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НаевропскојКрајини

Dра гош Ка ла јић (1943-2005), ду хом, ста сом и пре фи ње ним 
сти лом из ла га ња сво је ви ше слој не бо га те ми сли, овај ре-

не сан сни Ср бин био је осо бе на фи гу ра срп ске и европ ске кул тур не 
и јав не сце не. По обра зо ва њу умет ник-сли кар и ли ков ни кри ти чар, 
по жи вот ном за ни ма њу но ви нар и ис так ну ти срп ски пу бли ци ста и 
ге о по ли ти чар, аутор број них тек сто ва по све ће них фе но ме ну „но-
вог свет ског по рет ка“ и ње го вим по сле ди ца ма на про сто ру бив ше 
Ју го сла ви је. Овај по ли ти ко ло шки део ње го ве све стра не и са др жај-
не би о би бли о гра фи је по ку ша ће мо пред ста ви ти струч ној и ши рој 
чи та лач кој јав но сти, са уве ре њем да чи ни мо не што ко ри сно за срп-
ску по ли тич ку и ге о по ли тич ку ми сао. 

Ка ла јић је ак тив но уче ство вао у од бра ни срп ског на ро да у Ре-
пу бли ци Срп ској Кра ји ни и Ре пу бли ци Срп ској у то ку раз би ра спа-
да дру ге Ју го сла ви је; чи нио је то не по сред но на фрон ту са срп ским 
бор ци ма, али исто та ко и упо зна ва њем свет ског јав ног мње ња са 
исто риј ском по за ди ном ју го сло вен ског су ко ба. Ука зи вао је на уло-
гу тра ди ци о нал них срп ских про тив ни ка из пр вог и дру го свет ског 
ра та (Ва ти кан, Не мач ка, те уну тра шњи: Хр ва ти, бо сан ски му сли-
ма ни и ко сов ски Шип та ри), ко ји ма су се при кљу чи ле САД пред во-
де ћи За пад, ко ји је из срп ског са ве зни ка про мет нуо у не при ја те ља.

Ка ла јић је сва ка ко је дан од нај за слу жни јих да се са срп ском 
стра ном ра та упо зна ју ро до љу би ви ру ски ин те лек ту ал ци ко ји су у 
окви ру Дру штва ру ско-срп ског при ја тељ ства до ла зи ли на пр ве ли-
ни је фрон та ди ве ћи се хра бро сти и па три о ти зму срп ских бо ра ца, 
ко ји, ка ко су ис ти ца ли ру ски при ја те љи, бра не ћи срп ство- бра не 
и Ру си ју. Као ви ђе ни срп ски ин те лек ту а лац и бо рац про тив не ма-
ни „но вог свет ског по рет ка“ Ка ла јић је де ве де се тих го ди на у ви ше 
на вра та бо ра вио у Ру си ји, др жао пре да ва ња и во дио раз го во ре са 
ру ским пи сци ма, умет ни ци ма и дру гим ро до љу би вим ин те лек ту-
ал ци ма, ка ко да се Ру си ја ре ши по ша сти ту ђин ске ру со фоб ске вла-
сти, ко ја је би ла прет ња не са мо ду хов ном и ма те ри јал ном пу сто-
ше њу сло вен ске ма ти це, не го и пот пу ном не стан ку ове ве ли ке др-
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жа ве. На до ма ћем те ре ну Ка ла јић је био ве о ма ак ти ван у „Од бо ру 
за исти ну“ о Ра до ва ну Ка ра џи ћу. 

То ком НА ТО агре си је био је ан га жо ван у Ита ли ји као но ви нар 
ТАН ЈУГ-а, ка ко ка же из два раз ло га: да по мог не ју го сло вен ском 
ам ба са до ру у Ри му и дру го, да при ку пи гра ђу за књи гу о ЕУ, у ко-
јој до ми ни ра пи та ње – да ли је ЕУ за и ста европ ска?На ово пи та ње 
од го вор Ка ла ји ћа је из ра зи то не га ти ван, јер ЕУ ка ква је да нас пред-
ста вља аме рич ку тво ре ви ну а не европ ску. Сто га ће мо на пра ви ти 
пре глед Ка ла ји ће ве по ли тич ке ми сли пре зен ту ју ћи кључ не де ло ве 
ње го вих књи га.

Та ко ђе, Ка ла ји ће ва јав на ак тив ност од ви ја ла се и ње го вим на-
сту пи ма на те ле ви зи ји, и у том сми слу не за бо рав не су ње го ве еми-
си је из ТВ се ри ја ла МонБлан, у ко ји ма је он др жао пре да ва ња у 
ви ше на ста ва ка на те му: а) Шта је ге о по ли ти ка? ; б) Кур ци ју Ма-
ла пар теу; в) На европ ској Кра ји ни; г) Пред ска за ње, а по себ но је 
упе ча тљи во оста ло ње го во го то во дво ча сов но јав но ТВ пре да ва ње 
О аме рич ком злу. Сва ко од ових сво јих пре да ва ња Ка ла јић по чи ње 
са : „По ма же Бог бра ћо и се стре Ср би и оста ли истин ски Евро-
пља ни“, а за вр ша ва са: „Са мо по што ва ње је те мељ сва ког ва ља ног 
са мо по у зда ња“. Пре не го што пре ђе мо на пре зен то ва ње и ана ли зу 
Ка ла ји ће вих књи га, нео п ход но је не ко ли ко ре чи да ка же мо о сва-
ком од ових пре да ва ња. 

Кад је реч о те ма ту: Штајегеополитика? Ка ла јић ве о ма ком-
пе тент но об ра ђу је јед ну до ско ра на ју го сло вен ском, по го то во на 
срп ском про сто ру за не ма ре ну на уч ну ди сци пли ну: као вр стан по-
зна ва лац ге о по ли ти ке он да је исто риј ски пре глед ге о по ли тич ких 
ми шље ња по чев грч ких ми сли ла ца, Ари сто те ла, Хи по кра та ( ко ји 
се ни је ба вио са мо ле кар ском ети ком, МС) и дру гих ко ји су по ли-
тич ке об ли ке дру штва до во ди ли у ве зу са ге о граф ским по ло жа јем 
по је ди них др жа ва и на ро да. За тим Ка ла јић де таљ но обра зла же ге о-
по ли ти ку дво ји це зна чај них ауто ра, Ру дол фа Кје ле на и Кар ла Ха ус-
хо фе ра, ко ји су др жа ву схва та ли као жив ор га ни зам, ко ја као и сва-
ки дру ги жи ви ор га ни зам на ста је, жи ви, раз ви ја се, ста ри, про па да 
и не ста је. Од швед ског по ли ти ко ло га и ге о гра фа Кје ле на по ти че и 
име ге о по ли ти ке. Код Ср ба се ге о по ли ти ком, од но сно ге о гра фи јом 
као ње ном осно вом пр ви ба вио Вла ди мир Ка рић, у свом опи су Ср-
би је, и као зе мље и као на ро да, за тим Ми лош Мла де но вић у свом 
де лу Огеополитици. Ка ла јић по себ но под вла чи ге о по ли тич ко уче-
ње фран цу ског ад ми ра ла Ка стек са ко ји ис ти че: „Исто ри ја све та је 
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исто ри ја мо ра про тив коп на“, то је рат нов ца (мер кан тил них си-
ла) про тив ду хов них. Ка ла јић при то ме ис ти че чи ње ни цу да свет-
ско мо ре чи ни 9/12, а коп но 3/12, те да су по мор ске си ле у знат ној 
пред но сти. Та ко ђе, ове мор ске си ле сво ју ци ви ли за ци ју за сни ва ју 
на пљач ки, оти ма њу, на па ра зит ском по и ма њу све та и жи во та, док 
коп не не сво је ста во ве гра де на ду хов но сти, ра ду, про из вод њи и сл. 
У да љој ана ли зи Ка ла јић се ба ви ге о по ли тич ким зна ча јем Ве ли ке 
Бри та ни је, као и опа да њем ње не ге о по ли тич ке мо ћи у са вре ме ним 
усло ви ма, пр вен стве но због не до стат ка ге о граф ског сре ди шта ове 
бив ше им пе ри је, о че му је пи сао аме рич ки ге о по ли ти чар Ма хан, 
ко је се са да пре но си на јед но не у по ре ди во ве ће остр во – на САД 
ко је по се ду ју од го ва ра ју ће ге о граф ско сре ди ште, али као не до ста-
так по ја вљу је се ет нич ка не хо мо гер ност. Због ет нич ке не хо мо ге-
но сти аме рич ки ге о по ли ти ча ри по се гли су за ства ра њем аме рич ке 
на ци је, ко ја не мо же би ти не го ве штач ка тво ре ви на ство ре на из 
аме рич ког mel ting po ta. Сто га ни је чу до што Хан тинг тон про це њу-
је да ће САД због ет нич ке не хо мо ге но сти по ста ти као Ује ди ње не 
на ци је, кон гло ме рат ра зних на ци ја, а Ли твак ис ти че да ће по ста ти 
Тре ћи свет, у ко јем ће Хиспаноaмериканци и дру ги љу ди цр не пу-
ти по ста ти ве ћи на ста нов ни штва САД. Ако се има у ви ду да да нас 
1% по се ду је 40% бо гат ства у САД, Аме ри ка ће не са мо по ста ти 
ве ћин ски цр на, не го ће и ве ћи на и бе лих и цр них жи ве ти у бе ди и 
си ро ма штву.

Да нас САД, ка ко ис ти че Пол Ке не ди, па те од дис про пор ци је 
из ме ђу фи нан сиј ске мо ћи и те жње да оста ну хе ге мо ни стич ка свет-
ска си ла. То још увек успе ва ју за хва љу ју ћи мо но по лу у штам па њу 
до ла ра без по кри ћа и во ђе њем кон ти ну и ра них ра то ва у це лом све-
ту од Дру гог свет ског ра та до да нас.

Ка ла јић под се ћа да ге о по ли ти ча ри де ле свет на три ге о по ли-
тич ке зо не: Хар тланд, Ри мланд и Спољ ни острв ски пр стен. Осим 
Ра це ла и Кје ле на по себ но на гла ша ва зна чај ен гле ског ге о по ли ти-
ча ра Хел фор да Џон Ма кин де ра. Ка ла јић ис ти че ге о по ли тич ку ми-
сао Ма кин де ра (Географскаосовинаисторије), са ње го вог пре да-
ва ња на Кра љев ском ко ле џу 1904, кад је из нео по зна ту сен тен цу o 
зна ча ју he ar tlan da (ср ца зе мље): „Ко вла да ис то ком Евро пе, вла да 
пре де лом ср ца. Ко вла да пре де лом ср ца, вла да свет ским остр вом 
(Евро а зи ја). Ко вла да свет ским остр вом, вла да све том“.1)

1) Види: Момчило Суботић, Хрвати и Босна. Геополитичке замисли у Хрватској према 
Босни и Херцеговини, Бели анђео, Шабац, 2002, 14.
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Да ље, Ка ла јић ис ти че ге о по ли тич ки зна чај Ру си је и ње ну 
исто риј ску уло гу у од бра ни Евро пе, по чев од Бит ке на Ку ли ков-
ском по љу (1382), али и дво ве ков но кон стант но не при ја тељ ство 
За па да пре ма Ру си ји и ње ној те жњи да иза ђе на то пла мо ра. То 
се на ро чи то ви ди код Да ни лев ског у ње го вом де лу РусијаиЕвро
па. Ка ла јић је оп ти ми ста кад је у пи та њу ру ска осло бо ди тељ ска и 
об но ви тељ ска ми си ја, и смтра да ће се Ру си ја од у пре ти не при ја-
тељ ском За па ду јер је то ус пе ла и при по ку ша ју На по ле о на, за тим 
Хи тле ра, па ће и сад у вре ме ства ра ња, ан ти ру ског „но вог свет ског 
по рет ка“.

Пре да ва ња под на сло вом НаевропскојКрајиниса др же из ме-
ђу оста лог ге о по ли тич ки зна чај Бли ског ис то ка, те ге о по ли тич ке 
рас кр сни це на ко јој се су сре ћу све свет ске кул ту ре, ве ре и ци ви-
ли за ци је, сви свет ски је зи ци, ко ји пред ста вља сво је вр стан пра у-
зор све та. Ту је фор ми ран истин ски mel ting pot, не као ве штач ки 
аме рич ки ко ји они же ле да по ста ве као свет ски мо дел. Бли ски ис-
ток је због сво јих енер гет ских ре сур ска и да нас ак ту е лан, не кад у 
жи жуи бри тан ске, а да нас аме рич ке ге о по ли ти ке. Ка ла јић да ље на 
Епу о Гил га ме шу по вла чи па ра ле лу са да на шњим за пад ним по тро-
шач ким дру штвом и сек су ал ном ре во лу ци јом, у ко ји ма је Њу јорк 
но ви Ва ви лон. По себ ну па жњу Ка ла јић по све ћу је Ге о по ли тич ком 
зна ча ју пр ве Ју го сла ви је, ко ја је ство ре на да бу де бе дем гер ман-
ском ути ца ју, под ути ца јем ма со на о че му све до чи Ма сон ска ло же 
Ве ли ки ори јент, ко ја по здра вља ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве, и 
она је за пра во ма сон ски про је кат. Ка ла јић ис ти че и по ну ду Не ма ца 
пред Дру ги свет ски рат ју го сло вен ској вла ди да оста не по ли тич ки 
и вој нич ки не у трал на, а за уз врат до би ће лу ку Со лун, али је акт од 
27. мар та би ло де ло ан гло фил ских ма со на. За тим Ка ла јић де таљ но 
на во ди на сил но по на ша ње Не мач ке у ју го сло вен ском ра ту 1990-
1995, кад су при зна ли про тив у став ну и на сил ну се це си ју Сло ве-
ни је и Хр ват ске, а по том и му сли ман ско-хр ват ске стра не у БиХ, а 
иг но ри са ли пра во срп ског на ро да у Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни и 
Ре пу бли ци Срп ској. Да нас је Европ ска уни ја псе у до ним за Не мач-
ку, што је при знао и не мач ки ми ни стар Шој бле, ис ти че Ка ла јић.

Ка ла јић го во ри и о зна ча ју ислам ске тзв. зе ле не тран свер за ле, 
по ву че не још у 17. Ве ку, ко ју је За пад на че лу са САД ожи во тво рио 
и оја чао на кон Деј то на. С тим у ве зи Ка ла јић по ми ње и Ини ци ја ти-
ву за са рад њу зе ма ља ју го и сточ не Евро пе (СЕ ЦИ) ко ју по ред свих 
ре пу бли ка бив ше Ју го сла ви је, чи не и Ру му ни ја, Бу гар ска, Мол да-
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ви ја, Грч ка, Ал ба ни ја и Тур ска, да кле 12 др жа ва са око 150 ми-
ли о на ста нов ни ка од ко јих ве ћи ну чи не му сли ма ни. Ова аме рич-
ка ини ци ја ти ва за го ва ра ру ше ње ца рин ских ба ри је ра и у су шти ни 
пред ста вља чврст те мељ за об но ву осман ске им пе ри је. Аме рич ки 
ауто ри ову ини ци ја ти ву на зи ва ју Тре ћа аме рич ка им пе ри ја. Пр ва 
аме рич ка им пе ри ја би ла је осва ја ње и ста вља ње под сво је вр сну 
аме рич ку кон тро лу Се вер не и Ју жне Аме ри ке, Дру га је на ста ла по-
сле Дру гог свет ског ра та, кад је САД под сво ју до ми на ци ју ста ви ла 
европ ски За пад и па ци фич ку зо ну, и тре ћа се од но си на Бал кан. 
Са овом ак ци јом САД по ста ју по ду нав ска и цр но мор ска си ла без 
прем ца. Ме та је Цр но мо ре и Крим, а циљ Ру си ја, одва ја ње Укра ји-
не од Ру си је, што се да нас ја сно ви ди иза зва њем ре во лу ци је у овој 
сло вен ској др жа ви.

У пре да ва њуКурцијуМалапартеуКа ла јић ана ли зи ра не ко ли-
ко књи га овог зна чај ног ита ли јан ског спи са те ља ру ског по ре кла.2) 
Ка ла јић се ба ви пре зен то ва њем и ана ли зом Ма ла пар ти је вих књи-
га: „Ко жа“, „Ка пут“, „Ма ма мар ча“ (Тру ла мај ка), те „Вол га из ви-
ре у Евро пи“. Не ке од ових књи га пре ве де не су на срп ски је зик. 
У „Ко жи“ он пи ше о ужа си ма аме рич ких оку па то ра. Ма ла пар та у 
сво јим књи га ма, иако опре де ље ни фа ши ста ита ли јан ског ти па, пи-
ше за пра во о мо рал ном и ци вли за циј ском па ду европ ског за пад ног 
чо ве ка. „Ка пут“ је пи сао на не мач ком и у ње му све до чи о ужа си ма 
ко је су чи ни ли на ци сти и њи хо ви са ве зни ци у Дру гом свет ском 
ра ту. Он пи ше о уза луд по ги ну лим за Евро пу. По себ но је опи сао 
је зи ве зло чи не уста ша над срп ским ста нов ни штвом у не за ви сној 
хр ват ској др жа ви. На ро чи то је је зи во ње го во све до че ње о су сре ту 
са Па ве ли ћем кад му је овај по ка зао у ко ша ри ци 20 ки ло гра ма срп-
ских очи ју ко је су му по кло ни ле ње го ве ода не уста ше. Ма ла пар та 
је ми слио да се ра ди о мор ским пло до ви ма - остри га ма. Опи сао је 
и стра шне сли ке бом бар до ва ња Бе о гра да 6. апри ла 1941. го ди не; 
из да ју, ужа се, пљач ку ... И по сле рат ну Евро пу по Ма ла пар ти во ди 
го ми ла злих, ку ка ви ца и им бе ци ла, ис ти че Ка ла јић, ука зу ју ћи да је 
и да нас та ко.

2) КурциоМалапарте није хтео да узме презиме свог званичног оца Немца, већ је узео 
псеудоним Малапарте што значи Злостран, знајући за своје руско порекло по свом 
биолошком оцу - скулптору Павелу Трубецкоју.
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Америчкозло

Ка ла јић у пред го во ру ове сво је књи ге3) ис ти че да он њо ме об-
ра ђу је фе но мен ко ји би се мо гао од ре ди ти као син те за„ју де о про-
те стант ске кон цеп ци је еко но ми је, анар хич ног ин ди ви ду а ли зма и 
прин ци па гра ђан ског дру штва, у ко јем је власт тре ћег ста ле жа пре-
ра сла у плу то кра ти ју“. На огром ним про сто ри ма „но вог кон ти нен-
та“, да ле ко од об у зда ва ју ћих нор ми европ ске кул ту ре и мо ра ла, ова 
екс пло зив на сме са је на ра сла до пла не тар них раз ме ра, до би ја ју ћи 
не скри ве не па то ло шке цр те и свој ства. Пр ве жр тве аме рич ког зла 
по ста ле су ве ли чан стве не кул ту ре ста ро се де ла ца ко ји су би ли из-
ло же ни су ро вом ду хов ном и би о ло шком ге но ци ду. Дру ги уби та чан 
та лас на си ља об ру шио се на „Ју жња ке“ ко ји су од Евро пе на сле ди-
ли от ме ну ар ха ич ност зе мљо рад нич ког фе у дал ног на чи на жи во та 
што се фор ми ра још пре фран цу ске ре во лу ци је...4)

Ка ла јић на пи та ње: Шта по ве зу је ма со не ри ју, ли бе рал ни ка пи-
та ли зам, ду жнич ку еко но ми ју, „но ви свет ски по ре дак“, кон цен тра-
ци о не ло го ре, кло ни ра ње ова ца, бо лест „лу дих кра ва“ и мно штво 
дру гих па те на та мо дер не ци ви ли за ци је За па да?, од го ва ра ова ко: „...
По нај са же ти јем од ре ђе њу, ма со не ри ја је мај мун ска ими та ци ја ви-
те шких ре до ва и ка ри ка ту ра над ре ли гиј ске тач ке сла га ња ду хов них 
ели та. Осно ва на по чет ком XVI II сто ле ћа, оку пља ју ћи све ште ни ке 
ко ји су из гу би ли ве ру у Бо га, де ка дент но и раз вла шће но плем ство 
те на да све но ве бо га та ше жељ не звуч них ти ту ла и при сту па пле ми-
ћи ма а без ика квих за слу га, ма со не ри ја се усе ли ла, по пут па ра зи та, 
у ис пра жње не ло же ве ро до стој них ма со на, гра ди те ља ка те дра ла, 
ко ји су оста ли без по руџ би на и по сла, си лом бур жо а ске се ку ла ри-
за ци је и вре ме на без вер ја. Од та да па до на ших да на, ма со не ри ја је 
би ла и оста ла ме сто не ча сних ор та клу ка ма ло гра ђан ске ни ско сти, 
по фор му ли „ја те би-ти ме ни“.5)

Сто га Ка ла јић сма тра да се да на шњи свет на ла зи под вла шћу 
ли хва ра. По зи ва ју ћи се на Ман де ви лу (1670-1733), он кон ста ту је 
да је по хле па глав ни по кре тач на прет ка и из вор бо гат ства док су 
вр ли не не при ја те љи чо ве ка и дру штва. Тај си стем до но сио је и до-
но си же ље не про фи те „Ве ли кој“ Бри та ни ји а да нас САД, за хва љу-

3) Драгош Калајић, Америчко зло, БИГЗ, 1993, 6.
4) Види: Јуриј Лошчиц, Америчко зло, друга књига, Уместо поговора, ИКП Никола 

Пашић, Београд, 1998, 291.
5) Драгош Калајић, Америчко зло, књига друга, 262.
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ју ћи од го ва ра ју ћој вој ној и по ли тич кој хе ге мо ни ји, уз стра вич не 
гу бит ке и пу сто ше ња у свим оста лим, ви шим, на де ко ном ским ди-
мен зи ја ма чо ве ка и дру штва. Сви оста ли уче сни ци у еко ном ској 
аре ни све та, по го то ву зе мље Тре ћег све та и Ис точ не Евро пе – на 
пу ту „тран зи ци је“ као још го рем ста њу ко ло ни јал не пот чи ње но сти 
– ако при хва те и при ме не мо дел ли бе рал ног ка пи та ли зма и од го ва-
ра ју ћег „отво ре ног“ или „гло бал ног тр жи шта“, да кле на лог укла-
ња ња свих са мо од бра на и про пи се или ре цеп те ММФ и Свет ске 
бан ке, има ју га ран то ва ну про паст, хро нич ну бе ду па и глад. 6)

По хле па се не ис пла ти - „На вр ху сво је мо ћи, на кон по бе де 
у Пр вом свет ском ра ту, „Ве ли ка“ Бри та ни ја је по се до ва ла псе у-
до им пе ри јал не по се де ши ром свих кон ти не на та, ве ли чи не пре ко 
три де сет и два ми ли о на ква драт них ки ло ме та ра, плус 2,5 ми ли о на 
под ман дат ном упра вом. У ро ку од пар де це ни ја бри тан ска псе у-
до е ли та је из гу би ла ско ро све ко ло ни јал не и ман дат не по се де јер 
их defacto ни кад ни је ни по се до ва ла. Ствар ни по сед ни ци би ли су 
ње ни на ло го дав ци ко ји су цен тар ли хвар ске ин тер на ци о на ле, на-
кон Пр вог свет ског ра та, пре се ли ли у Њу јорк, да кле на ге о стра-
те шки по доб ни је тло, по нев ши са со бом и ко ло ни је, у но ви об лик 
ко ло ни ја ли зма, зва ни „ду жнич ка еко но ми ја“, оста вив ши „Ве ли ку“ 
Бри та ни ју на це ди лу, да збри ња ва ра сту ћу ма су ими гра на та из опу-
сто ше них зе ма ља Тре ћег све та.

Аме рич ка плу то кра ти ја да нас да љин ским упра вља чем, из Њу-
јор ка или Ва шинг то на, на ла же бри тан ској псе у до е ли ти да оба вља 
нај пр ља ви је по сло ве, ме ђу ко ји ма је нај зна чај ни ји са бо ти ра ње из-
град ње Европ ске уни је. Уну тар ЕУ „Ве ли ка“ Бри та ни ја је „тро јан-
ски коњ“ аме рич ке плу то кра ти је ко ји рев но сно под ри ва и пре чи 
сва ки ује ди ни тељ ски про јект и по крет, по чев ши од оног ка ства-
ра њу за јед нич ке мо не те, екиа (евра, МС), ко ји тре ба да пре вла да 
па ра зит ску хе ге мо ни ју до ла ра.7)

Ки син џер је сво је вре ме но ре као: „Би ти не при ја тељ САД је 
опа сно али би ти при ја тељ САД је коб но“. Ка ла јић на ово до да је: 
„Још коб ни је је би ти при ја тељ при ја те ља САД, да кле „Ке пец Бри-
та ни је“ . Срп ски на род је то ис ку сио по це ну стра вич них стра да ња, 
осо би то по чев ши од 27. мар та 1941. го ди не, да кле од вој ног уда ра 
ко ји су из вр ши ли ан гло фил ски ге не ра ли и по ли ти кан ти ма сон ске 

6) Исто, 264.
7) Исто, 266-267.
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обе ди јен ци је (по слу шно сти) по на ло гу из Лон до на, а у ко рист ли-
хвар ске ин тер на ци о на ле и не при ја те ља Евро пе и Евро пља на.8)

Ка ла јић оспо ра ва те зу по ко јој су САД им пе ри ја као и исто-
риј ска па ра ле ла Рим- Ва шинг тон. Али на по ми ње: „Да ле ко сам од 
по ми сли да оспо ра вам ана ло ги је из ме ђу рим ске им пе ри је и САД, 
ко је су уоча ва ли и уоча ва ју мно ги вр сни осма тра чи сце не исто ри је, 
од Освал да Шпен гле ра до Хен ри ја Ки син џе ра...Под све тлом исто-
риј ских ис ку ста ва пи сац ових ре до ва ви ди мно го пло до но сни је и 
осно ва ни је па ра ле ле из ме ђу САД и ни за не е вросп ких, африч ких 
те азиј ских псе у до им пе ри ја, од Кар та ги не, пре ко Ва ви ло на до Ха-
за ри је. Све те псе у до им пе ри је, би ле су, као и аме рич ка, из ра зи то 
ро бо вла снич ке и пљач ка шке, па ра зит ске и ли хвар ске, за сно ва не 
на ма те ри ја ли стич ким иде о ло ги ја ма и су је вер ји ма, на идо ла три ја-
ма ра зно вр сних об ли ка „злат ног те ле та“ и про фи та ра ди про фи та, 
уз све оп шту ко мер ци ја ли за ци ју свих од но са, не са мо оних из ме ђу 
љу ди већ и из ме ђу љу ди и бо го ва. У до ме ну по себ них ана ло ги ја, 
Кар та ги на је пра у зор аме рич ког „meltingpota“ а ха зар ско псе у до-
цар ство вла да ви не ли хвар ства и се риј ске про из вод ње обез ли че них 
и ло ших али јеф ти них ро ба за ма сов ну по тро шњу, ти па made in
USA“. 9) Ка ла јић под се ћа да је Рим на вр хун цу сво је по ли тич ке мо-
ћи имао ско ро три ми ли о на ста нов ни ка од ко јих су са мо ше зде-
сет хи ља да би ли ет нич ки Ри мља ни, да кле Евро пља ни. Све оста ло 
би ла је „internationalcrowd“ ими гра на та африч ког и бли ско и сточ-
ног по ре кла, при ву че них мо гућ ноп шћу па ра зит ског жи во та те бес-
плат ним хле бом и бес плат ним игра ма.10)

У тек сту ЦрноммагијомпротивИрана, са под на сло вом Сми
саоРузвелтовог„Једногсвета“Ка ла јић ис ти че : „Иза пом пе зних 
па ро ла о уни вер зал ној сло бо ди тр го ви не и про ме та ка пи та ла кри-
је се за пра во не тр пе љи вост пре ма све му што се опи ре ка пи та ли-
стич кој урав ни лов ки од но сно сво ђе њу све га на мо не тар ну ци фру 
и из вор про фи та“, те да су да нас ак ту ел на ру ше ња оста та ка су ве-
ре ни те та на ци о нал них др жа ва.11) При то ме по ми ње да да нас у САД 
жи во та ри или уми ре око осам ми ли о на хро нич них за ви сни ка од 
хе ро и на и ко ка и на. За њи ма сле де два де сет три ми ли о на „по вре ме-

8) Исто, 270.
9) Драгош Калајић, Америчко зло, књига друга, ИПК „Никола Пашић“, Београд, 1998, 

284-285.
10) Исто, 285.
11) Драгош Калајић, Америчко зло, БИГЗ, 1993, 56.
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них“ или „ви кен да шких“ по тро ша ча хе ро и на и ко ка и на те осам на-
ест ми ли о на ре дов них по тро ша ча ма ри ху а не. 12)

Сличностизмеђулиберализмаикомунизма

За ни мљи во је Ка ла ји ће во схва та ње о слич но сти из ме ђу ли бе-
ра ли зма и ре ал-со ци ја ли зма и марк си зма. Он сма тра да се не у спе-
си ре ал-со ци ја ли зма има ју при пи са ти марк си зму, и то „иди о ти зму 
марк си зма“.13) „Ре ал-со ци ја ли зам и ли бе рал-ка пи та ли зам су два 
са мо при вид но ан та го нич на а за пра во ком пле мен тар на си сте ма 
исте ци ви ли за ци је кван ти те та, ко ји те же уни ште њу све га све тог, 
бо жан ског и пле ме ни тог у чо ве ку и све ту“.14) Ли бе ра ли зам по ти че 
из про те стант ске и је вреј ске ре ли ги је – ка ко су учи ли Макс Ве бер 
и Вер нер Зом барт, сто га ли бе рал ни ка пи та ли зам про спе ри ра ви ше 
у про те стант ским не го у ка то лич ким, а по го то во у пра во слав ним 
зе мља ма. 

Ова те за је ви ше не го ак ту ел на и мо гла би да по слу жи срп ским 
по ли ти ча ри ма, еко но ми сти ма и иде о ло зи ма ко ји се сле по ве зу ју 
за Европ ску уни ју и ње ну по ср ну лу при вре ду. Да нас је Евро па, за 
чи ји се иден ти тет Ка ла јић опре де љу је и за ла же, на жа лост, још од 
Дру гог свет ског ра та под аме рич ком кон тро лом. Евро па да нас је 
аме рич ка про вин ци ја. О то ме пи ше Ми шел Ал бер: „Ми от кри ва-
мо фун да мен тал ну су прот ност из ме ђу ло ги ке на ци о нал не др жа ве 
и ло ги ке мер кан тил ног дру штва. Ма ло-по ма ло, др жа ве ће до ћи до 
са зна ња да се мо ра ју под врг ну ти су пер и ор ном по рет ку.“ У ис тој 
про па ганд ној сту ди ји под на сло вом Криза, пропаст, чудо, на ме-
ње ној „по све ће ни ма“, Ми шел Ал бер от кри ва да су моћ ни ци су пер-
и ор ног по рет ка од лу чи ли на мет ну ти европ ским др жа ва ма и од го-
ва ра ју ћим др жав ни ци ма „те шко при ви ка ва ње на ред по сред ством 
не ре да“. Ја сни је се од ово га не мо же би ти: да кле, на европ ске др-
жа ве тре ба сва љи ва ти ве штач ки иза зва не „не ре де“, ка ко би „јав но 
мне ње“ ко нач но за тра жи ло спа со но сну ин тер вен ци ју од моћ ни ка 
„су пер и ор ног по рет ка“, жр тву ју ћи су ве ре ни тет и од у ста ју ћи од 
„ло ги ке на ци о нал не др жа ве“. 15)

12) Исто, 76.
13) Исто, 112.
14) Исто, 173.
15) Исто, 143.
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„Србијанајвећапретњабезбедности
иекономскимиполитичкиминтересимаСАД“

У пр вој књи зи о аме рич ком злу Ка ла јић раз ма тра и пи та ње Ср-
ба и Ср би је у про це су гло ба ли за ци је, има ју ћи у ви ду да Ср би ја и 
срп ске зе мље пред ста вља ју смет њу по ли тич ким и ге о стра те шким 
ин те ре си ма САД. Ср би су смет ња јер се су прот ста вља ју ру ше њу 
ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род но при зна тих др жа ва на ста лих 
по бе дом над на ци змом и фа ши змом, су прот ста вља ју се ру ше њу 
европ ског по рет ка за сно ва ном на др жав но-на ци о нал ном прин-
ци пу. Смет ња су за то што, уз Ру се, све до че о древ ним европ ским 
вред но сти ма, ка ко их ви ди Ка ла јић, за ла жу ћи се за де го ли стич ку 
Евро пу – од Ли са бо на до Вла ди во сто ка. Смет ња су јер су „по след-
њи Евро пља ни“. Мо жда је због то га Џорџ Буш Ста ри ји из ја вио да 
је „Ср би ја нај ве ћа прет ња без бед но сти и еко ном ским и по ли тич-
ким ин те ре си ма САД“.16)

Ка ла јић се по зи ва на срп ске др жа во твор не скло но сти и ис ку-
ства, са на по ме ном да је др жа ва код Ср ба нај ве ћи об лик и по ли тич-
ки из раз на род не за јед ни це. Ср би ма је пот пу но ту ђа за пад њач ка, 
ли бе рал-ка пи та ли стич ка фор му ла др жа ве као пу ког са др жа те ља и 
ре гу ла то ра од но са уну тар ме ха нич ког дру штва, ме ха нич ког ску па 
ин ди ви ду ал них ин те ре са, у стал ном ра ту за лич ни про фит и се бич-
ну ко рист. Ка ла јић кон ста ту је и ло ша ис ку ства Ср ба са ви ше пар-
тиј ском, пар ла мен тар ном де мо кра ти јом ко ја ће у на ред ном пе ри о-
ду, ка ко ис ти че- би ти још ло ши ја. Слич но ми шље ње о пар ти ја ма 
и њи хо вом по ли тич ком де ло ва њу имао је и Сло бо дан Јо ва но вић, 
ко ји је са свим тач но уочио да ма лој срп ској др жа ви, ко јој је нај пре-
чи исто риј ски за да так да пре жи ви, пар ти је стал но „ра де о гла ви“ 
јер др жав но и на ци о нал но пи та ње сво де на су же не пар тиј ске а нај-
че шће лич не ин те ре се. По ли тич ке стран ке у Ср би ји да нас пот пу но 
нео д го вор но суд би ну Ср би је пре пу шта ју јед ној над на ци о нал ној и 
крај ње не из ве сној ор га ни за ци ји ка ква је Европ ска уни ја. Дра гош 
Ка ла јић је био за Евро пу- али не и за Европ ску уни ју, ор га ни за ци ју 
ко ја је у ства ри аме рич ка по ли тич ко- без бед но сна, али и еко ном ска 
кре а ци ја. На и ме, ЕУ по чи ва на при вред ном кон цеп ту нео ли бе ра ли-
зма од ко јег да нас ко ри сти има ју са мо и ис кљу чи во ве ли ке за пад не 
зе мље, по пут Не мач ке, док ма ле зе мље ве за не за ММФ и Свет ску 

16) Исто, 6.
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бан ку, има ју са мо ду го ве и не ста би лан еко ном ски и по ли тич ки си-
стем. Сто га Ср би тре ба да се окре ну сво јој тра ди ци ји за дру гар-
ства ко ја, по Ка ла ји ћу - пред ста вља „по го дан ху мус за обра зо ва ње 
пред у зе ћа као рад не про јек ци је по ро ди це, ка ко су ге ри ше ја пан ски 
мо дел“. Ука зу ју ћи на слич ност срп ског и ја пан ског иде а ла др жа ве, 
Ка ла јић сма тра да је ја пан ски мо дел при па да„па три јар хал ном ор-
га но ну срп ске на ци је чи је је вр ли не и вред но сти, не пре ва зи ђе ном 
лу цид но шћу, спо знао и на ма осве тлио Јо ван Цви јић“.17)

Ка ла јић кри тич ки ука зу је на скло ност Ср ба да по и сто ве ћу ју 
пој мо ве са ве зни штва и при ја тељ ства, те ис ти че да са ве зни штва 
по чи ва ју на еко ном ским и по ли тич ким ин те ре си ма, и не тре ба их 
ме ша ти са при ја тељ стви ма ко ја по чи ва ју на осе ћа њи ма за сно ва-
ним на ду бљим ду хов ним и дру гим ком по нен та ма. Оту да: „Крај ње 
је вре ме да Ср би ја ра ди кал но из ме ни сво ју спољ ну по ли ти ку и да 
пре ста не сла ти сму ше не и му та ве еми са ре у Ва шинг тон, ко ји па да-
ју на ко ле на пред слу га ма ли хва ра, бе стид но мо ле ћи за раз у ме ва ње 
и ми лост, бе срам но ка ља у ћи до сто јан ство срп ског на ро да, ко га за-
пра во не пред ста вља ју, осим у сво јој уобра зи љи. Шта се нас Ср ба 
ти че шта у Ва шинг то ну ми сле о Ср би ји и Ср би ма? По след њи је 
час за су о ча ва ње са сви ре пом исти ном да су та ко зва ни „Са ве зни-
ци“на не ли нај ве ће зло срп ском на ро ду. И по след ње је вре ме да се 
спо зна ју исти не „су мра ка Аме ри ке“ те сви та ња но вог евро а зиј ског 
ге о е ко ном ског ор га но на, на ли ни ји Бер лин-Мо сква- То кио“.18) Ка-
ла јић, на и ме, сма тра да би Ја пан мо гао би ти по тен ци јал ни са ве-
зник Ср би је, јер за раз ли ку од то бо жњих са ве зни ка из прет ход них 
ра то ва, Ја па ну пот пу но од го ва ра да на овом под руч ју од ви тал ног 
стра те шког зна ча ја, срп ски на род жи ви је дин ствен у је дин стве ној, 
су ве ре ној и не за ви сној др жа ви. Са ве зни штво са Ја па ном омо гу ћа-
ва Ср би ји да усво ји и при ме ни ја пан ске мо де ле при вред ног и ци ви-
ли за циј ског пре по ро да. „Ти мо де ли су не у по ре ди во бли жи срп ској 
па три јар хал ној, ви те шкој и пра во слав ној тра ди ци ји не го мо дел за-
пад њач ког ли бе рал-ка пи та ли зма. Ако у Евро пи по сто ји зе мља по-
год на за при ме ну ја пан ског мо де ла при вред ног чу да – то је упра во 
Ср би ја“. 19) С дру ге стра не Аме ри ка очу ва њем ко сов ског жа ри шта 
на ста вља сво ју про ти ве вро па ку стра те ги ју, ја ча ју ћи је под сти ца-
њем „зе ле не тран свер за ле“, од Тур ске пре ко Ко со ва до се ве ро за-

17) Исто, 120.
18) Исто, 121.
19) Исто, 163.
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па да Бо сне, под гре ва ју ћи пре тен зи је нео о сман ске ге о стра те шке 
ду би не, ко ју зас го ва ра ак ту ел на тур ска власт.

У том ци љу САД од БиХ же ли да ство ри пр ву ислам ску др-
жа ву у Евро пи. Про стор ко ји чи не Бу гар ска , БЈР Ма ке до ни ја, Ал-
ба ни ја, КИМ, те Ра шка, Цр на Го ра и БиХ. Овај про стор је бив ши 
тур ски пред сед ник обра зло жио „по тре бом ства ра ња обру ча око 
Ср би је“. Ње го ву фор му лу: „Тур ска од Ки не ског зи да до Ја дра на“, 
сле ди и ак ту ел на власт Ер до га на и Да ву то глуа, што са мо по се би 
го во ри ко ли ко су ове те зе Дра го ша Ка ла ји ћа, од пре де сет и ви ше 
го ди на, ви ше не го ак ту ел не.

И у дру гој књи зи о аме рич ком злу Ка ла јић се ба ви но вим свет-
ским по рет ком и по ли тич ким и ге о по ли тич ким пи та њи ма ко ји из 
то га про ис ти чу. Фран цу ски ге не рал Пјер Ма ри Га лоа ка же да су 
бом бар до ва њем Ре пу бли ке Срп ске по сред ством НА ТО пак та САД 
по ве ле и „атом ски рат про тив Евро пе“, а нај са же ти ју де фи ни ци ју 
„но вог свет ског по рет ка“ дао је 1991. аме рич ки бан кар Деј вид Рок-
фе лер, пред сед ник Три ла те рал не ко ми си је и глав ни мен тор Con cil 
on Fo re ign Re la ti ons, на за се да њу „тај не вла де све та“: „Са вре ме ни 
свет ће би ти са вр ше ни ји и урав но те же ни ји ако ус по ста ви мо јед ну 
свет ску вла ду. Над на ци о нал на власт свет ских бан ка ра и ин те лек-
ту ал них ели та има пр вен ство над пра вом на ро да на са мо о пре де ље-
ње а то је на че ло ко је смо и сле ди ли то ком ве ко ва“.20)

Овај по ли тич ко-по мор ски по глед на свет, свој ствен САД – ко-
ју Ка ла јић на зи ва „атлант ском псе у до им пе ри јал ном си лом“ - из ра-
жа ва пот пу ни пре зир спрам свих при род них и људ ских, ет нич ких 
и кул тур них ствар но сти и бо гат ства све та. Тај пре зир је „ оли чен 
нај и зра зи ти је у по ли тич ким ма па ма Афри ке, по узо ру на САД, ис-
цр тан ар би трар но шћу ма сон ске псе у до ге о ме три је и од го ва ра ју ћим 
рав на ли ма. Тај по ли тич ко–по мор ски по глед на свет пу ка је функ-
ци ја де мо ни је еко но ми је и идо ла три је про фи та ра ди про фи та, ко ји 
су основ на по кре тач ка сна га `новог свет ског поретк а`.Осма тра на с 
нај ви шег ста но ви шта, са вре ме на офан зи ва сна га `новог свет ског 
поретк а` на остат ке су ве ре ни те та и ин те гри те та, сло бо да и не за ви-
сно сти на ро да и др жа ва, те њи хов от пор – чи ни део исто ри је ве ли-
ких ра то ва, ко ју је слав ни фран цу ски исто ри чар и ад ми рал Ка стекс 
де фи ни сао као бор бу `мора про тив земље` Реч је о исто ри ји веч не 

20) Према: Леонид Охотин, „Тржишна идеологија Звери“, Дуга, бр. 494, Београд, 1993, у: 
Драгош Калајић, Америчко зло, друга књига, поднаслов: „На бранику Европе против 
Новог светског поретка“, ИКП „Никола Пашић“, Београд, 1998, 10.
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бор бе по мор ских и мер кан тил них, про тив коп не них и ду хов них 
си ла“.21) А ка да су у пи та њу спољ но по ли тич ки ин те ре си САД, не-
ма ни ка квих раз ли ка у по ли тич ком де ло ва њу Ре пу бли кан ске и Де-
мо крат ске стран ке; „у су шти ни, у САД је већ де це ни ја ма на сна зи 
јед но пар тиј ски си те мјер су глав ни пред сед нич ки кан ди да ти, ско-
ро по пра ви лу, чла но ви истог над стра нач ког и мон ди ја ли стич ког 
управ ног те ла, зва ног „Три ла те рал на ко ми си ја“, чи ји је пред сед ник 
( 1995, МС) и ме це на ли хвар Да вид Рок фе лер“.22)

Ка ла јић је та да, по чет ком 1995, ис ти цао да је спољ на по ли ти ка 
Бе о гра да хро нич но па сив на, за луд но оче ку ју ћи да ве ли ке си ле да ју 
за до во ља ва ју ћи од го вор на срп ско пи та ње. Он је по себ но на гла ша-
вао не до ста так до след но сти у од бра ни кон ти ну и те та Ју го сла ви је, 
од но сно Ре пу бли ке Срп ске и Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не као но вих 
ре пу бли ка но вог ју го сло вен ског са ве за.23)

НАТОисрпскиЈањичари

То је вре ме ка да се у Ср би ји по ја вљу ју не вла ди не ор га ни за ци-
је, ве ћи на од њих об у ча ва на у ино стран ству за де ло ва ње по за да-
тој те ми За па да и њи хо вој „ма пи пу та“а про тив соп стве них на ци-
о нал них и др жав них. То у су шти ни ни су ни ка кве не вла ди не, већ 
аме рич ке ор га ни за ци је јер су про мо ви са ле аме рич ку бал кан ску 
по ли ти ку, ко ја је Ср би ма уни шта ва ла др жа ву. Ка ла јић је об у ча ва-
ње срп ских по ли ти ча ра у Бу дим пе шти, код Џор џа Со ро ша, на зи вао 
уни вер зи тет за Ја њи ча ре. Оправ да но је ње го во пи та ње: „ За што 
Со ро шу не па да ни на крај па ме ти да Изра ел и Тур ску усре ћи сво-
јом фон да ци јом и уни вер зи те том за бор бу про тив на ци о на ли зма и 
ши ре ње иде ја „мул ти кул тур ног“ и „отво ре ног дру штва“.24) На рав-
но, ов де се ра ди о аме рич ким ми ље ни ци ма; јед ни су то због то га 
што аме рич ку и свет ску по ли ти ку во де по ре клом Је вре ји, а дру ги 
за то што САД пре ко Тур ске и ње них бал кан ских аспи ра ци ја, из-
ме ђу оста лог, др жи под кон тро лом Европ ску уни ју. Уоста лом, „да 
би НА ТО- пакт по сва ку це ну жи вео – мо ра ће се из ми шља ти но ви 
ра то ви“,25) што на кон ра та про тив Ју го сла ви је и Ср ба, убе дљи во 
илу стру ју ра то ви про тив Ли би је, Егип та, Си ри је, за тим из во ђе ње 

21) Драгош Калајић, Америчко зло, друга књига, ИКП „Никола Пашић“, Београд, 1998, 15.
22) Исто, 75. Објављено у Дуги 7. јануара 1995, под насловом „Гунђања тихе већине“.
23) Исто, 83.
24) Исто, 96.
25) Исто, 137.
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др жав ног уда ра и ре во лу ци је у Укра ји ни, на ме њен де ста би ли за ци-
ји и рас пар ча ва њу Ру си је итд... 

НАТОираспарчавањеРусије

Ка ла јић ис ти че да се са свр хо ви то сти по сто ја ња НА ТО – пак-
та, на кон рас па да Вар шав ског пак та, мо ра су о чи ти сва ко ко ме је 
дра га Евро па за јед ни ца и отаџ би на свих Евро пља на, од Реј кја ви ка 
до Вла ди во сто ка. Ова ми сао је да нас из у зет но ак ту ел на, јер САД 
у по след њих че тврт ве ка увла че ЕУ од су ко ба до су ко ба. По то ме 
се нај бо ље ви ди да се ра ди о НА ТО оку па ци ји Евро пе... „Упра во 
по сто ја ње НА ТО-пак та те им пе ра ти ви ње го вог ши ре ња ука зу ју да 
су без бед но сни раз ло зи би ли са мо ис при ка за ус по ста вља ње та-
квог вој ног са ве за. Ду ги низ де це ни ја, за стра ши ва ни опа сно сти ма 
од то бо жњих осва јач ких ам би ци ја `руског медведа`, Евро пља ни 
су пла ћа ли ве ли ки да нак НА ТО-пак ту, под аме рич ком ко ман дом....
Сад по ста је бе ло да но да је бит ни сми сао НА ТО-пак та по чи вао те 
да по чи ва у хе ге мо ни стич ким и ко ло ни јал ним ам би ци ја ма ва шинг-
тон ске по ли ти ке, у слу жби њу јор шке плу то кра ти је. НА ТО је слу-
жио и слу жи одр жа њу по ли тич ке, еко ном ске и вој не оку па ци је над 
Евро пом. Про стор оку па ци је ва шинг тон ски стра те зи на сто је да по-
ве ћа ју по сред ством ши ре ња НА ТО-пак та, од но сно при дру жи ва ња 
др жа ва Цен трал не, Ис точ не и Ју жне Евро пе“.26) На при ме ру Укра-
ји не ова тврд ња је ви ше не го ис прав на.

Сто га је у пра ву Ка ла јић што све об ли ке вој ног са ве зни штва 
атлант ских сна га, од НА ТО-пак та до „Парт нер ства за мир“ и од 
„тран сфе ра ста бил но сти“ до „пре вла да ва ња кри зе“, тре ти ра као 
„ре кет“, јер су то у ства ри мо дер ни ме то ди при ну де и из ну де.27) 

Глав ни циљ ши ре ња НА ТО-пак та у про јек ци ја ма ва шиг тон ских 
стра те га је осва ја ње но вих про сто ра си лом вој не прет ње или вој не 
ин тер вен ци је, што се у по ме ну тим слу ча је ви ма по ка за ло. Али њи-
хов циљ је Ру си ја, а за тим Ки на; цео свет. Ва шинг тон ски стра те зи 
про це њу ју ка ко је за пот пу но осва ја ње и пот чи ња ва ње ру ског на-
ро да и ру ских бо гат ста ва нео п ход но ра за ра ње Ру си је на „са став не“ 
де ло ве, на низ псе у до др жа ва и псе у до др жа ви ца, по узо ру на опе ра-
ци ју из ве де ну у Че че ни ји.По зна то је да је Бже жин ски, али и дру-
ги аме рич ки по ли ти ча ри по пут Ма длин Ол брајт, отво ре но тра жио 

26) Исто, 175.
27) Исто, 177.
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да се Ру си ја рас пар ча: на Европ ску Ру си ју, Си бир ску Ре пу бли ку и 
Да ле ко и стич ну Ре пу бли ку. Ол брај то ва за го ва ра да се Ру си ји от му 
ре сур си. За то су им нео п ход ни уну тра шњи се па ра ти стич ки и се-
це си о ни стич ки по кре ти. Оту да је са свим ра зу мљи во што Пу ти нов 
пред лог да Ру си ја по ста не члан НА ТО- пак та де лу је ап сурд но, јер 
НА ТО –пакт по чи ва на ан ти ру ској стра те ги ји, или ка ко је Хен ри 
Ки син џер ре као: „Ру си ја не мо же би ти члан НА ТО- пак та а да не 
уни шти ње го во зна че ње“. 28)Аме ри ци та ко ђе на ро чи то сме та по-
тен ци јал но са ве зни штво Ру си је и Ки не. У вре ме док је Ру си ја де-
ве де се тих го ди на би ла под ко ло ни јал ном пот чи ње но шћу За па да, 
Ери јел Ко јен из Фон да ци је Хе ри тиџ је о то ме из ја вио: „Ве ћа бли-
скост из ме ђу ове две огром не др жа ве зна чи не во ље за САД. Ки не-
зи ма ће би ти до ступ ни нај мо дер ни ји про јек ти ли, тер мо ну кле ар ни 
и ва зду шно-ко смич ки си сте ми, ко је Ру си мо гу да по ну де.“29)

Опи су ју ћи „Но ви свет ски ха ос“ – „Но ви свет ски по ре дак“Ка-
ла јић ис ти че да је у пи та њу „ по след њи и кван ти та тив но нај ам би-
ци о зни ји по ду хват у исто ри ји ју де о про те стант ског ко ло ни ја ли зма 
ко ји има са мо при вид им пе ри јал ног устрој ства“.

Ука зу ју ћи на па ра зит ску при ро ду мон ди ја ли стич ког псе у до-
им пе ри ја ли зма Ка ла јић на во ди при мер ми ни стра ино стра них по-
сло ва САД Џем са Беј ке ра, ка ко овај ви ди „раз ме ну“ са зе мља ма 
бив шег СССР. „По тој ви зи ји САД ће им да ти `демократизацију` а 
за уз врат тра же `богате људ ске и ма те ри јал не из во ре ових огром-
них зе ма ља за ствар сло бо де уме сто тоталитаризма`. Ис ко ри шћа-
ва ње тих `материјалних извора` од стра не За па да, пред во ђе ног 
САД, слу жи ће `неизмерном оја ча њу без бед но сти, про спе ри те та 
и сло бо де Аме ри ке и света`. Ја сни ји се од то га не мо же би ти. То 
је но ва фор му ла ста ре ко ло ни јал не тр го ви не у ко јој су за зврч ке 
и огле дал ца по ко ре ни ста ро се де о ци мо ра ли да ва ти сво ју зе мљу 
и сло бо де, зла та и ди ја ман те. Са да се те зврч ке и огле дал ца зо ву 
`демократизација` и `приватизација`“.30)

Гло ба ли зам је, по Со ре лу, по след њи ста ди јум ли бе рал ног ка-
пи та ли зма. У гло ба ли зму и мон ди ја ли зму, по Ка ла ји ћу, нео п ход-
но је пре по зна ти не при ја те ља Евро пе. Та ко ђе, ра зу мљи во је да је 
Аме рич ка ме та Евро а зи ја. У Евро а зи ји жи ви 75 од сто свет ског ста-
нов ни штва, она има 60 од сто уде ла у свет ском бру то на ци о нал ном 

28) Види: Исто, 181.
29) Види: Исто, 182.
30) Исто, 204.
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про из во ду и има 75 од сто енер гет ских ре сур са. У САД жи ви је два 
пет од сто свет ског ста нов ни штва. Око 1 од сто бо га та ша по се ду је 
по ло ви ну аме рич ког дру штве ног бо гат ства.31)

СЕЦИ–геополитичкисмисао

За ни мљив је Ка ла ји ћев осврт на про је кат СЕ ЦИ, ко ји он при-
пи су је Ва шинг то ну, а ко ји има за циљ ру ше ње свих др жав них и ца-
рин ских гра ни ца ју жно е вроп ских др жа ва за сло бод ни про дор ми-
ли он ских ма са Ту ра ка у Евро пу. По при зна њу ва шинг тон ских ге-
о по ли ти ча ра Хај лбру на и Лин да, САД „пред во де не зва нич ни скуп 
му сли ман ских на ци ја од Пер сиј ског За ли ва до Бал ка на“.32) Ка ла јић 
ис ти че да је про је кат ислам ске тран сфер за ле уцр тан на деј тон ској 
ма пи раз гра ни че ња из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске и му сли ман ско-хр-
ват ске фе де ра ци је – где бо де очи по јас ши ри не два де се так ки ло-
ме та ра што по ве зу је му сли ман ско Са ра је во са му сли ман ском ен-
кла вом у Го ра жду, те да су ов да шње ме диј ске слу ге мон ди ја ли зма 
об у ста ви ле, као по ко ман ди, сва ку дре ку о „те о ри ја ма за ве ре“. Реч 
је о за дат ку да се на мет не при хва та ње не са мо „ислам ске тран-
сфер за ле“ кроз срп ске зе мље већ и ње но го ле мо ши ре ње, до раз-
ме ра це ло куп ног ју го и сточ ног де ла Евро пе те де ло ва Сре ди шње 
Евро пе. У пи та њу је про је кат об но ве осман ске им пе ри је зва ни СЕ-
ЦИ (SoutheastEuropeanCooperativeInittiative)“33).„Ва шинг тон ска 
стра те ги ја - ис ти че Ка ла јић - по др жа ва исла ми зам сву да где тај 
по крет угро жа ва Евро пу те европ ске и хри шћан ске ин те ре се. Ва-
шинг тон ска про ти ве вроп ска и про тив хри шћан ска стра те ги ја сле-
ди са да исто вре ме но два пу та под ри ва ња и ра за ра ња хри шћан ске 
Евро пе: на јед ном на ме ће тур ску хе ге мо ни ју, у облан да ма про јек та 
СЕ ЦИ а на дру гом вр ши стра хо вит при ти сак на ЕУ ка ко би она 
при ми ла Тур ску, у свој ству пу но прав ног чла на“34). 

СавезСАДислам

Овај не при ро дан са вез САД и исла ми зма, усме рен про тив хри-
шћан ске Евро пе, Ка ла јић при ка зу је пред ста вља њем де ла Алек сан-
дра Дел Ва ла ИсламизамиСједињенеАмеричкеДржаве– савез

31) Исто, 225.
32) Види: Исто, 184.
33) Исто, 185-186.
34) Исто, 190.
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против Европе. У по гла вљу на сло вље ном „Исла ми зам и про те-
стан ти зам“, аутор, на тра гу јед ног опа жа ња Мак са Ве бе ра о срод-
но сти ма исла ма и про те стан ти зма – осве тља ва слич но сти и из ме ђу 
од го ва ра ју ће, мон ди ја ли стич ке и исла ми стич ке иде о ло ги је.35) Дел 
Вал ис ти че да „... дух исла ма је су штин ски иден ти чан (про те стант-
ском). Он је јед на ко осва јач ки као и ан гло сак сон ски пу ри тан ски 
про те стан ти зам, јед на ко про и за шао из јед не ју де о хри шћан ске је-
ре си, има ју ћи, осим то га, јед на ку ам би ци ју да пот чи ни це ло куп ну 
пла не ту уни вер зал ном и то та ли тар ном те о ло шко-по ли тич ком си-
сте му. Као и ислам ски свет, и Но ви свет је си лом сво јих фи ло соф-
ско-по ли тич ких и ду хов них те ме ља, ан ти е вроп ски и ре во лу ци о на-
ран у нај са мо у ни шти тељ ском сми слу тог из ра за. Аме рич ки дух је 
су штин ски про тив ста ре Евро пе. Она је оста ла ис трај но жи ви иза-
зов ко ји тре ба сру ши ти, те ри то ри јал но и ет нич ко ис хо ди ште из да је 
ко ју, на из ве стан на чин, пред ста вља из град ња Но вог све та, стал но 
по бу ње ног про тив соп стве них ко ре на. Евро па мо ра би ти уни ште на 
јер је она Ста ри свет“. 36)

Европаиислам

Ка да је реч о Евро пи и исла му Ка ла јић ука зу је на са мо об ма-
ну вла да европ ских др жа ва у по гле ду опа сно сти од исла ма. Та са-
мо об ма на, ка ко ис ти че, по ти че из не зна ња што по и ма ислам по 
ана ло ги ји са хри шћан ством ко је је одав но усво ји ло де о бу све та на 
свет и про фа ну сфе ру а пра ва ве ре све ло на при ват ност вер ни ка. 
„Ислам ска док три на- ис ти че Ка ла јић- та кву де о бу пре зи ре те на ла-
же да све ди мен зи је жи во та по је дин ца и за јед ни це, дру штва и др-
жа ве бу ду упра вља не ку ран ским на че ли ма. Из не зна ња о ко ји ма је 
реч по ти че и рас про стра ње на илу зи ја Евро пља на да ши ре ње исла-
ма по Евро пи не мо же има ти ни ка кве по ли тич ке по сле ди це. Ства-
ри сто је упра во обрат но, по го то ву та мо где де мо граф ска екс пло зи-
ја му сли ма на пре ти да пот пу но из ме ни де мо граф ску сли ку др жа ве 
и да ње ну на ци ју пре о бра зи у на ци о нал ну ма њи ну. У пи та њу је и 
Фран цу ска, чи је вла сти пом но кри ју од Фран цу за тај про цес а већ 
хро нич не по бу не му сли ман ских ими гра на та ку ка вич ки, пре ко ме-
ди ја, при пи су ју не бо ље од ре ђе ним `бандама младих`, што жа ре 

35) Александар Дел Вал, Исламизам и Сједињене Америчке Државе – савез против 
Европе, Београд, 1998, према: Драгош Калајић, Америчко зло, друга књига, ИКП 
„Никола Пашић“, Београд, 1998, 240.

36) Исто, 241.
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и па ле, пљач ка ју и си лу ју по `мултик ултурним градовима`...Алек-
сан др дел Вал, на тра гу Сол же њи ци но ве по у ке, уоча ва да је тај 
култ ма те ри јал ног бла го ста ња, са ње го вим об ма на ма и са мо об ма-
на ма, за ра зио Евро пља не. Тај на о па ки култ, по ауто ру, до не ла је и 
на мет ну ла аме рич ка вој на, по ли тич ка и кул тур на оку па ци ја, на кон 
Дру гог свет ског ра та“.37)

По ауто ру, аме рич ка (под)кул тур на стра те ги ја – од тв-се ри-
ја и фил мо ва за „кре те ни за ци ју ма са, пре ко Мек до налд сме ћа, до 
рок-енд-рол му зи ке за де би ли за ци ју мла дих – ци ља да „ис ко ре ни и 
осла би на ро де ко ји је па сив но тр пе“. 38)

ГдесутуСрби

Ка ла јић из по ме ну тих кон ста та ци ја из во ди и ду бин ске раз ло-
ге не при ја тељ ства ва шинг тон ске по ли ти ке про тив срп ског на ро да 
и ње го вих пра ва.Под све тлом из ло же ног ја сно се ви де и по себ ни, 
ду бин ски раз ло зи не при ја тељ ства ва шинг тон ске по ли ти ке про тив 
срп ског на ро да и ње го вих пра ва. У по гла вљу по све ће ном ра ту у 
БиХ с под на сло вом „Бо сан ска стра те ги ја или му сли ман ска про а-
ме рич ка и про тур ска др жа ва у ср цу Евро пе“, Дел Вал, ис ти че Ка-
ла јић, пру жа син те тич ку сли ку аме рич ко-исла ми стич ког са ве за 
про тив Евро пе и од го ва ра ју ћих ге о по ли тич ких за ми сли. Он опа-
жа да је Деј тон ски спо ра зум је дан из раз оп ште „ан гло сак сон ске 
стра те ги је ко ја ци ља да по др жи ус по ста вља ње ра зно род них и не-
ко хе рент них др жа ва што у се би са др же кли це се це си о ни стич ких 
су ко ба и гра ђан ских ра то ва. Деј тон ски спо ра зум је у ства ри ма-
ки ја ве ли стич ки план за оп шту де ста би ли за ци ју Бо сне и Хер це го-
ви не од ко је мо гу да про фи ти ра ју са мо му сли ма ни“... На ме ра ове 
стра те ги је је да „учвр сти ве штач ку бо сан ско-му сли ман ску на ци ју 
а са дру ге да по де ли хр ват ску и срп ску, чи јим при пад ни ци ма, ко ји 
жи ве у Бо сни (и Хер це го ви ни), пре ти де мо граф ски ди на ми зам и 
ре ле гиј ски им пе ри ја ли зам му сли ма на“.39)

Не спо ри мо ове на ла зе Дел Ва ла, по го то во аме рич ку иде ју да 
ма ни пу ли шу са Деј тон ским спо ра зу мом, што они чи не већ од ње-
го вог пот пи си ва ња. Њи хо ва те жња је да БиХ учи не цен тра ли зо ва-
ном др жа вом без ен ти те та, с из ра же ном те жњом да се уга си Ре пу-

37) Исто, 243-244.
38) Исто, 245.
39) Исто, 242.
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бли ка Срп ска. Још је Ри чард Хол брук, глав ни кре а тор „Деј то на“, 
ис ти цао да је Ре пу бли ка Срп ска на ста ла услед „ома шке у пре го во-
ри ма“ те да то тре ба ис пра ви ти. То је све вре ме и чи ње но, о че му 
све до че уки да ње ви ше од 80 ен ти тет ских над ле жно сти и њи хо во 
пре но ше ње на ни во БиХ.

У по след њим ре до ви ма сво је сту ди је Але ка сан др дел Вал пру-
жа нај са же ти ји при каз из бо ра пред ко јим сто је да нас Евро пља ни: 
„Евро пља ни не ма ју дру гог из бо ра осим оног из ме ђу исла ми за ци је 
или пак по врат ка ду хов ним вред но сти ма сво јих пре да ка те во љи 
бор бе про тив де ка ден ци је и аме ри ка ни за ци је, из ме ђу не стан ка и 
са мо об но ве“. Ка ла јић под се ћа да су Ср би скло ни аме рич ким об-
ма на ма и од го ва ра ју ћим са мо об ма на ма, па „ла ко вер ним Ср би-
ма по ме ну та сту ди ја мо же по слу жи ти као из ван ред ни лек про тив 
илу зор них оче ки ва ња и на да ња и да се `кооперативност` пре ма 
за кле тим не при ја те љи ма Евро пе мо же ис пла ти ти и да се та квом 
`кооперативношћу` мо же сте ћи ика кав усту пак срп ском на ро ду“.40)

Хашкитрибунал

Ка ла јић се у ви ше на вра та ба вио те мом Ха шког три бу на ла. 
Ов де се по слу жио ре чи ма још јед ног зна чај ног Фран цу за, ака де ми-
ка Жа ка Ло ра на, ко ји је за Le Fi ga ro, од 23. ју ла 1996. дао ин тер вју, 
под на сло вом: „Они ко ји ма би Ха шки три бу нал тре ба ло да су ди“. 
Ло ран ка же: „С об зи ром да је ство рен три бу нал у Ха гу, ја му са ве-
ту јем да су ди нај пре они ма пре ко ко јих је до шло зло, они ма ко ји су 
при пре ми ли гра ђан ски рат, са свим ужа си ма ка кве је дан та кав стил 
ра та но си. Ла ко их је про на ћи: то су чла но ви ме ђу на род них уста-
но ва ко ји су од лу чи ли да од Бо сне ство ре јед ну на ци ју и др жа ву. 
Рим ска про вин ци ја, за тим тур ска а он да и аустриј ска, она је би ла 
укљу че на у Ју го сла ви ју. И тач ка. У ви ду су ве ре не си ле она ни ка да 
ни је по сто ја ла. Аме ри кан ци и Нем ци су је про сто из ми сли ли. Ани 
Кри гел је у свом днев ни ку пред ска за ла ка та стро фе ко је ће се де-
си ти због те из ми шљо ти не. На про тив, кра љев ство Ср ба се ро ди ло 
пре ви ше од хи ља ду го ди на и у XIV ве ку за ма ло ни је по ста ло им-
пе ри ја. По ра же на и пот чи ње на од Ту ра ка, Ср би ја ни ка да ни је пре-
ста ла са бу на ма и на по кон је у про шлом ве ку ус пе ла да се из бо ри 
за сво ју не за ви сност. За вре ме Пр вог и Дру гог свет ског ра та Ср би ја 
је би ла у на шем та бо ру и мо гу ће је раз у ме ти Нем це што је не но се 

40) Исто, 245.
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у ср цу. Оно што ми је те же схва ти ти је по на ша ње Фран цу ске пре ма 
свом на след ном при ја те љу. И на ша те ле ви зи ја је се бе над ма ши ла: 
ако се при ка же не ко де те ка ко пла че и кр ва ри, мо же се би ти си гу-
ран да ни је срп ско“.41)

ПоследњиЕвропљани

Ка ла јић ор га ни за ци ју Европ ске уни је са гле да ва као евро кра-
ти ју ко ја је су прот ста вље на иде ји Евро пе и ко ја слу жи пла ну да 
уни шти Евро пу у јед ној ге не ра ци ји. Са ма по се би ова ко нат ста ци ја 
је ра зу мљи ва, ако при хва та мо пре ми су по ко јој је ЕУ аме рич ка тво-
ре ви на. Уме сто Европ ске уни је Ка ла и ћу је при хва тљи ви ја Евро па 
ре ги ја као при род них те ри то ри јал них за јед ни ца: Фла ма на ца, Ва ло-
на ца, Бре то на ца, Ал за ша на, Пру са, Ба ва ра ца, Ср ба... а не по ли тич-
ких пар ти ја и пар ти то кра ти ја. 42)

По пут Шпен гле ра и во де ћих ру ских пи са ца и Ка ла јић сма тра 
да је ци ви ли за ци ја За па да у аго ни ји те јој тре ба по мо ћи ра ди за јед-
нич ког ци ља: осло бо ђе ња и пре по ро да свих Евро пља на. По ње му 
вођ ство тре ба да пре у зму Ср би и Ру си. Јер то За пад због сво је из-
о па че но сти ни је у ста њу сам да из ве де. „То што се на За па ду ма-
сов но ода ју сек су ал ним из о па че но сти ма је са мо крај ња по сле ди ца 
во де ће ми сли за пад не ци ви ли за ци је ко ја је хо мо сек су ал на јер за 
свој пред мет не ма бо жан ски пол ствар но сти већ са мо соп стве ни, 
за пра во јед ну ла жну, ин ва лид ску и па тр ља сту пред ста ву о чо ве-
ку. Та ми сао,обе ле же на при ви дом, мо же про из ве сти са мо при ви де 
да би са њи ма пер верз но оп шти ла“.43)Из град њу Евро пе на са свим 
дру га чи јим осно ва ма мо гу да из ве ду пра во слав ни Ср би и Ру си. 
„Јед на од су штин ских од ли ка пра во сла вља је сло бод но тра га ње за 
Бо гом. Тај пут тра га ња и обо го тво ре ња сви ма је отво рен и сви су 
ту до бро до шли...Има мно го ви ше пра во сла вља у сме лим ми сли ма 
не ког на из глед је ре ти ка не го у оп штим ме сти ма са мо зва них пре а-
во вер ни ка. Фри дрих Ни че с Антихристом и иде јом надчовека је 
до бар при мер: он је не све сни пра во сла вац, ко ји је ку дио хри шћан-
ство јер ни је упо знао пра во сла вље већ са мо ја ло во сти про те стант-
ске и ка то лич ке гра не.“44)

41) Према: Драгош Калајић, Америчко зло, књига друга, ИКП „НИкола Пашић“, Београд, 
1998, 151.

42) Драгош Калајић, Последњи Европљани, Апостроф, Београд, 2001, 17.
43) Исто, 32.
44) Исто, 260.
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Да би се кре ну ло у об но ву Евро пе на на че ли ма срп ског и ру-
ског пра во сла вља За пад се мо ра осло бо ди ти ру со фо би је. Јер, за-
пад њач ки ан ти ко му ни зам био је ло ше при кри ве на ру со фо би ја. 
Циљ за пад ног уда ра ни је са мо осва ја ње бо гат ства и стра те шког по-
ло жа ја Ру си је већ на да све уни ште ње ру ског на ро да. „ За што хо ће 
да нас уни ште“? - пи та се је дан Рус, лик из Ка ла ји ће вог ро ма на: 
„За то што у Ру си ји и Ру си ма по чи ва ју огром не ства ра лач ке мо гућ-
но сти. Са мо из Ру си је мо же кре ну ти спа со но сни про тив по крет и 
су прот ста ви ти се, по бед нич ки, оној не људ ској си ли и њи хо вим 
сна га ма што да нас хо ће да овла да ју све том ка ко би га уни шти ле и 
уна ка зи ле, по ме ри сво је ду хов не на ка зно сти.“45)

У бор би за Евро пу Ка ла јић за го ва ра са вез на ли ни ји Бер лин-
Мо сква, јер сма тра да Нем ци и Ру си чи не при род ну ко а ли ци ју. Он 
то са оп шта ва у ро ма ну кроз лик Нем ца, Хел му та. Хел мут ис ти че 
да Нем ци не би сме ли да за бо ра ве да је „ова зе мља оте та од Сло-
ве на, ко ји су ту пр во бит но жи ве ли у шу ми бо ро ва, зва ној Бра не-
бор, ода кле по ти че и име обла сти те гра да Бран ден бур га...У жи ла-
ма Не ма ца ових кра је ва те че, обил но, и сло вен ска крв...Наш пр ви 
за да так је да окре не мо ле ђа дру гој оба ли Атлан ти ка и да Сло ве-
ни ма пру жи мо ру ку по ка ја ња и при ја тељ ства, за веч ни са вез. То 
су пред ла га ли нај ум ни ји ме ђу на ма, по чев ши од Ни чеа, ко ји је у 
тре ћој од ред би свог про јек та Ве ли ке не мач ке по ли ти ке пре до чио: 
`Ми има мо ап со лут ну по тре бу за до го во ром са Ру си јом, за но вим 
за јед нич ким про гра мом, ко ји не пред ви ђа у Ру си ји ни ка кву ен гле-
ску над моћ и ни ка кву аме рич ку будућност`....“- ве ли Хел мут, иако 
зна да „ве ћи на Не ма ца и Евро пља на у Ру си ји ви ди свет пот пу но 
туђ Евро пи,као што и ру ска ми сао до жи вља ва Евро пу ту ђом Ру си-
ји“.46)Ту ми сао код Ру са нај пот пу ни је је из ра зио Да ни лев ски у де лу 
РусијаиЕвропа,а на За па ду Освалд Шпен глер. Ка ла јић пре не бре-
га ва раз ли ке би о ло шког устрој ства кул ту ра и ци ви ли за ци ја на ко је 
ука зу је Да ни лев ски, као и дру ге ру ске ми сли о це ко ји ука зу ју на не-
пре мо сти ве раз ли ке, пре вас ход но ду хов не и вер ске, из ме ђу Ру си је 
и Евро пе, већ ис ти че да те `туђости` ни су не пре мо сти ве. Он чак 
сма тра да „ пред Евро пља ни ма Ру си ју пред ста вља ју не при ја те љи 
Ру си је те Евро пе. Ве ро до стој на ру ска ми сао је мно го бли жа не мач-
кој не го што је то, при ме ри це, шпан ска, ко јој, ина че, ни ко ов де не 
оспо ра ва при пад ност европ ском кру гу“.47) Да је мо гу ће оку пља ње 

45) Исто, 297.
46) Исто, 316.
47) Исто, 317.
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Евро пља на Ка ла ји ћа је , ка ко ис ти че, уве рио и сам овај рат ко ји 
За пад во ди про тив Ср ба: „Овај рат ме је са мо учвр стио у уве ре њу 
да се ве ли ка а још не ис пу ње на исто риј ска ми си ја на ци о на ли зма 
са сто ји у по нов ном оку пља њу европ ских на ци ја кроз спо зна ју тог 
је дин стве ног, пре и сто риј ског или над и сто риј ског ис хо ди шта.“48)

Рајнскикапитализам

Ка ла јић за сту па те зу„ да је ово што зо ве мо мон ди ја ли змом, 
гло ба ли за ци ја еко но ми је, на ме та ње тог мо де ла ли бе рал ног ка пи-
та ли зма, је дан об лик ко му ни зма бу ду ћи да има исте ци ље ве а са мо 
су сред ства раз ли чи та. Ту тврд њу сам пот кре пио ши ро ким на во-
ди ма из ко му ни стич ког МанифестаМарк са и Ен гел са. Ма ни фест 
је пун мр жње пре ма хри шћан ској Евро пи. Маркс у том ма ни фе сту 
ве ли ча бур жо а ске ре во лу ци је за то што су уни шти ле све оно што је 
вр ло, по ње му, у Евро пи и хриђ шћан ској тра ди ци ји и што су све ле 
ме ђу људ ске од но се на, ци ти рам: „дам-даш“, чист ра чун, али не из 
љу ба ви... У су шти ни он је са мо јед но, и то ле во кри ло ка пи та ли зма 
ко је се раз ли ку је од кла сич ног ка пи та ли зма, с тим што марк си зам 
да је дру га чи ји од го вор на кре та ње рас по де ле до хот ка. За раз ли-
ку од ли бе рал ног ка пи та ли зма ан гло сак сон ског по ре кла, а сва зла 
про те клих две ста го ди на по ти чу са тог ан гло сак сон ског тла: од ли-
бе рал ног ка пи та ли зма, ма со не ри је, до атом ске бом бе, конц-ло го ра 
итд...У су шти ни они има ју исте ци ље ве: уни ште ње др жа ве, на ци је, 
ве ре, уни ште ње Бо га у чо ве ку и на ша је тра ге ди ја, тра ге ди ја свих 
зе ма ља Ис точ не Евро пе, што су по ли тич ке ели те нео бра зо ва не и 
што то не зна ју. На ше по ли тич ке ели те су учи ле о ка пи та ли зму са-
мо из марк си стич ких уџ бе ни ка и за то су оне не у спе шне у то ме, јер 
же ле да при кри ју да су иза шле из Ти то вог ши ње ла, ско ро све од 
ре да и он да се пред ста вља ју као ан ти ко му ни сти“.49)

Уме сто ли бе рал ног ка пи та ли зма Ка ла јић се опре де љу је за 
је дан дру ги свр сис ход ни ји, уно сни ји, пер спек тив ни ји та ко зва ни 
рајнски капитализам, од но сно ка пи та ли зам не мач ке тра ди ци је, 
ко ји је про ис те као из не мач ке ре а ли сто риј ске шко ле еко но ми је, од 
Фри дри ха Ли ста, и ко ји је ус пео да пре по ро ди сво јим си сте мом 
Пру ску и да Не мач ка, као јед на од нај си ро ма шни јих, по ста не јед на 
од нај моћ ни јих еко ном ских си ла у све ту. То је мо дел ка пи та ли зма 

48) Исто, 339.
49) Према: Милорад Вукашиновић, Суочавања. Изабрани разговори, Нова Пазова, 2003, 

91.
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ко ји је при ме њен у Ја па ну са ве ли ким успе хом, ко ји је при ме њен и 
у Ки ни, та ко ђе са ве ли ким успе хом.

Где год је уве ден ли бе рал ни ка пи та ли зам, он је све уни шта-
вао и уни шта ва све. По гле дај мо са мо зе мље Ис точ не Евро пе ко је 
су при хва ти ле ре цеп те тог ка пи та ли зма и ММФ- а, сву да су ра зо-
ре не на ци о нал не еко но ми је, док са дру ге стра не рајн ски ка пи та ли-
зам има за циљ, пре све га, не то ли ко ин ди ви ду ал ни его и зам, већ 
до бро бит це ло куп не за јед ни це. За то Нем ци не го во ре о сло бод ном 
тр жи шту, већ о дру штве но сло бод ном тр жи шту. За то се код њих 
при ва ти за ци ја вр ши, као нпр. у Ис точ ној Не мач кој, у ко рист ве ли-
ких фон до ва ко ји бри ну о за шти ти за јед ни це и ње них по слов них 
по тре ба. Ка ла јић сма тра да нам је нео п хо дан, јер је бли жи на шем 
пра во слав ном хри шћан ском по и ма њу, упра во тај ка пи та ли зам ко ји 
бри не о по тре ба ма за јед ни це.50)

Орускојполитици

Освр ћу ћи се на Гор ба чо вље ву „гла сност“ и „пе ре строј ку“ Ка-
ла јић ука зу је: „Тре ба има ти у ви ду да је из да ја Гор ба чо ва ко ји је и 
при знао да је де ло вао под ути ца јем сво је же не, а ко ја је мр зе ла све 
што је ру ско, да кле та из да ја Гор ба чо ва је оста ви ла из ван гра ни ца 
Ру си је ви ше од три де сет ми ли о на Ру са, ко ји су углав ном, у мно гим 
зе мља ма да нас гра ђа ни дру гог ре да...“51) Ова Ка ла ји ће ва тврд ња је 
у озбиљ ним по ли ти ко ло шким кру го ви ма оп ште при хва ће на; слом 
ССССР- био је пра ва „ге о по ли тич ка ка та стро фа“, ка ко је овај тек-
тон ски гло бал ни по ли тич ко-те ри то ри јал ни до га ђај ока рак те ри сао 
Вла ди мир Пу тин.

Са до ла ском Пу ти на на власт ства ри се ра ди кал но ме ња ју. 
„Ма са љу ди не зна да је, до Пу ти на, та по ли ти ка би ла из ра зи то 
ан ти ру ска. Она је би ла про тив на, да кле, не са мо срп ским, већ и 
ру ским ин те ре си ма и то не слу чај но, не го на мер но. Ту по ли ти ку 
су во ди ли љу ди ко ји углав ном ни су ни Ру си, ни хри шћа ни. Та по-
ли ти ка је из вр ша ва ла на ло ге Ва шинг то на и за то је Ко зир јев у свим 
пре суд ним си ту а ци ја ма гла сао про тив нас... Но, са да са до ла ском 
Пу ти на, ко ји је ус пео на пре ва ру да до ђе до вла сти, очи глед но је 
да се Ру си ја ус пра вља и уве рен сам да ће ова ве ли ка зе мља за не-
ко ли ко го ди на ус пе ти да се вра ти на пут ста ре сла ве“.52) Да нас смо 

50) Исто, 92.
51) Исто, 93.
52) Исто
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све до ци тач но сти ове Ка ла ји ће ве по ли ти ко ло шке прог но зе о ја ча-
њу Ру си је и ње ном пот пу ном уз ди за њу до ни воа свет ске не са мо 
енер гет ске, не го и тех но ло шке и вој но бе збед но сне си ле.

Аме рич ка стра те ги ја је да за го спо да ре прав цем Бу дим пе шта-
Бе о град-Ниш-Со лун и да усло вља ва ју и уце њу ју Евро пу, да та ко 
јед ним де лом Ду на вом, а дру гим де лом та мо, Евро пу др же у ша ци. 
Њи хов је глав ни циљ, за пра во, да Евро пу из ну ре, де ста би ли зу ју, 
на се ља ва њем ма са еми гра на та из ме не де мо граф ску сли ку и та ко 
уни ште хри шћан ску Евро пу – и ко то не схва та, не схва та су шти ну 
и на рав но, ни шта му не ће би ти ја сно. У том ци љу за де си ле су нас 
и санк ци је и бом бар до ва ње, а Ми ло ше вић је био са мо из го вор, као 
што је био из го вор за от це пље ње Цр не Го ре, или оти ма ње Ко со ва. 
Не ра ди су ту ни о ка квом де мо крат ском, не го ге о стра те шком про-
бле му. И аме рич ком по зи ци о ни ра њу. 

Да би смо схва ти ли да се ра ди о „но вом свет ском по рет ку“Стро-
уб Тал бот, ко ји је био за ме ник Ме длин Ол брајт, под на сло вом Ра
ђањеглобалненације отво ре но го во ри да на ци ја ма не ма ме ста ви-
ше у све ту. Оне су по ње му ве штач ке и ства ра се јед на но ва свет ска 
– гло бал на на ци ја. Уни ште ње на ци је био је и ко му ни стич ки иде ал. 
А уни ште њем на ци је, уни ште њем кул ту ре, ис ко ре њи ва њем ре ли-
ги је, уби ја њем Бо га –чо век по ста је роб.53)

Ка ла јић ука зу је да је Ха шки три бу нал осно ван на осно ву од-
лу ке Са ве та без бед но сти УН, упра во у тре нут ку ка да је Аме ри ка 
би ла у зе ни ту и уз то има ла на рас по ла га њу јед ну из дај нич ку, ан-
ти ру ску вла ду на че лу Ру си је, те да је срп ски на род СР Ју го сла ви је 
и Ре пу бли ке Срп ске„за у ста вио про дор Атлант ског са ве за ка ср цу 
Евро а зи је и Ру си је и да је за пра во Ру си ји дао вре ме на да зба ци јед-
ну из дај нич ку вла ду ру со фо ба, тих мр зи те ља све га ру ског, а са дру-
ге стра не дао имје при ли ку и вре ме на да от поч ну пут опо рав ка.“54) 
По ка зу је се да се по ли ти ка гми за ва ца не ис пла ти. Ста ро је пра ви ло 
да је са мо сир у ми шо лов ци бес пла тан. 

Ха шки три бу нал је ис кљу чио пе ри од пре 1992, јер би ти ме мо-
рао да су ди за нај ве ћи зло чин - зло чин про тив ми ра. А то зна чи да 
би на од го вор ност мо рао да по зо ве, пре све га, др жав ни ке Евро пе 
– ЕУ, ко ју је вла да оне прет ход не Ју го сла ви је при хва ти ла као по-
сред ни ке у кри зи из ме ђу ре пу бли ка. Ка ла јић уоча ва да ни у јед ној 

53) Исто, 102.
54) Исто, 109.
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од де се ти не књи га ко је су на За па ду на пи са не о рас па ду Ју го сла ви-
је ни ко у кри тич ком сми слу не по ми ње Јо си па Бро за.

ОЈосипуБрозукаослужбеникуЦИАе

А Броз је 1956. – ис ти че Ка ла јић- „био ан га жо ван од стра-
не ЦИА, да кле ва шинг тон ске ад ми ни стра ци је, да осну је `покрет 
несврстаних`. Те зе мље су за пра во би ле бив ше европ ске ко ло ни је 
ко је је ли хвар ска Ин тер на ци о на ла у Њу јор ку узе ла под сво је и на-
мет ну ла им но ви об лик ко ло ни ја ли зма, мно го го ри од оног прет-
ход ног, тзв. ду жнич ку еко но ми ју...Да кле, Броз је до био за да так да 
да по ли тич ки оквир тим но вим ко ло ни ја ма. На рав но, ве ли ка је 
илу зи ја ов да шњих ан ти ко му ни ста, по го то ву оних на ших у еми гра-
ци ји, ко ји су ми сли ли да је За пад про тив ко му ни зма. Он је од у век 
по др жа вао ко му ни зам и ово што зо ве мо Но вим свет ским по рет ком 
или гло ба ли за ци јом са мо је но ви об лик ко му ни зма. Има, као што 
сам већ ис та као, исте ци ље ве: уни ште ње на ци је, хри шћан ства, др-
жа ва и пре тва ра ње чо ве чан ства у ро бље. Очи глед но је да се Аме-
ри ци жу ри, кре ну ће у рат про тив Ира ка (што се об и сти ни ло – МС) 
и Ира на, што је Пу тин спре чио, као и ин ва зи ју на Си ри ју. Али, као 
што ис ти че Ка ла јић, мон стру ми у Ва шинг то ну се не ће сми ри ти 
док не осла бе или на пад ну Ру си ју, јер „ без при сту па си бир ским 
бо гат стви ма, не ма бу дућ но сти САД, ни ти про спе ри те та“.55)

Оувезеномрускомкомунизму

Ка да је у пи та њу ру ски ко му ни зам Ка ла јић се по зи ва на сту-
ди ју Ге на ди ја Зју га но ва, у ко јој Зју га нов ка же да су КП СССР –а 
ка рак те ри са ла два ко му ни зма. Је дан ра зор ни – ни хи ли стич ки ко ји 
је уни шта вао све што је ру ско, ко ји је био пун мр жње пре ма ру ском 
и хри шћан ском, то је ко му ни зам Ле њи на, Троц ког па на да ље. Дру-
ги ко му ни зам је ко му ни зам оних ко ји су на сто ја ли да спа су што се 
спа сти мо же, они су би ли кон струк тив ни и на сто ја ли су да из гра-
де др жа ву из ру ше ви на... „Ко му ни зам је за пра во уве зен са За па да, 
пре ци зни је из Њу јор ка – као што је по зна то, аме рич ки, од но сно 
њу јор шки, бан ка ри фи нан си ра ли су Ле њи на, Троц ког и ком па ни ју, 
да би уни шти ли ру ску ца ре ви ну. Да кле,тај ко му ни зам је ди рек тан 
про из вод тог плу то крат ског, ан гло сак сон ског За па да, ко ји је ство-

55) Исто, 120-121.
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рен да би се ра зо ри ла Ру си ја. Јо сип Броз је био агент истог тог 
За па да и то се ве о ма до бро ви ди, из ме ђу оста лог, и у си гур но сти 
са ко јом је окре нуо ле ђа Ста љи ну, ко ји је ина че ус пео да за пад ним 
плу то кра та ма смр си кон це тј. по бе ди ту вр сту ни хи ли стич ког ко-
му ни зма и да поч не из град њу др жа ве из ру ше ви на. Ако ис кљу чи-
мо Ста љи но ву па ра но ју ко ја је има ла осно ва не раз ло ге, он је ипак 
ство рио јед но ве ли ко де ло“.56)

Русијеустаје

Русијаустаје је књи га на ста ла као ре зул тат Ка ла ји ће вих су-
сре та и раз го во ра са зна чај ним Ру си ма из сфе ре умет но сти , на у ке, 
по ли ти ке и јав ног жи во та, ко је је аутор бе ле жио у по зна тим ли сто-
ви ма и ча со пи си ма у Ср би ји, нај ви ше у ча со пи су „Дуга“. Књи га 
мо же да се чи та „ и као јед но све до чан ство о об но ви ор ган ских 
и суд бин ских срп ско-ру ских ве за, што по ти чу из ду бо ких осе ћа-
ња срод но сти и исто риј ског за јед ни штва, из над сва ке по ли ти ке и 
од го ва ра ју ћег кри те ри ју ма пријатељнепријатељ“. У њој Ка ла јић 
пред ста вља су коб ру ских „за пад ња ка“ про тив „сло ве но фи ла“ из 
ко јег мо же да до ђе до об но ве или про па сти Ру си је. Ка ла јић без ре-
зер вно ве ру је у по бе ду сло ве но фи ла у бор би за об но ву ру ске иде је 
и др жа ве.

У про тив ном по бе ди ли би „за пад ња ци“ а из гу би ла Ру си ја. 
То по ка зу је исто риј ско ис ку ство, јер су „за пад ња ци“ увек хте-
ли Ру си ју пре о бра зи ти у јед ну од про вин ци ја мо дер не ци ви ли за-
ци је За па да, по фор му ла ма ма сон ског „но вог свет ског по рет ка“, 
ли бе рал но-ка пи та ли стич ког свет ског тр жи шта или ко му ни стич-
ке `интернационале` про ле та ри ја та. За раз ли ку од њих, на дру гој 
стра ни тог рас ко ла, `словенофили` су ис ти ца ли вред но сти ру ске 
са мо бит но сти, уве ре ни да ће Ру си ја, сна гом при ме ра свог пре по ро-
да, спа сти Евро пу од про па сти има нент не мо дер ној ци ви ли за ци ји 
За па да.57)

Пан сла ви зам је, као прин цип на ци је или „кр ви“ по гре шан при-
ступ за Ру си ју, сма трао је Кон стан тин Ле он ти јев, као и још не ки 
ауто ри. Ру си ја по њи ма тре ба да се опре де ли за прин цип „тла“, 
као осно ву. То је ге о по ли тич ки прин цип ко ји под ра зу ме ва да „ Ру-
си ја са сво јим су се ди ма и са на ро ди ма ко ји чи не ње ну им пе ри ју, а 

56) Исто, 120.
57) Види: Драгош Калајић, Русија устаје, ИКП, „Никола Пашић“, Београд, 2005, 43.
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то су мно ги ислам ски на ро ди тур ског или ту ран ског и турктског 
по ре кла, и мно ги азиј ски на ро ди и Ки на и Ја пан, тре ба да чи не 
је дан кон ти нен тал ни блок и да пред ста вља ју јед ну азиј ску фе де-
ра ци ју...“58)

Да би се Ру си ја спа сла и ко му ни зма и ли бе рал-ка пи та ли зма, 
Алек сан дар Сол же њи цин, ду го го ди шњи со вјет ски ди си дент у 
Аме ри ци, сма трао је да Ру си ја тре ба да иза бе ре „тре ћи пут“. Он 
се при то ме об ру ша ва на пар то кра ти ју као сред ство за ра за ра ње 
на ци о нал ног за јед ни штва- слич но је пи сао Сло бо дан Јо ва но вић о 
штет ном де ло ва њу по ли тич ких пар ти ја по на ци о нал не ин те ре се у 
Ср би ји. А то је ви ше не го еви дент но и да нас.59)

Јер, пре ма Сол же њи ци ну: „Пар ти ја озна ча ва део. Ако се по-
де ли мо на пар ти је - то зна чи да се раз два ја мо на де ло ве. Пар ти-
ја као део на ро да – ко ме се она су прот ста вља? Очи глед но је да 
се су прот ста вља на ро ду ко ји ни је кре нуо до брим пу тем. Ни јед на 
пар ти ја се не тру ди за до бро бит чи та ве на ци је, не го са мо за се бе 
и за сво је љу де. На ци о нал ни ин те рес би ва за кло њен пар тиј ским 
ци ље ви ма“.Ни је те шко за ми сли ти –ис ти че Ка ла јић- ни мр жњу ко-
ју `слободним зидарима` иза зи ва лек ти ра оних де ло ва об ја ве Како
дапоновоизградимоРусију?где Сол же њи цин пред ла же да у об-
но вље ној Русији`тајни савези` бу ду кри вич но го ње ни као за ве ре 
про тив дру штва60)

На пи та ње ру ском при ја те љу „Имаш ли Ти ика кве на де да ће 
се из гра ди ти та ква Ру си ја?“, сти же од го вор: „Имам. Не ка те не 
обес хра бри ха ос јер је и он део на де, као сред ство под сти ца ја на 
ве ли ко ус пра вља ње Ру си је...Ви диш, ово је тре ће ве ли ко по вла че-
ње Ру са. Пр во пред На по ле о ном, по том пред Хи тле ром и сад пред 
Рок фе ле ром. И опет ће мо кре ну ти у по бе до но сни марш.“61)

У су сре ту са Ди ми три јем Ва си ље вим, во ђом „Па мја та“, Ка ла-
јић је из ме ђу оста лог за бе ле жио и ве о ма за ни мљив став Ва си ље ва 
о Гор ба чо ву. По чет ни рад Гор ба чо ва Ва си љев оце њу је по зи тив но, 
сма тра ју ћи да је Гор ба чов на по чет ку „пе ре строј ке“ био „опре зан и 

58) Види: Зоран Буљугић, у: Милорад Вукашиновић, нав. дело, 161.
59) Овде је занимљиво напоменути како се Владимир Путин зачудио када је приликом 

посете српском парламенту видео колико у њему има партија и политичких групација. 
Оне никако не доприносе правилном сагледавању националног и државног интереса 
Србије, јер се пре свега брину о личним и страначким интересима, који су често 
супротни од интереса српског народа и државе Србије.

60) Драгош Калајић, Русија устаје, поднаслов „Трећи пут“ по Солжењицину“, 61.
61) Драгош Калајић, исто, 62.
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кон струк ти ван“. Ње го ва по ли тич ка стра те ги ја се на гло про ме ни ла 
на кон чер но биљ ске тра ге ди је, за ко ју Ка ла јић ис ти че да је у ства ри 
би ла ди вер зи ја. О то ме Ва си љев ка же: „Гор ба чов је две не де ље био 
од су тан, то бо же за у зет оба ве за ма. Кад се вра тио био је то пот пу но 
дру ги чо век, блед и нер во зан. Го во ри ма сон ску `жваку`. То ви ше 
ни је исти Гор бачв. Ње га су из ме ни ли, пот пу но. И од та да за по чи ње 
про цес де струк ци је“.62)

Во ђа пра во слав ног „Па мја та“ о Јељ ци ну ми сли још го ре. За 
ње га ка же да је отво ре но у слу жби За па да, те да се За пад пла ши 
ује ди ње них Сло ве на. Сто га не тре ба да чу ди да је ру со фоб ска власт 
при зна ла др жав ност Сло ве ни је и Хр ват ске, иг но ри шу ћи ин те ре се 
Ср ба у Кра ји ни. То је пе ри од ка да Ру си јом ни су вла да ли Ру си већ 
ту ђи ни и на ши не при ја те љи. Уоста лом, Јељ цин је са овла шће њи ма 
об ла сног се кре та ра КП у Свер длов ску (да нас опет Је ка те рин бург 
) го ди не 1977, на ре дио да се бул до же ри ма срав ни са зе мљом дом 
по ро ди це Је па ти је вих, у ко ме су би ли за то че ни и муч ки умо ре ни 
Ро ма но ви.63)

Сло вен ским ује ди ње њем – сма тра Ва си љев - мир и ред ће за-
вла да ти све том. „Сло вен ско би ће ни је агре сив но. Оно мо же пре-
о бра зи ти овај свет у рас цве та ни врт ле по те и жи вот но сти. Та кве 
мо гућ но сти, са др жа не у при ро ди и тра ди ци ји, кул ту ри и ве ри Сло-
ве на- ква ре пла но ве моћ ни ка ко ји вла да ју по ли ти ком и еко но ми јом 
за па да...“64)

По себ но је ин те ре сан тан фи ло соф ски и по ли тич ки став Иго ра 
Ша фа ре ви ча, еми нент ног ру ског ма те ма ти ча ра, пи сца књи ге Русо
фобија, у ко јој ана ли зи ра и раз об ли ча ва све оп ште пре доџ бе или 
пред ра су де о ру ском на ро ду и ру ској кул ту ри, ру ској исто ри ји и 
ру ској тра ди ци ји, ко је про из во де ра ди о ни це и фа бри ке ру со фо би је.

Ша фа ре вич го во ри о ак ту ел ном сло му вла сти као и 1917, и 
сма тра да је нај ве ћа тра ге ди ја по вра так у ка пи та ли зам. Он се, по 
узо ру на Сол же њи ци на, за ла же за пар ла мент лич но сти а не пар ти-
ја, чи је де ло ва ње сма тра де струк тив ним по на ци о нал не и др жав не 
ин те ре се Ру си је.

„Тре ћи пут“ Сол же њи ци на за го ва ра и Ва лен тин Рас пу тин, 
кри тич ким при ка зом ни хи ли зма „но вог свет ског по рет ка“, ко ји се 

62) Исто, 73.
63) Исто, 195.
64) Исто, 74.
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кре ће „тра гом ру со фо би је“. Рас пу тин ука зу је на чи ње ни цу да је 
Ру си ја у го ди на ма пред Ре во лу ци ју по сто па ма при вред ног ра ста 
би ла пр ва у све ту, и по зи ва на ује ди ње ње Сло ве на, ка сло вен ској 
им пе ри ји.65)

У члан ку Ударупразно у под на сло ву „Ми смо Хи пер бо реј ци“ 
Ка ла јић по ред оста ло, пи ше: „Уз гред ре че но, да је у нас би ло та-
кве пре да је, да су де ла по пут Ста ре вје ре Ср ба и Хр ва та Но ди ла66) 
по ста ла оба ве зна лек ти ра, у окви ру од го ва ра ју ћег пред ме та (ин до)
европ ске са мо спо зна је – уве рен сам да би из о ста ли мно ги и нај-
стра шни ји бра то у би лач ки су ко би и ра то ви. Из о ста ло би и без ум но 
на сто ја ње Хр ва та – ко мич но по на у му а тра гич но по по сле ди ца ма 
– да се до ка зу ју са мо и је ди но као „не-Ср би“, да хр ват ску са мо бит-
ност де мон стри ра ју ис кљу чи во не га ци ја ма сва ке слич но сти и по-
ве за но сти са Ср би ма, по це ну ге но ци да и са мо у би ства са ве сти“. 67)

Словенскохолистичкосхватањесвета

На пу ту ка сло вен ској им пе ри ји Ру си и Ср би сто је на бра ни-
ку Евро пе. Од бра на Ру си је је од бра на „ср ца све та“. По зи ва ју ћи се 
на Ва лен ти на Рас пу ти на Ка ла јић ис ти че: „Ру ска на ци о нал на са мо-
свест је не сво ди ва у уоби ча је ну ка те го ри ју на ци о нал ног осе ћа ња 
или на ци о на ли зма. Та квој ру ској са мо све сти бо ље од го ва ра по јам 
па три о ти зма а нај при бли жни је по јам ета ти зма. У др жа во твор ном 
до ме ну, осе ћа ње при пад но сти ру ској на ци ји по при ма раз ме ре осе-
ћа ња при пад но сти отаџ би ни, чи ја све тост („Све та Ру си ја“) трен-
сцен ди ра на ци ју. Ту је од нос из ме ђу на ци је и отаџ би не те од го ва ра-
ју ће др жа ве по пут оног из ме ђу сред ства и ци ља: на ци ја је у слу жби 
све те отаџ би не и ње не др жа ве, од но сно им пе ри је. Из та квог др жа-
во твор ног по ри ва, ко ји је уко ре њен у ме та фи зич ком Не бу – по ти чу 
чу де сне кри ста ли за ци је иде ја и сно ва, од сло ве но фил ског „Тре ћег 
Ри ма“ до ве ли чан стве них струк ту ра над на ци о нал не и над ре ли гиј-
ске им пе ри је, ко је је са зда ла ми сао Кон стан ти на Ле он ти је ва“.68)

Ка ла јић за сло вен ски све то на зор ка же да то зна чи: „хо ли стич-
ко схва та ње и до жи вља ва ње свих ства ри и по ја ва све та. У пи та њу 

65) Види: исто, 134.
66) У питању је хрватски историчар Натко Нодило, који је између осталог, аргументовано, 

историјском грађом сведочио о српству Дубровника и Далмације, на основу српске 
етнојезичке припадности.

67) Драгош Калајић, исто, 146.
68) Драгош Калајић, исто, поднаслов: „Ка Словенској империји“, 181-182.
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је су штин ска од го вор ност ин до е вроп ске formamentis ко ја се нај-
бо ље очу ва ла код сло вен ских на ро да. Са нај ви шег или иде ал ног 
сло вен ског осмо три шта, сав свет или све мир се пре до ча ва је дин-
ствен а сви ње го ви кон сти ту тив ни еле мен ти су ме ђу за ви сни. За-
то је је дан ве ли ки сло вен ски , срп ски пе сник, Ми лош Цр њан ски, 
пе вао да по ја ва осме ха на људ ском ли цу иза зи ва ра ђа ње цве то ва у 
нај ве ћим да љи на ма, чак на Су ма три. Оту да у сло вен ским је зи ци ма 
ре чи „све“, „свет“, „ све мир“ и „све то“ по ти чу из истог ети мо ло-
шког ко ре на“.69)

Та кав хо ли стич ки све то на зор Сло ве на из и ску је и од го ва ра ју ћу 
по ли тич ку струк ту ру. Под све тлом сло вен ског хо ли зма очи глед на 
је не по доб ност мо де ла по ли тич ке струк ту ре ка кву има За пад. За-
пад на „пар ла мен тар на де мо кра ти ја“, у нај бо љем слу ча ју, из ра жа ва 
во ље и по тре бе са мо јед ног ма лог и не нај бит ни јег де ла дру штве не 
це ли не. У пи та њу је си стем ко ји је ди но ре пре зен ту је и мо но по-
ли стич ки при ви ле гу је кла сну ди мен зи ју дру штва. Си лом та квог 
мо но по ла ус по ста вља се на сил ни и не при род ни при мат де ла над 
це ли ном и иде о ло шко-кла сних те пар тиј ских де о ба над за јед ни-
штвом. Дру ге и че сто ви тал ни је те зна чај ни је ди мен зи је дру штва 
су пот пу но за по ста вље не и по ли тич ки обес пра вље не, ли ше не пра-
ва и мо ћи уче шћа у од ре ђи ва њу оп ште по ли ти ке. У су шти ни, све 
иде о ло шке раз ли ке из ме ђу „ле ви це“ и „де сни це“ у за пад ним си сте-
ми ма „пар ла мен тар не де мо кра ти је“ сво де се на ма ју шне ам пли ту-
де по ре ских оба ве за. Оту да и сме не на вла сти иза зи ва ју не га тив не 
по сле ди це по ве ћа ња или ума ње ња по ре ских оба ве за. Реч је за пра-
во о си сте му ла жне де мо кра ти је и пра ве пар ти то кра ти је, о си сте му 
ко ји се рас па да пред сва ким озбиљ ни јим иза зо вом...

Сло вен ска ал тер на ти ва за пад ној псе у до де мо кра ти ји је не по-
сред на власт на ро да у сфе ри жи во та и по тре ба оп шти на или окру-
га те це ло ви та за сту пље ност свих ди мен зи ја за јед ни це у нај ви шем, 
скуп штин ском об ли ку по сре до ва ња и од лу чи ва ња. Сло вен ска тра-
ди ци ја на ла же не по сред ну власт на ро да и у до ме ну свих ве ли ких 
или бит них из бо ра, по сред ством на род ног са бо ра и са бор ског из ја-
шња ва ња или од лу чи ва ња.70)

У раз го во ру са Ка ла ји ћем „цар ру ске умет но сти“- ка ко га је 
овај на звао, Иља Гла зу нов по твр ђу је ру со фо би ју по пут Ша фа ре-
ви ча, и ис ти че да: „ По сто ји јед на ма сон ска кар та из 1902. го ди-

69) Исто, 182.
70) Исто, 183.
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не, где уме сто Ру ске Им пе ри је, ко ја је ка сни је из об ли че на у СССР, 
сто ји нат пис: „Ру ска пу сти ња“. Да кле, план за уни ште ње Ру си је и 
ру ског на ро да је одав но на пра вљен. Пре ма про јек ти ма `новог свет-
ског поретк а` Ру си ја тре ба да по ста не си ро вин ска ба за САД а Ру си 
но во ро бље. То је ве ков ни циљ мрач них си ла, на ших не при ја те ља. 
Уоста лом, до бро знаш да су Ок то бар ску ре во лу ци ју из ве ли стран-
ци и плу то крат ска ин тер на ци о на ла...“71)

Као што смо ре кли са Ка ла ји ћем су у Ре пу бли ку Срп ску, у вре-
ме ка да се ова срп ска зе мља бо ри ла за оп ста нак и др жа во твор ност, 
до ла зи ли и во де ћи ру ски ин те лек ту ал ци и јав ни де лат ни ци, ме ђу 
њи ма и во де ћи ру ски ге о по ли ти чар Алек са нар Ду гин. 

Ди ве ћи се срп ској бор би, хра бро сти и ис трај но сти у оства ре-
њу др жа во твор не иде је, Ду гин је у Ср би ма ви део узор ру ском на-
ро ду.72) За Ру се на јед ном ме сту ка же: „Ру си су ро ђе ни ле ви ча ри 
али су исто вре ме но и ро ђе ни де сни ча ри, јер се за ла жу за вред но-
сти отаџ би не и ге нет ског на сле ђа, при род не хи је рар хи је и Им пе-
ри је“.73)

Ка ла јић је у Вла ди ми ру Жи ри нов ском, во ђи ру ских ли бе ра ла, 
пре по знао обич ног про во ка то ра, „од мај ке Ру ски ње и оца прав ни-
ка“ (ве ро ват но Је вреј), ко ји је ру ском на ци о на ли зму на но сио са мо 
ште те. Та ква је и ње го ва књи га са ома мљу ју ћим на сло вом: Послед
њискокнајуг,за ко ју он не ма од го ва ра ју ће од го во ре ка ко би Ру-
си ја др жа ла у по кор но сти то ли ки му сли ман ски свет, а да и са ма не 
по ста не ислам ска зе мља.

Ру со фо би ја је, ка ко ис ти че Ка ла јић, по узо ру на ср бо фо би ју. 
Он се при то ме по зи ва на Да ни лев ског. „Опа жа ње Да ни лев ског да 
не при ја тељ ство си ла За па да про тив Ру си је ни је по кре та но по ли-
тич ким или иде о ло шким раз ло зи ма по твр ђу ју и са вре ме ни осва-
јач ки по хо ди мон ди ја ли зма. Упр кос свих по ли тич ких усту па ка Ру-
си је и про це са срам ног по за пад ња че ња ње не по ли тич ке при ро де 
– уз ус по ста вља ње за пад њач ке вла сти у Кре мљу – не при ја тељ ство 
За па да defacto ни је сма ње но већ је и по ве ћа но“.74)

71) Исто, Код Иље Глазунова - „Цар руске уметности“, 226.
72) Владимир Волков, француски писац руског порекла, целивао је руку Радовану 

Караџићу, са образложењем да је престар да би доживео обнову руске царевине и част 
целивања руке руског императора на трону. Види: Драгош Калајић, исто, 371.

73) Драгош Калајић, исто, 268.
74) Исто, 354-355.
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Ка ла јић се су сре тао са још мно гим Ру си ма, по пут Ју ри ја Вла-
со ва, Ни ки те Ми хал ко ва, Сер ге ја Ба бу ри на, На та ли је На роч ниц ка-
је, Јев ге ни ја Мо ро зо ва... Ве ли ку па жњу по све тио је фи ло соф ским 
и по ли тич ким кон цеп ци ја ма дво је по след њих, по себ но Новојру
скојмисли На та ли је Но роч ниц ка је. 

У књи зи РусијаиРусиусветскојисторији,напрагутрећег
хиљадулећа На роч ниц ка ја пот пу но раз би ја илу зи ју ко ја је ду го тра-
ја ла да је За пад во дио „хлад ни рат“ про тив со вјет ског ко му ни зма. 
Во дио га је за пра во са мо и је ди но про тив Ру са и ру ске др жа во-
твор не по ли ти ке: „Дог ма ко ја свет ску по ли ти ку XX ве ка ин тер пре-
ти ра ис кљу чи во као бор бу ли бе рал ног За па да са ко му ни стич ким 
СССР, успе шно за кла ња истин ске, под му кле ме ђу на род не пла но ве 
про тив Ру си је, у го ди на ма Ок то бар ске ре во лу ци је, још ви ше по сле 
Јал те и Потс да ма, те са свим скре ће у дру гом прав цу ана ли зу са вре-
ме не си ту а ци је“.75)

Крај њи циљ за пад њач ког из во за ко му ни стич ке ре во лу ци је у 
Ру си ју та да је уочио и па три јарх Ти хон, чи је ре чи На роч ниц ка ја 
на во ди: „Та јан стве на, али по свом де ло ва њу стра шна си ла око ми ла 
се на Крст Го спо да Ису са Хри сто са. Свет ска моћ на ан ти хри шћан-
ска ор га ни за ци ја ак тив но те жи да за ве де свет и устре ми ла се на 
Пра во слав ну Ру си ју.“76)

За На роч ниц ка ју марк си зам је „ро ђак европ ског ли бе ра ли зма“: 
„И ли бе ра ли зам, као и марк си зам, укла ња ју на ци је из исто ри је. 
Глав ни ин стру мент мон ди ја ли стич ке стра те ги је ли бе рал ног прав-
ца на по чет ку ве ка по ста ли су ан гло сак сон ски ин те ре си а по сле 
ра та САД, у ко ји ма је фор ми ран идеј ни и фи нан сиј ски цен тар са 
гло бал ним те жња ма...`Демократс ка Америка` је пре ко сво јих пред-
став ни ка, бан ка ра, до и ста би ла ве о ма то ле рант на пре ма бољ ше-
ви ци ма и пру жи ла им је ве ли ку по моћ у сред стви ма и ре во лу ци о-
нар ним ка дро ви ма то ком нај ра ни јих го ди на а за тим па ра лел но са 
сво јим уче шћем у фи нан си ра њу Ан тан ти них ин тер вен ци ја.“

На роч ниц ка ја је има ла увид у аме рич ке ар хи ве то ком свог ра да 
у ОУН, где је про на шла до вољ но до ка за да су си ле За па да по др-
жа ле „ко смо по лит ске“ сна ге уну тар СССР и „за те за ле обруч ( око 
СССР) при нај ма њем ис по ља ва њу исто риј ски на сле ђе ног на ци о-
нал ног и др жав ног на че ла“. Оне су „отва ра ле сво ја вра та и при ма-

75) Калајићев цитат из књиге Наталије Нарочницкаје: Русија и Руси у светској историји, на 
прагу трећег хиљадулећа, Исто, 375.

76) Исто
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ле у сво је под му кле за гр ља је (као не дав но) увек при ли ком под ри-
ва ња или гу бље ња тих на че ла...Не до пу сти ти об но ву кон ти ну и те та 
ру ске исто ри је – то је глав ни сми сао за пад не по ли ти ке у од но су 
пре ма СССР (и да нас Ру си ји)“. 77)

Ру си – ис ти че На роч ниц ка ја - од би ја ју мон ди ја ли тич ку иде-
о ло ги ју: „У на ци о нал ној са мо све сти пра во слав ног тра ди ци о на-
ли сте, глав на ком по нен та је осе ћа ње исто риј ског тра ја ња, сна жан 
до жи вљај при пад но сти не са мо и не то ли ко кон крет ној стра ни или 
ре жи му у жи во ту свог на ро да већ це ло куп ној исто ри ји Отаџ би не, 
ње ној бу дућ но сти, и то ван гра ни ца соп стве ног жи во та“.78)

Почетакобнове

Ка ла јић по ста вља оправ да но пи та ње: „...с об зи ром да су аген-
ти и ме ди ју ми атлант ског Ле ви ја та на ус пе ли да осво је глав на ме ста 
од лу чи ва ња у Кре мљу, за што он гу би дра го це но вре ме па и енер-
ги је, на сто је ћи да скр ши срп ски от пор, уме сто да од мах по кре не 
ра за ра ње Ру си је и осва ја ње „ср ца све та“ (Ма кин де ров He ar tland), 
без ко га је, ду го роч но гле да но, ње гов па ра зит ски оп ста нак не мо-
гућ? Уоста лом, Јељ ци но ву „од бра ну“ Ру си је од про со вјет ских ис-
ку ше ња, др жав ни се кре тар САД, Џ. Беј кер, је 24. ма ја 1992. го ди не 
ова ко оце нио: „Оно што ми же ли мо да по стиг не мо су не за ви сне 
др жа ве, не са мо Ру си је и у Ру си ји, не са мо Мо скве и Санкт Пе-
терс бур га, не го и Ура ла, Си би ра и Да ле ког ис то ка“. Прет ход но је 
16. де цем бра 1991. ре као ка ко САД тре ба да пред во де „ис ко ри шћа-
ва ње бо га тих људ ских и ма те ри јал них из во ра тих огром них зе ма-
ља за ствар сло бо де уме сто то та ли та ри зма, ка ко би на тај на чин 
не из мер но оја ча ли без бед ност, про спе ри тет и сло бо ду Аме ри ке и 
све та“. Слич но је у сво јој Ве ли кој ша хов ској та бли го во рио Бже-
жин ски.

Од го вор на по ста вље но пи та ње сва ка ко има у ви ду ору жа не 
сна ге Ру си је, ко ји ма за пад ни Ле ви ја тан ни је овла дао, иако је овла-
дао ру ском по ли тич ком хи је ра хи јом, те иако је раз био и део др жав-
не без бед но сти, али не сву.

„По све му су де ћи- ука зу је Ка ла јић - су ве ре но упра вља ју ћи ру-
ском др жа вом по сред ством ма ри о нет ске вла де и од го ва ра ју ћих ру-
со фоб ских пред сед ни ка – од Гај да ра и Чу ба и са до Њем цо ва и Ки-

77) Исто, 376.
78) Исто, 377.
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ри јен ка – стра те зи атлант ског Ле ви ја та на су ве ро ват но про це њи ва-
ли да је рат про тив Ру си је defacto до би јен те да не тре ба жу ри ти 
у об зна њи ва њу ње го вог ис хо да, тим пре јер би та ко не што мо гло 
да иза зо ве тра у ма тич не и на сил не ре ак ци је ру ске ар ми је и ру ског 
на ро да, ха ос, уста нак и угро жа ва ње жи во та ис ту ре них „тро јан ских 
ко ња“.79)

Вре ме и по ли тич ки и ге о по ли тич ки про це си ко ји су усле ди ти 
по ка за ли су ко ли ко је Ка ла јић био успе шан ана ли ти чар и ан ти ци-
па тор бу ду ћих до га ђа ја. Од лич но је по зна вао по ли тич ки мен та ли-
тет за пад них ге о по ли тич ких кон кви ста до ра. У јед но ме су се очи-
глед но пре ва ри ли, као и њи хо ви пу ле ни - ру со фоб ски оли гар си, а 
то је у из бо ру Јељ ци но вог на след ни ка, јер су ми сли ли да то ме сто 
по ве ре не ком „дрч ном струч ња ку из ре до ва бив ше КГБ, с од го ва-
ра ју ћом мре жом по знан ста ва и ути ца ја“. Да кле, тра жи ли су не ко га 
ко ји ће „зна ти ка ко об у зда ти и кро ти ти ра сту ћа не за до вољ ства на-
ро да, не ко спо со бан да њи ма и оте том бла гу обез бе ди мир, за шти ту 
и иму ни тет спрам сва ког суд ског про це са“.80) И пре ва ри ли се!

Ка ла јић је до бро уочио да КГБ спа са ва Ру си ју. „Ко ри сте ћи 
хва ле гло ба ли за ци је, ко је ши ре про из во ђа чи јав ног мње ња За па да, 
Пу тин је су прот но атлант ским са ве ти ма и `превремено` по кре нуо 
уну тра шњу, ру ску гло ба ли за ци ју, укруп ња ва ње ве ли ких пред у зе ћа 
у кор по ра ци је те ус по ста вља ње и учвр шћи ва ње др жав них мо но-
по ла. Ту по чи ва и ду бљи сми сао ње го ве бор бе про тив оли гар ха: 
реч је о бор би за по вра ћај ви тал них гра на при вре де под др жав ни 
над зор, уз афир ма ци ју др жав ног мо но по ла, од но сно др жав не од го-
вор но сти и упра ве над бу дућ но шћу и суд би ном ру ског на ро да.“81) 
Сва ка ко да је и ван ре дан раст вој но од брам бе них мо ћи Ру си је под 
Пу ти ном је дан од кључ них зна ко ва, по ред ње них бо га тих енер гет-
ских и дру гих при род них ре сур са, ве ли ког по врат ка Ру си је на ме-
сто ве ли ке си ле.

Сто га је ра зу мљи во кад Ка ла јић ка же:„Сва Евро па је у Ру си ји“.
Европ ску ори јен та ци ју Ру си је на ла зи мо и код Пу ти на, ко ји ка же: 
„Ру си ја је јед ном по ло ви ном у Евро пи а дру гом у Ази ји, али на ша 
кул ту ра је европ ска и нај ве ћи део еко ном ских од но са се оства ру је с 
Евро пом. Из ве сно је да па зи мо и на од но се с Аме ри ком и Да ле ким 
ис то ком, али на ша бу дућ ност је Евро па“.82)

79) Исто, 407.
80) Исто, 409.
81) Исто, 415-416.
82) Калајић, према: CorrieredellaSera од 4. новембра 2003.
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Европ ску усме ре ност Ру си је Ка ла јић на ла зи и код До сто јев-
ског. На и ме, у ро ма ну Младић, кроз ис по вест ис ку ства гро фа Вер-
си ло ва, сте че ног у бор би про тив па ри ских ко му на ра Фјо дор Ми-
ха и ло вич До сто јев ски нам не по сред но пру жа нај ду бље од ре ђе ње 
ру ског чо ве ка: „Је ди но је Рус, и то чак и у на ше вре ме, да кле још 
мно го пре но што се бу де свео оп шти ра чун – сте као спо соб ност 
да бу де у нај ве ћој ме ри Рус баш та да кад је у нај ве ћој ме ри Евро-
пља нин. У том и је сте бит на на ци о нал на раз ли ка из ме ђу нас и свих 
оста лих, и у том по гле ду смо ми не што пот пу но за себ но. У Фран-
цу ској сам Фран цуз, са Нем цем Не мац, с ан тич ким Гр ком сам Грк 
и, тим са мим, у нај ве ћој ме ри Рус. Тим са мим сам пра ви Рус и нај-
бо ље слу жим Ру си ји, за то што но сим ње ну глав ну ми сао“.83)

Ка ла јић је Европљане на ла зио ме ђу про све ће ним Ита ли ја ни-
ма, Фран цу зи ма, Нем ци ма, ко ји су раз у ме ли по тре бу да се од у пру 
„аме рич ком злу“ ко је од Дру гог свет ског ра та упра вља европ ским 
по сло ви ма и оне мо гу ћа ва ус по ста вља ње сло бод ног европ ског ен-
ти те та, али је европ ску иде ју и мо гућ ност ње не об но ве и оства ре-
ња ви део тек у Ру си ји. Ру ска европ ска иде ја, а то пре све га зна чи 
сло бод ну Ру си ју, „оку пи ра ла“ је мно ге ру ске ин те лек ту ал це, још 
за вре ме Гор ба чо вље вог и Јељ ци но вог др жав ног сло ма, а по го то во 
до ла ском на власт Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча, ка да је Ру си ја по че-
ла по ли тич ки да се об на вља и уз ди же. 

Кад су у пи та њу Ср би и њи хов по ли тич ки и др жав ни про стор 
Ка ла јић је у све му оп ти ми ста. Он ка же: „Ви дим пот пу но све тлу бу-
дућ ност срп ског на ро да, из про стог раз ло га што ми очи глед но има-
мо не ку ми си ју. На на ма се сло ми ла Осман ска им пе ри ја, на на ма се 
сло ми ла Аустро у гар ска, на на ма се сло мио Тре ћи рајх, на на ма се 
ло ми и за у ста вио се Но ви свет ски по ре дак. То ни је ма ло у исто ри ји 
јед ног на ро да. Уве рен сам да су у пра ву на ши ру ски при ја те љи по-
пут Алек сан дра Про ха но ва, ка да ис ти че да ће XXI век би ти обе ле-
жен Ср би јом ко ја отва ра но ви ци ви ли за циј ски пут Евро пи. Уве рен 
сам да је у пра ву и ве ли ки ма ђар ски ми сли лац, фи ло зоф исто ри је, 
То мас Мол нар, ко ји ка же да се да нас, ми сле ћи на рат у Бо сни и 
Хер це го ви ни, је ди но Ср би бо ре за оне вред но сти ко је су Евро пу 
учи ни ле ве ли ком“. 

83) Драгош Калајић, Русија устаје, ИКП „Никола Пашић“, Беогад, 2005, 422.
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Mom ci lo Su bo tic
ON PO LI TI CAL THO UGHT OF DRA GOS KA LA JIC

Re su me
Dragos Kalajic (19432005) was „a renessaincetype“
SerbanduniquefigureonSerbianandEuropeancultural
andpublicscene,thankstohisspirit,physicalappearance
and sophisticated style of presentation of his broad and
comprehensivethought.ByKalajic’seducationhewasan
artist–painterandartcriticandbyhisownchoicehis
vocationwasajournalist,publicistandgeopoliticianan
authorofnumerous textsdedicated toaphenomenonof
„NewWorldOrder“anditsconsequencesontheregionof
formerYugoslavia.Kalajicwasactivelyinvolvedindefen
seofSerbianpeopleintheRepublicofSrpskaKrajinaand
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Republika Srpska during disintegration of secondYugo
slavia,bothinthewarbattlefieldwithSerbianfightersand
in theworldpublic scenepresentinghistoricalbackgro
undoftheYugoslavconflict.CertainlyKalajicwasoneof
themostresponsibleSerbianintellectualsforintroducing
SerbiansideofthewarconflictstorytopatrioticRussian
intellectualswho,asmembersof theSocietyofRussian
Serbian friendship visited first battlefield lines admiring
courageandpatriotismofSerbianfighters.Inthewordsof
theseRussianfriends,theydefendednotonlySerbianpeo
plebutalsoRussiaatthesametime.AsafamousSerbian
intellectualandopponenttothebeastofthe„newworld
order“during1990’sKalajicvisitedRussiaseveraltimes.
There he lectured and held conversations with Russian
writers,artistsandotherpatrioticintellectualsregarding
thewayforRussiahowtogetridofforeignRusophobic
government’smenacenotonlyforspiritualandmaterial
devastationofthisparentstateofSlavpeople,butalsothe
menaceforatotaldisappearanceofthisgreatstate.
Also,Kalajic’spublicactivityincludedhisappearanceson
TVandsothereweresomeofhisunforgettableappearan
cesinaTVserialMontBlancinwhichinseveralepisodes
helecturedonfollowingtopics:a)Whatisgeopolitics?;
b)OnCurtiusMalaparte;c)OnEuropeanKrajina;d)A
Prediction,amongwhichanexceptionallyimpressiveap
pearancewashisalmost twohour longpublicTVlectu
reOnAmericanEvil.Eachoneof theselecturesKalajic
usedtoopenwithagreeting„Godhelpus,brothersand
sistersSerbsandothertrueEuropeans“andfinishitwith
the greeting „Selfrespect is a basis of any proper self
confidence.“BeforepresentationandanalysisofKalajic’s
booksitisnecessarytosayseveralwordsoneachofthese
Kalajic’slectures.
In his bookOn American EvilKalajic defined it as „a
synthesisofaJudeoprotestantconceptofeconomy,anar
chicindividualismandprinciplesofcivilsocietyinwhich
thereignofathirdsocialclasshadgottransformeditself
intoplutocracy.“Inthevastnessof„thenewcontinent“,
farawayfromrestrainingnormsofEuropeancultureand
morality, thisexplosivemixturehadgrown toplanetary
scaleextent, openly gaining pathological features and
traitsontheway.Firstvictimsof theAmericanevilwere
magnificent culturesofnativepeople,whohadbeenex
posedtobrutalspiritualandbiologicalgenocyde.Second
murderouswaveofviolenceshattered„theSoutherners“
who inherited fromEurope „an archaity of agricultural
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feudalwayoflifewhichhadbeenformedlongtimebefore
theFrenchRevolution...“
Kalajicspokeonsimilaritybetweenliberalismandreal
socialism andmarxism. „Realsocialism and liberalca
pitalismaretwoonlyseeminglyantagonisticsystems,but
inrealitytheyaretwocomplementarysystemsofthesa
mecivilisationofquantity,whichaim towarddestroying
ofeverythingholy,divineandnobleinamanandinthe
world.“84)Liberalismderived fromprotestant and Judaic
relibion–asMaxWeberandWernerZombarttaught,and
soliberalcapitalismflourishesmoreinProtestantstates
thaninCatholicstates,inparticularmoreinthemthanin
Orthodoxstates.“
Thisstatementhasbecomemorethanpopularnowadays
and itcouldbeuseful toSerbianpoliticians,economists
andideologistswhoareblindlydevotedtotheEuropean
Unionanditsstrugglingeconomy.SincetheSecondWorld
War Europe has been under American control and the
EuropeanUnionisAmericancreation.
InhisfirstbookontheAmericanevilKalajicanalyzedthe
questionoftheSerbsandSerbiaintheprocessofgloba
lization,havingtakenintoconsiderationthatSerbiaand
Serbianlandswereconsideredtobeahindranceforpo
liticalandgeostrategicobjectivesoftheUnitedStatesof
America. The Serbs are considered to be the hindrance
becausetheyopposedestroyingofinternationallawand
internationallyrecognizedstateswhichhadbeenestablis
hedfollowingthevictoryovernacismandfascism,andbe
causetheyopposedestroyingofEuropeanorderbasedon
astatenationalprinciple.Theyareconsideredtobe the
hindrancebecausethey,alongwiththeRussians,standas
witnessesofancientEuropeanvalues,asseenbyKalajic,
bysupportingaDeGaulisticEurope–fromLisboatoVla
divostok.Theyareconsideredtobethehindrancebecause
theyare„lastEuropeans“.Perhapsit is thereasonwhy
GeorgeBushSenioroncestatedthat„Serbiaisagreatest
threattosecurityandeconomicandpoliticalinterestsof
theUnitedStatesofAmerica.“
Kalajic referred to Serbian tendencies and experiences
with the statehood when reminding that in case of the
Serbsastateisagreatestformandpoliticalexpressionof
nationalcommunity.TheSerbsarecompletelyunfamiliar
withWesternliberalcapitalistformulaofthestateasade
nominatorandregulatorofrelationshipswithinamecha
nicalsociety,themechanicalunionofindividualinterests

84) Ibid, 173
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inaconstantwar forpersonalprofitandselfishbenefit.
KalajicnotedalsobadexperiencesoftheSerbswithmul
tipartyparliamentarydemocracywhichwould,asheun
derlined,becomeevenworseinanewperiodwhichwasto
followafterthatperiod.
Kalajicpresentedanunnaturalallianceof theUSAand
IslamismasdirectedagainstChristianEurope,referring
toAlexanderDelVal’sbookIslamismandtheUnitedSta
tesofAmerica–anAllianceagainstEurope.Inachapter
entitled„Islamism andProtestantism“ the author,when
referring toMaxWeber’s statementon similaritybetwe
enIslamismandProtestantism,presentedalsosimilarities
betweenrelevantmondialisticandIslamisticideology.Del
Valunderlinedthat:„...thespiritofIslamwassubstanti
allyidentical(toProtestantone.)Itisequallyimperialistic
asAngloSaxonpuritanProtestantism,equallyhavingde
rivedfromoneJudeoChristianheresy,having,besideit,a
sameambitiontosubmitwholeplanettoanuniversaland
totalitarianteologicalpoliticalsystem.JustliketheIsla
micworld,theNewWorld,too,withtheforceofitsphi
losophicalpoliticalandspiritualbasis, isantiEuropean
andrevolutionary inamost selfdestructivesenseof the
word.American spirit is substantially against oldEuro
pe.Europehassteadilyremainedalivingchallengewhich
needstobeoverthrown,aterritorialandethnicalstarting
pointofthebetrayal,whichinacertainwayistheesta
blishmentoftheNewWorld,constantlyrebellingagainst
itsownroots.Europehastobedestroyedbecausesheis
theOldWorld.“
Instead of liberal capitalism, Kalajic opted for another
one, a more purposeful, more profitable and more per
spectivecapitalism,asocalledRheinecapitalismorthe
capitalism ofGerman traditionwhich had derived from
German realhistory school of economy, fromFriedrich
Liszt,andwhichsucceededtorevivePrussiabyitssystem
andmakeGermany,onceinthepastoneofpooreststates,
tobecomeoneofmostpowerfuleconomicpowersinthe
world.Thishadbeenthemodelofcapitalismwhichwas
implementedinJapanwithgreatsuccess,andalsoinChi
na,alsowithgreatsuccess.
RussiaisrisingisabookwrittenasaresultofKalajic’s
encountersandconversationswith someofmost signifi
cantRussiansinthefieldofarts,science,politicsandpu
bliclifeandwhichwererecordedinfamousnewspapers
andmagazinesinSerbia,mostlyinamagazineDuga.This
bookcanberead„alsoasatestimonyonarevivaloforga
nicandfatedlyformedSerbianRussianrelationsderiving
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fromdeep feelings of kinship and historical communion
which isaboveanypoliticsandsomerelevantcriterium
„friendenemy.“InthebookKalajicpresentedaconflict
betweenRussian„westerners“and„slavophiles“which
can decide either revival or downfall ofRussia.Kalajic
unconditionallybelievedinthevictoryoftheslavophiles
inthebattlefortherevivaloftheideaandstateofRussia.
Incaseofopposite,„thewesterners“wouldwinandRus
siawouldlose.It isconfirmedbyhistoricalexperiences,
because „the westerners“ always wanted to transform
Russiaintooneofprovincesofmoderncivilizationofthe
West under the formula ofmasonic„newworld order“,
liberalcapitalistworldmarketorcommunist„internati
onala“ofproletariate. Incontrast to them,on theother
sideofthedissidence,„theslavophiles“underlinedvalues
ofRussianidentityandweredeterminedthatRussia,with
theexampleof itsownrevival,would saveEurope from
thedownfallimmanenttomoderncivilizationoftheWest.
Kalajic found Europeans among enlightened Italians,
French,Germanswhounderstoodtheneedtoresist„Ame
ricanevil“,butheviewedEuropeanideaandpossibility
ofitsrevivalonlyinRussia.StartingfromthetimeofGor
bachovandJeltsin’sstatedownfals,andinparticularstar
ting from the time when Vladimir Vladimirovic became
aleaderandRussiastartedherpoliticalrevivalandde
velopment, leadingRussian intellectuals have supported
RussianEuropean idea,which,first of all, impliesa free
Russia.AlongwiththeprocessofstrengtheningofRussia
Europestrengthens,too–thisisaleadingKalajic’stho
ught.
Key words: United States of America, American evil,
Europe,ThelastEuropeans,Serbs,Serbianlands,Russia.
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