ре на но ва ре ал ност у ко јој је по ве ћа-
на мо гућ ност дру штве не и по ли тич ке кон тро ле у ци љу ус по ста ве 
кон тро ле над свим гра ђа ни ма.42)

Ке не ди је у јед ном од сво јих го во ра спо ме нуо ства ра ње те 
но ве ре ал но сти у ко јој се не ки љу ди ко ри сте тај ним сред стви ма у 
ци љу про ши ре ња сво јих ин те ре сних сфе ра, ин фил тра ци јом уме сто 
ин ва зи јом, пре вра ти ма уме сто из бо ри ма, за стра ши ва њем уме сто 
сло бо дом из бо ра. То је си стем ко ји је ре гру то вао ши ро ке људ ске и 
ма те ри јал не ре сур се због из град ње јед не гу сте и ви со ко ефи ка сне 
ор га ни за ци је ко ја се са сто ји од вој них, ди пло мат ских, оба ве штај-
них, еко ном ских, на уч них и о по ли тич ких опе ра ци ја.43) 

Ра ши ре но об ли ко ва ње раз ми шља ња и по на ша ње не на сил-
ним пу тем и без зна ња љу ди, од но сно на на чин да они то га ни су 
све сни на зи ва се и „не из рав ном вла да ви ном“44) и од ли ка је мно гих 
то та ли тар них ре жи ма јер је ус по ста ва кон тро ле пу тем ин фор ма ци-
ја и идок три на ци је одр жи ви је и еко но мич ни је, а и „по бу на ма са“ 
је ма ње ве ро ват на бу ду ћи љу ди и ни су све сни мен тал не кон тро ле 
и за ро бља ва ња. Ме ком мо ћи се ус по ста вља кон тро ла „уни ште них 
осо ба“ ко је ве ру ју да су сло бод не. На мер но и ма ни пу ла тив но ве ро-
ва ње не из и ску је си лу,45) а об ли ку је се ира ци о на лан и пре стра шен 
по је ди нац, окру жен три ви јал но сти ма. Вла да ри Но вог до ба ства ра-
ју јав но ми шље ње; они су умет ни ци про ме на и ма ни пу ла то ри ве-
сти. На ма вла да ју, на ше ми сли усме ра ва ју, на ше уку се фор ми ра ју, 
на ше иде је су ге ри шу љу ди за ко је ни ка да ни смо чу ли.46)

42) Z. Br ze zin ski, Between TwoAges:America’s Role in the Technetronic Era, Vi king Press, 
1970.

43) The Pre si dent and the Press: Ad dress be fo re the Ame ri can New spa per Pu blis hers As so ci a tion, 
April 27, 1961, http://www.jfkli brary.org/Re se arch/Re se arch-Aids/JFK-Spe ec hes/Ame ri can-
New spa per-Pu blis hers-As so ci a tion_19610427.aspx.

44) M. Chang, BrainwashedforWarProgrammedtoKill.Malasyia, Thin ker’s Li brary. 2005.

45) K. Taylor, Brainwashing:TheScienceofThoughtControl, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 
2008.

46) E. Ber nays, Propaganda, Ho ra ce Li ve right, 1928.
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Све је ве ће ис ти ца ње не зре ло сти ко ја је не моћ да се ум упо-
тре бља ва без вод ства не ког дру гог. Због ку ка вич лу ка и по тре бе за 
си гур но шћу, ма кар и има ги нар ном, део љу ди, прем да их је при ро да 
одав но осло бо ди ла од ту ђег упра вља ња, ипак до бро вољ но до кра ја 
жи во та оста је не зрео те им се ла ко на ме ћу ту то ри. Удоб но је би ти 
не зрео јер дру штве на пра ви ла и нор ме од ре ђу ју са вест и мо рал на 
по на ша ња. „По што су нај пре за глу пе ли сво ју до ма ћу сто ку, бри-
жљи во спре ча ва ју ћи да се та мир на ство ре ња не од ва же ни на је дан 
ко рак из ја ме у ко је су их за тво ри ли, ти ту то ри ука зу ју на опа сност 
ко ја им пре ти ако по ку ша ју да иду са ми.“47) Љу де че шће мо ти ви ше 
вла сти ти ин те рес, а не ки оп ћи циљ или до бро.

Све до ци смо по сто ја ња „же ље ног“, ци ви ли зи ра ног бар бар-
ства све ра ши ре ни јег ауто ри тар ног си сте ма под вод ством ма ле 
гру пе, вла да ју ће кла се, мо би ли за ци је ма са, ства ра ња мен та ли те та, 
али не и иде о ло ги је, огра ни че ног, али не и од го вор ног по ли тич ког 
плу ра ли зма и на сто ја ња да се дру штво и људ ска при ро да пре пра ве. 
Исто та ко, де ма го ги ја спо је на са стра хом је моћ но оруж је, а не при-
ја тељ је пер со ни фи ка ци ја зла48) ко ји са мо по ја ча ва људ ску по тре бу 
за си гур но шћу чи ме се да је сло бо да спро во ђе ња кон тро ле у ци љу 
по ве ћа ња си гур но сти, али и гу бит ка сло бо де. Љу де че шће мо ти ви-
ше вла сти ти ин те рес, а не ки оп шти циљ или до бро.

Нео кла сич на еко но ми ја ко ја по ста је и нор ма по на ша ња у 
свим сфе ра ма дру штва те ме љи се на по ти ца њу се бич них ин те ре са 
по је ди на ца ко ји са мо на сто је мак си ма ли зо ва ти сво је ма те ри јал но 
бла го ста ње да ју ћи оправ да ње „за ко ни ма“ еко но ми је. Ли бе ра ли зам 
и ка пи та ли зам пре ко ин ди ви ду а ли зма на ла зе сво ју са вр ше ну спо ну 
ко јом се ме ђу соб но на до пу њу ју. Ли бе рал на де мо кра ти ја нај бо ље 
функ ци о ни ше као по ли тич ки си стем кад је ње зин ин ди ви ду а ли зам 
об ли ко ван ду хом за јед ни це, као што је и ка пи та ли зам нај бо ље ис-
ко ри шћен ка да ин ди ви ду а ли зам би ва урав но те жен спрем но шћу за 
функ ци о ни са ње у за јед ни ци.49)

Са ми љу ди тра же ауто ри тет ко ме ће по кло ни ти по ли тич ку 
моћ, а до би ти гра ђан ску си гур но сти. Ка да са ми со бом не ће мо или 
ни смо спо соб ни од го вор но вла да ти вла да мо, он да да је мо пра во би-
ло др жав ном ру ко вод ству, би ло Но вом свет ском по рет ку оправ да-
не ар гу мен те да на ма ре пре сив но упра вља ју, јер са ми за та ко не-
што са ми не по ка зу је мо зре лост и спо соб ност.

47)  I. Kant, Umisloboda-spisiizfilozofijeistorije,pravaidržave, Ča so pis Ide je, Be o grad, 1974.

48)  Z. Br ze zin ski, Strateškavizija, Be o grad, 2013.

49)  F. Fu ku ja ma, Povjerenje, Iz vor, Za greb, 2000.
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ЗАКЉУЧАК

Обе леж је но вог до ба је фраг мен та ци ја свјет ске по ли ти ке. 
Вла де на ци о нал них др жа ва гу бе су ве ре ни тет и де ле под руч је ути-
ца ја са ак те ри ма тај не вла де ко ји „вла да ју ин фор ма ци ја ма“ ка ко би 
оја ча ли сво ју ме ку моћ и из вр ши ли при ти сак на вла де ди рект но, 
или ин ди рект но. Па ра фра зи ра но ре чи ма Фран ци са Беј ко на, тај на 
вла да је дру штво ко је ви ди и кон тро ли ра све, али ко је ни тко дру ги 
не ви ди.

Ства ра ње Но вог до ба те ме љи се на ма ке ви ја ли стич ком 
прин ци па да је по јав ност све. Ипак, тре ба гле да ти „иза“ ре чи ко-
је за ва ра ва ју, тре ба гле да ти де ло ва ње. Ка ко би све ви ше ши ри ли 
сво ју моћ, они пред ста вља ју сво је де ло ва ње иза ко ри сних ства ри 
за чо ве ка и дру штво же ле ћи при ка за ти да су мо ти ви са ни ви шим 
аспи ра ци ја ма, а не са мо за ра дом и мо ћи. Име игре ко ју они игра ју 
са они ма над ко ји ма вла да ју зо ве се игра ла жне по јав но сти. Њи хо-
ва ме ка моћ се ши ри на сто ја њем да свет и љу ди бу ду отво ре ни ји 
и ме ђу соб но по ве за ни. За љу де је нај ва жни ји из глед, при ступ про-
бле му, по јав ност са ма.

Због та квог при сту па вла да ју ћа ели та Но вог до ба на гла ша ва 
ва жност оп стој но сти на ци о нал них иден ти те та, ус пр кос или због 
кул ту рал не хо мо ге ни за ци је као ре зул тан те гло ба ли за ци је; по тре-
бе за др жа ва ња фа са де пред став нич ке де мо кра ти је у ко јој ло кал на 
ели та до но си на из глед ва жне од лу ке; ну жност оси гу ра ња огра ни-
че не ло кал не си гур но сти ка ко би се до би ла ми ни мал на дру штве-
на ко ри сност те од ре ђе на ко ли чи на мо но по ла на си ља ко је мо ра 
има ти на ци о нал на др жа ва ка ко би би ла у мо гућ но сти оси гу ра ва-
ти сло бо дан про ток ка пи та ла. Вла да ју ћа кла са је тран сна ци о нал-
на ели та ко ја има до ми нант ну уло гу у ме ђу на род ној еко но ми ји, 
тран сна ци о нал ној по ли тич кој ели ти гло ба ли зи ра ју ћих би ро кра та 
и по ли ти ча ра, као при пад ни ка ве ли ких ме ђу на род них ор га ни за ци-
ја или уну тар на ци о нал не др жа ве упра вља ју глав ни ном тр жи шне 
еко но ми је, или има ју зна чај ну уло гу у раз ли чи тим ме ђу на род ним 
фон да ци ја ма, ло би гру па ма, гру па ма за јав ни ин те рес, ве ћи ма за 
по ли тич ко де ло ва ње, или обра зов ним ин сти ту ти ма, ис тра жи вач-
ким де парт ма ни ма ве ли ких ме ђу на род них уни вер зи те та, ве ли ких 
ме диј ских ку ћа. У но вој гло бал ној кул ту ри љу ди су на гра ђе ни за 
сво ју по хле пу, а ко ја је та ко устро је на да оста вља ма ло про сто ра 
за из ра жа ва ње ви ших људ ских вред но сти и ква ли те та као што су 
ве ли ко ду шност, са о се ћа ње, не се бич ност, хте ње за тра же њем и из-
ри ца њем исти не, хра брост, бор ба за пра вед ност.
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Ме ком мо ћи вла да ју ћа кла са на сто ји што ви ше ин сти ту ци о-
но ор га ни зо ва ти нов си стем де лу ју ћи на по ли тич ку, еко ном ску али 
и пси хо ло шку струк ту ру дру штва са ци љем сла ма ња људ ског ду-
ха и те жњом да се на уч на и ре ли гиј ска стре мље ња за ме не гне вом, 
ови сно сти, љут њом, за ви сти и три ви јал но сти ма. Ства ра ју ћи бо ле-
сну кул ту ру, чо век све ви ше гу би сво ју чо веч ност чи је из гу бље-
но сти ни је ни све стан, по ста је пра зна љу шту ра ко ја глу ми чо ве ка.

Но во до ба и ства ра ње Но вог све та вла да ју ћа кла са ме ком мо-
ћи оства ру је овла да ва њем гло бал ним ин те ре си ма. Стра те шки ин-
те ре си ће у нај ве ћој ме ри до ве сти до рас по де ле гло бал не мо ћи и 
сла бље њем при ма та јед не на ци о нал не др жа ве те ће се гло бал на 
моћ дис пер зо ва ти „ме ђу но вим ак те ри ма ко ји се ус пи њу, иако спо-
ро“. Кон тро ла се де ли на одјељ ке, ди ги та ли зи ра и умре жу је јер се 
та ко лак ше упра вља. Нео ли бе рал на по ли ти ка је по ста ла иде о ло ги-
ја, ко ју са ма њим од сту па њи ма при хва та ју ле во и де сно ор јен ти са-
не пар ти је, би ло да су опо зи ци ја или су на вла сти, док су те мељ ни 
еле мен ти нео ли бе ра ли зма угра ђе не у стра те ги је фун да мен тал них 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја (Свет ске бан ке, Свет ске тр го вач ке ор-
га ни за ци је, Европ ске Уни је).

Ру звелт је још 1938. го ди не ис ти цао да сло бо да де мо кра ти је 
ни је си гур на уко ли ко гра ђа ни то ле ри шу раст мо ћи до тач ке у ко-
јој по ста је ја ча од са ме др жа ве. То је у есен ци јал но то та ли та ри зам 
јер Вла ду по сје ду ју по је дин ци, гру пе или би ло ко је дру ге при ват не 
си ле. Ну жност ства ра ња Но вог свет ског по рет ка вла да ју ћа кла са 
обра зла же по тре бом и ну жно сти ус по ста ве ста бил но сти и раз во ја 
гло бал ног кон сен зу са о пра вич ној и ми ро љу би вој по тре би за пре-
у зи ма ње од го вор но сти. Због све га то га до ми на ци ја јед не др жа ве 
у бу дућ но сти ви ше ни је мо гу ћа, а аген да Но вог свет ског по рет ка 
сва ка ко укљу чу је и сла бље ње др жа ве са ме и ње ног су ве ре ни те та 
без об зи ра ко ли ко ње зи не по ли тич ке ели те твр ди ле су прот но. Ве-
ли ки ко рак ко ји је на пра вљен пре ма ус по ста вља њу „ни чи јег све та“ 
од но сно све та у ко јем не би по сто ја ла уни по лар на струк ту ра вла-
да ви не из јед не др жа ве већ кор по ра циј ска то та ли тар на вла да ви на 
је про вед ба сре ди шњег бан кар ског си сте ма. По сто је ћа ге не ра ци ја 
ли де ра ко ји ни су ни ре во лу ци о на ри ни ви зи о на ри већ са мо епи го-
ни, ви де би ро крат ску ста бил ност, ко ја је за пра во цен тра ли зо ва на 
кон тро ла, је ди ним те ме љом ефи ка сне упра ве. Пси хо ло шки про фил 
чо ве ка је по Фрој ду уте ме љен на са мо два ин стинк та, сје ди ње њу и 
ра за ра њу. Ка ко љу ди спо ро ве ре ша ва ју упо тре бом си ле та до га ђа-
ња, на во ди Фројд, мо гу ће је спре чи ти са мо не ка све мо гу ћа свет ска 
др жа ва.50)

50)  А. Ein stein, S. Freud Sig mund, „Why war?“ у: StandardEditionoftheCompletePsihologi-
calWorkofSigmundFreud, Ho garth Press, Lon don, 1964, стр. 199-215.
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Вла да ње уз одо бре ње оних ко ји ма се вла да па ра ван је, ко ји 
иза ве ли ких ре чи, са кри ва ре ал ност ко ја из ла зи из окви ра тра ди ци-
о нал не по ли тич ке те о ри је. Тра ди ци о нал на др жа ва и на ци ја „не ста-
ју“ у Но вом све ту и ме кој мо ћи вла да ју ће не ви дљи ве ели те оли гар-
ха, кор по ра ци ја и уске гру пе ствар них не ви дљи вих вла да ра. Љу ди, 
гра ђа ни, на ци је се оси ро ма шу ју, ле гал но, еко ном ски, спи ри ту ал но 
и по ли тич ки. Кор по ра ци је ства ра ју свет у ко јем ће по сто ја ти са мо 
го спо да ри и слу ге и во ди си ро ма штву и уки да њу на ших устав них 
пра ва и ста ња стал ног ра та. С дру ге стра не на да по Св. Аугу стин 
има две кће ри; љут њу и хра брост. Љут ња на ста ње ства ри и хра-
брост да се по ста ра мо да оно не оста не та кво. Не до ста је љут ње, 
а са мим тим и хра бро сти ми сли ти про тив на мет ну тог ми шље ња, 
ка ко би ка зао Хе и де гер, „ме ди ја ко ји не ми сле“ и одр жа ва ју оп шти 
ни хи ли зам и пер вер зи ју тра ја ња. Ме ди ји би, не ма ни ка кве сум ње, 
већ с об зи ром на њи хо ву све при сут ност и ма гич ност мо гли од и-
гра ти сјај ну еман ци па тор ску уло гу аутен тич них про ми ца те ља „по-
прав ке“ све та. 

Сви они са под јед на ким жа ром по ста ју и је су цен три до ми-
нант ног дис кур са ства ра ња при во ле и ти хог при стан ка, уни шта-
ва ња, обе сми шља ва ња и ру ше ња от по ра, од би ја ња или пи та ња о 
ла жним уни вер зал ним вред но сти ма, али пре пу ног мр жње за Дру-
го га, не ра зу ми је ва ња спрам Дру га чи је га. Овај до ми нант ни дис курс 
да нас ства ра про фит, ја ча и учвр шћу је ета бли ра ну по ли тич ку моћ. 

Тран сху ма ни зам и тех но кра ци ја је, са же то го во ре ћи, фи ло-
зо фи ја кон тро ле. Те жња је ста вље на на огра ни ча ва ње на шег ра-
зу ми је ва ња оно га што до и ста по сто ји. Гло ба ли за ци ја као дру ги 
на зив за Но ви свет ски по ре дак ни је са мо еко ном ско спа ја ње ин-
сти ту ци ја, већ и пси хо ло шку ка те го ри ју у ко јем жи вот сли чи роп-
ству у ко јем не по сто ји мо гућ ност из бо ра са ци љем уни шта ва ња. 
С дру ге стра не ни је при сут на са мо кон тро ла ре сур са и вре ме на, 
већ и кон тро ла на ше све сти. Ми ми сли мо пре ма обра сцу ко ји има 
огра ни че не ин фор ма ци је и по се бан на чин жи во та на ко ји смо уче-
ни од ро ђе ња. За то се и ства ра по же љан об лик по на ша ња, ре ак ци ја 
и ми сли. Наш пси хо ло шки про фил је об ли ко ван те је то и раз лог 
опа да ња ду хов но сти. Ум је за тво рен школ ским обра зо ва њем и ути-
ца јем ме ди ја. Ор ве ло вим ре чи ма, сви јед ни дру ги ма го во ре ла жи, 
а не зна ју да су то ла жи те лаж по ста је исти на. Људ ска свест ни је 
сло бод на. Ко ри сте се ра то ви ма да би се за ра дио ве лик но вац, фар-
ма це ут ском и ме ди цин ском ин ду стри јом ко ја ште ти љу ди ма, али и 
уни шта ва ју ду хов ност чо ве ка пре тва ра ју ћи свест у плит ку вањ ску 
свест, јед ном ре чи, кре ће се пре ма уни ште њу чо ве чан ства са мог. 
Дру штве но ко ри сно пра ви ло је узе ти не што до бро, ле по, пле ме-
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ни то те га из о кре ну ти и по ка за ти га ру жни ма, а ру жно сла ви ти као 
ле по и уз ви ше но. Рат по ста је пред ста ва без ем па ти је у ко јој се ис-
ка зу је сва рав но ду шност зла.

Иде о ло ги ја про пи су је зна че ње ре чи те је ме та је зик об лик 
из о па че но сти је зи ка, ис кри вље ност зна че ња ре чи ко је из ра жа ва ју 
иде а ле но вих по ре да ка, зна ча јан део но вог об ли ка то та ли та ри зма. 
На пу ту ка роп ству зна че ње је пот пу но из гу би ла реч сло бо да ко ју 
сви има мо, али у то ли ком оби љу да не зна мо шта точ но зна чи јер 
је ста ра сло бо да уни ште на у име не ке но ве сло бо де ко ја је обе ћа на 
на ро ду. На исти на чин са др жај гу бе и ре чи прав де и за ко на, пра ва 
и јед на ко сти. По пис ре чи мо гао би се про ши ри ти то ли ко да би об-
у хва тао ско ро све мо рал не и по ли тич ке пој мо ве у оп штој упо тре-
би. Ни реч исти на ви ше не ма сво је ста ро зна че ње јер њу од ре ђу је 
ауто ри тет, не што у што тре ба ве ро ва ти у ин те ре су је дин ства ор га-
ни зо ва них на по ра, и што мо же би ти из ме ње но она ко ка ко то бу ду 
зах те ва ли не ви дљи ви цен три мо ћи.
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VesnaStankovicPejnovic

„SOFT“POWEROFTHENEWAGERULERS

Resume
To day the gre at po wers are de pri ved to use the ir tra di ti o nal re-

so ur ces in or der to ac hi e ve the ir goal, un li ke in the past. Ot her tran-
sna ti o nal ac tors ha ve be co me mo re po wer ful be ca u se of eco no mic in-
ter de pen den ce, the spread of tec hno logy and chan ging po li ti cal is su es, 
mo der ni za ti ons, ur ba ni za ti ons and in cre a sed com mu ni ca ti ons. In New 
world we ha ve re a lity blur ring of the dis tin ction bet we en war and pe-
a ce, with the si tu a tion at all ti mes one of clo sely con trol led con flict. 
Ac cor ding to Mo sca and his po li ti cal for mu la, the re is al ways a ru ling 
mi no rity. They ju stify the ir ru le by the o ri es or prin ci ples which are in 
turn ba sed on be li efs or et hi cal systems which are ac cep ted by tho se 
who are ru led. Ru ling class ru le are ca pa ble to con trol the so cial for-
ces. In all so ci e ti es two clas ses of pe o ple ap pe ar a class that ru les and 
a class that is ru led. The first class, al ways the less nu me ro us, per forms 
all po li ti cal fun cti ons, mo no po li zes po wer and enjoys the advan ta ges 
that po wer brings, whe re as the se cond, the mo re nu me ro us class, is di-
rec ted and con trol led by the first; in a man ner that is now mo re or less 
le gal, now mo re or less ar bi trary and vi o lent, and sup pli es the first, in 
ap pe a ran ce at le ast, with the ma te rial me ans of sub si sten ce and with the 
in stru men ta li ti es that are es sen tial to the vi ta lity of the po li ti cal or ga-
nism. One World go vern ment that co uld run glo bal af fa irs on the twin 
fo un da ti ons of „cri sis ma na ge ment“ and glo bal plan ning with the goal 
of an in ter na ti o nal „tec hnoc ra tic dic ta tor ship“ over se e ing post-in du-
strial, in for ma tion so ci e ti es.
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Ru ling eli te of new world emp ha sis the per si stent im por tan ce of 
na ti o nal iden ti ti es, de spi te (or be ca u se) of the cul tu ral ho mo ge ni za tion 
for ced by glo ba li za tion; the need to ke ep the façade of a well-fun cti o-
ning re pre sen ta ti ve ‘de moc racy’ in which lo cal eli tes are still sup po sed 
to ta ke the im por tant de ci si ons; the need to pro vi de lo cal sa fety nets for 
the pro vi sion of mi ni mal so cial ser vi ces to the de sti tu te; and last, the 
need to de le ga te to the na tion-sta tes a sig ni fi cant amo unt of the mo no-
poly of vi o len ce, so that they co uld be co me ca pa ble of con trol ling the 
mo ve ment of la bor in a way that wo uld fa ci li ta te the free flow of ca pi tal 
and com mo di ti es. This is be ca u se this new tran sna ti o nal eli te se es its 
in te rests in terms of the in ter na ti o nal mar kets rat her than the na ti o nal 
mar kets. 

This eli te con sists of the tran sna ti o nal eco no mic eli tes which 
play the do mi nant ro le wit hin the ru ling eli te of the in ter na ti o na li zed 
mar ket eco nomy, the tran sna ti o nal po li ti cal eli tes, i.e. the glo ba li zing 
bu re a uc rats and po li ti ci ans, who may be ba sed eit her in ma jor in ter na-
ti o nal or ga ni za ti ons or in the sta te mac hi nes of the main mar ket eco no-
mi es, and the tran sna ti o nal pro fes si o nal eli tes, who se mem bers play a 
do mi nant ro le in the va ri o us in ter na ti o nal fo un da ti ons, think tanks, re-
se arch de part ments of ma jor in ter na ti o nal uni ver si ti es, the mass me dia, 
etc. In new glo bal cul tu re, pe o ple are re war ded for the ir greed, le a ving 
so lit tle spa ce for the ex pres si on of hig her hu man va lu es and qu a li ti es 
such as ge ne ro sity, com pas sion, sel fles sness, wil ling ness to se ek out 
and ex po se the truth, co u ra ge to fight for ju sti ce. Hu man so ci e ti es are 
or ga ni zed aro und col lec ti ve il lu si ons. To day it has be co me in fi ni tely 
easi er to “se em”, sin ce the gre at ma jo rity of pe o ple form the ir opi ni ons 
abo ut po li ti ci ans, scho lars and sci en tists from what the new spa pers say 
abo ut them.

But what if the furt her de ve lop ment of tec hno logy and glo ba li za-
tion un der mi nes the mid dle class and ma kes it im pos si ble for mo re than 
a mi no rity of ci ti zens in an advan ced so ci ety to ac hi e ve mid dle-class 
sta tus? Ine qu a lity has al ways exi sted, as a re sult of na tu ral dif fe ren ces 
in ta lent and cha rac ter. But to day’s tec hno lo gi cal world vastly mag ni fi-
es tho se dif fe ren ces.

We shall ha ve new world in or der to ac hi e ve uni ver sal pe a ce and 
ju sti ce. The pre sent Char ter of the Uni ted Na ti ons sho uld be chan ged to 
pro vi de a true world go vern ment con sti tu tion. The ru ling eli te ope ra tes 
in an in ter na ti o nal net work with the of fi cial aim to har mo ni ze the po li-
ti cal, eco no mic, so cial, and cul tu ral re la ti ons bet we en the three ma jor 
eco no mic re gi ons in the world ba sed on sha red prin ci ples and the ru le 
of law. They are pre pa red to march to wards a world go vern ment. The 
su pra na ti o nal so ve re ignty of an in tel lec tual eli te and world ban kers is 
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pre fe ra ble to the na ti o nal auto-de ter mi na tion prac ti ced in past cen tu ri es. 
Na ti on hood as we know it will be ob so le te; all sta tes will re cog ni ze a 
sin gle glo bal aut ho rity. All co un tri es are ba si cally so cial ar ran ge ments. 
They con duct with the cri sis and so ci o e co no mic and ge o po li ti cal events 
and trying to pro du ce re a li ti es in which man kind’s pro blems can no lon-
ger be sol ved by na ti o nal go vern ment. Ac cor ding to ru ling eli te what is 
ne e ded is a world go vern ment. 
Key words: New world, ru ling class, soft po wer

* Овај рад је примљен 11. ју на 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
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