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Раз го вор во ди ли: Сло бо дан Ерић  
и Вла ди мир Ди ми три је вић

Р
о ђен 1950. го ди не, Ва лен тин 
Ка та со нов је био про фе сор Ка
те дре ме ђу на род них фи нан си ја 
на Мо сков ском др жав ном ин
сти ту ту за ме ђу на род не од но се 
(МДИ МО), док тор еко ном ских 

на у ка, до пи сни члан Ака де ми је еко ном
ских на у ка и пред у зет ни штва. Од 1991. 
до 1993. био је са вет ник при Ује ди ње ним 
на ци ја ма, у Оде ље њу за ме ђу на род не еко
ном ске и со ци јал не про бле ме. Од 1993. 
до 1996. био је члан Са ве то дав ног са ве та 
пред сед ни ка Европ ске бан ке за об но ву и 

раз вој. Од 2001. до 2011. био је шеф Ка те
дре за ме ђу на род не ва лут нофи нан сиј ске 
од но се МДИ МО Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва Ру си је. Од 1995. до 2000. био је 
за ме ник ди рек то ра Ру ског про гра ма ор га
ни зо ва ња ин ве сти ци ја у опо ра вак жи вот
не сре ди не. Спе ци ја ли ста је у обла сти еко
но ми је ко ри шће ња при род них ре сур са, 
ме ђу на род ног кре та ња ка пи та ла, про јект
ног фи нан си ра ња, упра вља ња ин ве сти ци
ја ма. Аутор је ни за књи га, ме ђу ко ји ма су 
„Бек ство ка пи та ла из Ру си је“, „Ста љи но
ва еко но ми ја“, „Ка пи та ли зам/ Исто ри ја и 
иде о ло ги ја ’ци ви ли за ци је нов ца’“, „Укра
ји на – еко но ми ја смут ње“, „Исто ри ја као 
Бож ји про ми сао“, итд.

Сре ди ном ок то бра 2014. уче ство вао је на 
на уч ној кон фе рен ци ји ор га ни зо ва ној у 
Бе о гра ду од стра не ру ског Фон да стра
те шке кул ту ре и до ма ћег Фа кул те та за 
ди пло ма ти ју и без бед ност. Го во рио је о 
еко ном ским узро ци ма Дру гог свет ског 
ра та. Ис ко ри сти ли смо при ли ку да с њим 
раз го ва ра мо.    

Јед на од Ва ших основ них те за је сте да 
су еко но ми ја и ре ли ги о зни по глед на 
свет по ве за ни. По Ва ма, иза ра зних 
об ли ка еко но ми је кри ју се ре ли ги о зни 
ци ље ви, а еко но ми ја епо хе гло ба ли - 
зма је ан ти хри шћан ска. Ка ко то об- 
 ја сни ти?

Еко но ми ја и 
ес ха то ло ги ја
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- Ре че но је у Је ван ђе љу: „Не мо же те слу
жи ти Бо гу и ма мо ну“. Ма мон је бли ско
и сточ ни идол ма те ри јал ног бо гат ства, 
зла то по клон ства. Чо ве чан ство је ду го 
ста ја ло на рас кр шћу, али је, из гле да, у 
по след њих две ста го ди на кре ну ло Ма
мо но вим пу тем, та ко да то што је ре као 
Спа си тељ пре две хи ља де го ди на ни је би
ла  слу чај на фра за. Хри стос је знао да ће 
сре бро љу бље би ти нај стра шни је ис ку ше
ње. Он је пред ви део сва мо гу ћа ис ку ше
ња и нај стра шни је ис ку ше ње бу квал но 
на звао Ма мо но вим ис ку ше њем, на ње га 
је ста вио нај ве ћи на гла сак. Са вре ме на 
ци ви ли за ци ја је прак тич но ци ви ли за
ци ја Ма мо но ва. На рав но,  њу дру га чи је 
на зи ва ју, на зи ва ју је ка пи та ли змом. 
Ка да при ча ју о ка пи та ли зму, обич но по
ми њу Марк са и го во ре да је то од ре ђе ни 
тип еко но ми је, но ово је са мо део при че, 
а је згро сва ке па и ма мо ни стич ке ци ви
ли за ци је прак тич но пред ста вља ре ли ги ја. 
Кад го во ри мо о по ли тич кој еко но ми ји, 
мо ра мо се за пи та ти шта је ње но ре ли ги
о зно је згро. Ре ли ги о зно је згро ка пи та ли
зма је ма мо ни зам – по кло ње ње нов цу, ма
те ри јал ном бо гат ству, мо ћи ко ја иза то га 
сто ји. А то зна чи ра за ра ње свих људ ских 
вред но сти, све га што је у чо ве ка уса дио 
Бог, и по че му је чо век лик Бож ји. Та ко је 
ма мо ни зам у су шти ни ре ли ги ја чи ји ће 
фи нал ни об лик би ти са та ни зам. 

Ко је су, по Ва ма, основ не осо би не еко-
но ми је за сно ва не на ма мо ни зму?
 Ево их. 1. Усме ра ва ње јед ног де ла дру
штва ка го ми ла њу бо гат ства, при че му то 
го ми ла ње по ста је циљ њи хо вог жи во та. 
Под бо гат ством се под ра зу ме ва це ло куп
ност имо ви не ко ја пре ва зи ла зи чо ве ко
ве по тре бе. 2. Пре тва ра ње го ми ла ња бо
гат ства у бес крај ни про цес. 3. Го ми ла ње 
бо гат ства у дру штву пре ста је да бу де по
је ди нач ни слу чај, не го по ста је оп се си ја 
свих, чи ме до ла зи до сво је вр сне ду хов не 
и со ци јал не „му та ци је“. 4. Му та ци ја се пре 
све га од но си на по глед на свет и, са мим 
тим, на на чин по на ша ња. Љу ди, без об
зи ра на сво је имов но ста ње, по ста ју оп
сед ну ти иде јом го ми ла ња бо гат ства. То у 
дру штву уби ја со ли дар ност и же љу да се 
уза јам но по мог не, а раз ви ја дух кон ку рен
ци је и  не тр пе љи во сти. 5. За јед ну гру пу 
љу ди го ми ла ње по ста је циљ по се би. Та, 
углав ном нај ма ња дру штве на гру па, же ли 
да, по се ду ју ћи бо гат ство, го спо да ри це
лим дру штвом. Бо га та шима мо ни сти на 
тај на чин по ста ју „иза бра ни“, а оста ли су 

„плебс“ ко јим се упра вља. 6. Да би оја ча ла 
сво ју по зи ци ју, гру па „иза бра них“ ве што 
ма ни пу ли ше „плеб сом“, под сти чу ћи у на
ро ду по хо ту за ма те ри јал ним бо гат ством. 
7. У дру штву до ла зи до стал не дру штве но
имо вин ске по ла ри за ци је: „иза бра ни“ су 
све бо га ти ји, а „плебс“ све си ро ма шни ји. 
„Пле беј ци“ та ко по ла ко по ста ју ро бо ви. 8. 
У дру штву ро бо ва све је ма ње сти му лан са 
за ефи ка сан рад. 9. „Иза бра ни“ се опре
де љу ју за еко но ми ју ко ја им обез бе ђу је 
нај бр жи раст бо гат ства. То је, пре све га, 
ли хвар ство и спе ку ла тив на тр го ви на. Ре
ал на еко но ми ја (про из вод ња ро ба и услу га 
нео п ход них чо ве ку за жи вот) се мар ги на
ли зу је. 10. Бо гат ство се, пре све га, са ку
пља у ви ду нов ца. То је за то што је но вац 
основ но сред ство ли хвар ског ка ма та ре ња 
и спе ку ла тив не тр го ви не, као и за то што 
он нај бр же и нај е фи ка сни је обез бе ђу је 
власт „иза бра них“.

А шта је био ко му ни зам?

 Не при ја тељ људ ског ро да има мно го 
ма ски. Он ста вља јед ну ма ску за дру гом; 
да нас  ста вља ма ску ли бе ралка пи та ли
зма. Ко му ни зам је, са сво је стра не, дру га 
стра на ка пи та ли зма, та ко ђе ма те ри ја ли
стич ки култ. То је ака де мик Игор Ша фа
ре вич звао „два пу та ка истом без да ну“. 
Ви ди те, марк си зам и ко му ни зам су ну
ди ли на вод ну ал тер на ти ву ка пи та ли зму. 
Ми смо у шко ли учи ли да је пр ви за да так 
на шег дру штва раз вој про из вод них си ла, 
дру ги за да так уса вр ша ва ње про из вод них 
од но са, а тре ћи ства ра ње но вог чо ве ка. 
Али марк си сти ни су пу но раз ми шља ли 
о ства ра њу „ал тер на тив ног“ чо ве ка, ко ји 
не ће би ти под вла шћен кул ту бо гат ства. 
Ста љин је о то ме го во рио. Ипак је Ста

љин у мла до сти био ђак бо го сло ви је, и 
он је, на не ки на чин, од лич но схва тао да 
се мо ра ство ри ти чо век имун на иза зо ве 
ма мо ни зма; по сле ње га у СССРу ви ше 
ни ко ни је схва тао шта је тре ћи за да так, и 
ка кав би тре ба ло да бу де тај „но ви чо век“. 
Као сту ден ти смо учи ли да је но ви чо век 
хар мо нич на лич ност, али ни ко нам ни је 
об ја снио шта тре ба ускла ди ти са чи ме. 
Ка ко хар мо ни зо ва ти уну тар људ ске осо
би не? Реч је о то ме да у марк си стич кој 
фи ло со фи ји  јед но став но ни је би ло ду ше, 
са мо не ке ма те ри јал не функ ци је. 

Ипак, Ви сте се ба ви ли еко но ми јом Ста-
љи но ве епо хе, и твр ди те да се од ње мо-
же што шта на у чи ти, по го то во да нас.
 На рав но. Ви ди те, по сле Ле њи но ве смр
ти, по ста ви ло се пи та ње ка ко да со ци
ја ли зам пре жи ви у јед ној др жа ви, ко ја 
се на ла зи у не при ја тељ ском окру же њу. 
Не ма свет ске ре во лу ци је. Шта сад? Бу
ха рин је пред ла гао да се кре не ево лу ци о

ним пу тем, да се ство ри ла ка ин ду стри ја, 
да се кре не кроз по тро шњу, па да се из 
за ра ђе ног ула же у те шку ин ду стри ју и 
пра вље ње сред ста ва за про из вод њу. Ста
љин је кре нуо дру гим пу тем – пу тем тзв. 
„мо би ли за ци о не еко но ми је“, ма да тај из
раз ни је са свим пре ци зан. Он је схва тио 
да без ин ду стри ја ли за ци је зе мљи у нај
кра ћем ро ку пре ти слом. И ус пео је да 
спрем но до че ка Дру ги свет ски рат. Ус пео 
је да на пра ви и атом ску бом бу. Јер, ба ца
ње атом ске бом бе на Хи ро ши му и На га
са ки би ло је по ру ка Ста љи ну; Ја пан је био 
по бе ђен, и ни је се мо ра ла ба ца ти бом ба 
на Ја пан. Ста љин је по ру ку схва тио, па 
је од го во рио рав ном ме ром, а СССР је 
про из вео хи дро ген ску бом бу пре САД. 

Ре ли ги о зно је згро ка пи та ли зма је ма мо ни зам –  
по кло ње ње нов цу, ма те ри јал ном бо гат ству, мо ћи 
ко ја иза то га сто ји. А то зна чи ра за ра ње свих  
људ ских вред но сти, све га што је у чо ве ка уса дио 
Бог, и по че му је чо век лик Бож ји. Го ми ла ње  
бо гат ства у дру штву пре ста је да бу де по је ди нач ни 
слу чај, не го по ста је оп се си ја свих, чи ме до ла зи до 
сво је вр сне ду хов не и со ци јал не „му та ци је“. То у  
дру штву уби ја со ли дар ност и же љу да се уза јам но 
по мог не, а раз ви ја дух кон ку рен ци је  
и  не тр пе љи во сти
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Да ли је мо гу ћа пра во слав на  при-
вре да? Шта нам мо же те ре ћи о де лу 
све ште ни ка Сер ге ја Бул га ко ва, „Фи-
ло со фи ја при вре де“, као по ку ша ју 
хри шћан ског за сни ва ња еко но ми је? 
По сто ји ли ру ски ал тер на тив ни мо дел 
еко ном ског ми шље ња?
  Ви сте по ме ну ли Бул га ко ва, али бих 
ја ре као да то ни је баш нај а у то ри та тив
ни ји аутор по том пи та њу. Он  је, на жа
лост, упао у со фи јан ску је рес, а про шао 
је у мла до сти сна жан ути цај марк си зма, 
та ко да се на ње го вој, ина че за ни мљи
вој, ми сли не мо же гра ди ти ал тер на тив ни 
еко ном ски мо дел. Не тре ба кри ти да се 
Ру си ја сре ди ном 19. ве ка на ла зи ла као 
хип но ти са на уче њем Кар ла Марк са. 
Ја сам, ина че, пред сед ник Ру ског еко ном
ског дру штва „Сер геј Ша ра пов“, ко је но си 
име по јед ном аутен тич ном ру ском пра
во слав ном еко но ми сти, за ко га у Ср би ји 
ве ро ват но ни ко ни је чуо, што ни је нео
бич но, јер је он и у Ру си ји не по знат. 
Мо гу вам ре ћи да о еко но ми ји мно го 
ства ри мо гу да ка жу љу ди ко ји у ства ри 
ни су про фе си о нал ни еко но ми сти за то 
што они ни су за тро ва ни зна њи ма ко ја 
да ју уни вер зи те ти. Си стем обра зо ва ња 
у Ру си ји ко ји је на стао у 19. ве ку је да
вао про те стант ско обра зо ва ње и по глед 
на свет. Да не го во ри мо да нас о на шим 
ви со ко школ ским уста но ва ма, ко је не ма

ју ни ка квог до ди ра са тра ди ци о нал ним 
пра во слав ним по гле дом на свет, па и на 
еко но ми ју. Сер геј Ша ра пов пред ста вља 
из у зе так, он је под вр гао сум њи све те за
пад њач ке те о ри је. Он је од лич но схва тао 
шта зна чи но вац. А но вац мо ра би ти и 
оста ти слу га, то јест сред ство раз ме не. 
Ка да но вац по ста не сред ство го ми ла ња 
бо гат ства, он се из слу ге чо ве ко вог пре
тва ра у ње го вог го спо да ра. Да би се то 
оства ри ло, мо ра се ме ња ти мен та ли тет 
љу ди. А са вре ме на, гло ба ли стич ка еко
но ми ја је, из ме ђу оста лог, то – на чин 
ме ња ња све сти љу ди ко ји се на во де да 

при хва те власт свет ске бан ко кра ти је. По
ма ло се гру бо ша лим ка да ка жем да је нај
це ње ни ји про дукт са вре ме не тр жи шне 
еко но ми је – глу пак. За и ста тре ба из ме
ни ти ду хов ни код чо ве ка да би он упао у 
ма мо нит ске зам ке, и уме сто љу ба ви, жи
во та, веч но сти при хва тио као нај ва жни ју 
вред ност но вац. Наш Ша ра пов је схва тао 
све фи нан сиј ске три ко ве. Обич но је го
во рио „но вац је слу га чо ве ка“. 

А ру ски ста ро вер ци? Ме ђу њи ма је би-
ло мно го спо соб них ин ду стри ја ла ца и 
тр го ва ца. Ко ли ко су они об ли ко ва ли 
ал тер на тив ну еко но ми ју?
 Из гу био сам ро ман тич не пред ста ве о 
ста ро вер ци ма. Ста ро вер ство је, бо ре ћи 
се про тив зва нич не Цр кве, би ло ру ска 
вер зи ја про те стан ти зма. На ши бо га ти 
ста ро вер ци су би ли у ве зи с Рот шил
ди ма… Ни су се га ди ли од кон так та са 
њи ма. Са ва Мо ро зов, по зна ти ин ду стри
ја лац из ста ро ве рач ких ре до ва, фи нан
си рао је Ле њи на и бољ ше ви ке. Мо ја же
на је из јед не та кве тр го вач ке по ро ди це, 

не ки пут се вре ђа кад при чам о ста ро
вер ци ма, али то су чи ње ни це.

По што спре ма те но ву књи гу о на стан-
ку тзв. „Бре тон –Вуд ског спо ра зу ма“, 
ко ји је на мет нуо до лар као ме ђу на род-
но сред ство пла ћа ња, шта нам мо же те 
ре ћи о то ме?
 Кад су фи нан си је у пи та њу, мо же се 
раз го ва ра ти на два пла на, или на ме та
фи зич ком, ко ји је основ ни, или на пла
ну кон крет них еко ном ских де та ља, јер 
кад су фи нан си је у пи та њу, „ђа во се кри
је у сит ни ца ма“. Сад, да кле, пре ла зи мо 
на „про фе си о нал ни“ ни во при че. Ка да 
је Ру звелт до шао на власт, усред ве ли ке 
еко ном ске кри зе, пр ви указ ко ји је из дао 
био је Указ о кон фи ска ци ји зла та. Он је 
зла то пр во од у зео од фи зич ких ли ца, а 
за тим и од ба на ка. То је ко рак ко ји се на 
пр ви по глед не мо же раз у ме ти. Мно ги у 
све ту су пи та ли Ру звел та ка кав је сми
сао та квог ње го вог по ступ ка. Он ни је дао 
ни ка кав кон кре тан од го вор јер је био са
мо играч ка у ру ка ма го спо да ра нов ца. То 
зла то ко је је би ло у окви ру „Фе де рал них 
ре зер ви“ пре шло је у над ле жност Ми ни
стар ства фи нан си ја.
За што је та ква ма ни пу ла ци ја би ла нео п
ход на? То је уоби ча је ни ме тод ко јим де
лу ју пре ва ран ти из све та фи нан си ја. Да 
би се аме рич ко зла то умно жи ло, да би 
га про гла си ли да га има два пу та ви ше 
не го што га за и ста има, по ву кли су ре
ал но зла то из ба на ка, али су им оста ви
ли злат не сер ти фи ка те ко ји до ка зу ју да 
га то бож баш то ли ко има ју. По што ни
су мо гли да штам па ју но вац без злат не 
под ло ге, они су обез бе ди ли штам па ње 
нов ца кроз та ко зва не злат не сер ти фи ка

Ка да је Ру звелт до шао на власт, усред ве ли ке  еко ном ске кри зе, пр ви указ ко ји је из дао је Указ  о кон фи ска ци ји зла та. То је уоби ча је ни ме тод  ко јим де лу ју пре ва ран ти из све та фи нан си ја.  Да би се аме рич ко зла то умно жи ло, да би га  про гла си ли да га има два пу та ви ше не го што га  за и ста има, по ву кли су ре ал но зла то из ба на ка,  али су им оста ви ли злат не сер ти фи ка те ко је  до ка зу ју да га то бож баш то ли ко има ју

Као ре зул тат ин тен зив ног ра да „ма ши на за  

штам па ње“ (пре све га Фе де рал ног си сте ма  

ре зер ви САД и Европ ске цен трал не бан ке) у све ту 

се по ја ви ло чи та во мо ре па ра, кре ди ти су по ста ли 

вр ло јеф ти ни, ско ро бес плат ни. Са да је ја сно за што 

је бан кар ски свет за ин те ре со ван за гло бал ни рат 

јер же ли да по мо ћу ра та об но ви по тра жњу нов ца  

од стра не оних ко ји се бо ре јед ни про тив дру гих.  

У усло ви ма во ђе ња ра то ва на гло ра сте по тра жња 

за кре ди ти ма, но вац по ста је скуп. Стра не ко је се 

су ко бља ва ју спрем не су на све усло ве ли хва ра  

са мо да би до би ли но вац и по мо ћу ње га  

обез бе ди ли по бе ду у ра ту
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те. Ми ни стар ство фи нан си ја је, пак, 
сво је зла то обез бе ди ло по зла ћи ва њем 
ме тал них по лу га. Та ко се спре мао те рен 
за Бре тон Вудс.
Бре тон вуд ска кон фе рен ци ја је би ла ме
ђу др жав на, то су би ле де ле га ци ја вла да. 
САД су ре кле да оне обез бе ђу ју уни вер
зал ну свет ску злат ну под ло гу за до лар као 
сред ство ме ђу на род не раз ме не и пла ћа
ња. Кон фе рен ци јом је, ина че, пред се да
вао ми ни стар фи нан си ја САД, Хен ри 
Мор ген тау, а шеф аме рич ке де ле га ци је 
је био Хен ри Вајт. Да су САД на кон фе
рен ци ји га ран то ва ле злат ну под ло гу до
ла ра на осно ву зла та ко је се на ла зи ло у 
бла гај ни „Бан ке фе де рал них ре зер ви“ (за 
ко ју зна мо да ни је др жав на аме рич ка бан
ка, не го при ват на, с пра вом штам па ња 
до ла ра), „банк сте ри“ то ни кад не би до
зво ли ли. То јест, ни кад не би до зво ли ли 
да злат на под ло га до ла ра бу де фор ми ра
на на ре ал ном зла ту ко је др жи при ват на 
„Бан ка фе де рал них ре зер ви“.   
 
За ме не је за пре па шћу ју ће да је де сет го ди
на пре Бре тон вуд ске кон фе рен ци је спро
ве де на та ква ма ни пу ла ци ја у САД ко ја је  
при пре ми ла те рен за бу ду ћу свет ску об
ма ну. То се укла па у те му ко јом се ба вим 

„Фи нан сиј скоеко ном ски узро ци Дру гог 
свет ског ра та“. Аме рич ки до лар мо рао је 
да се учвр сти на Олим пу ме ђу на род них 
фи нан си ја. Ис по ста вља се да су за де сет 
го ди на они при пре ми ли све што им је 
би ло нео п ход но. То ни је ни ка ква те о ри ја 
за ве ре. То је јед но став но ци нич ни хлад ни 
ра чун ових пре ва ра на та из све та фи нан си
ја. На ску пу у Бре тон Вуд су се ни су на шли 
глу пи љу ди, не го они ко ји су схва та ли шта 
се де ша ва. Аме ри кан ци су сви ма за вр та ли 
ру ке и они су на кра ју мо ра ли да при ста ну 
на си стем ко ји је ва жио на ред них три де
сет го ди на. А за што су де ле га ци је ра зних 
др жа ва гла са ле та ко ка ко су гла са ле? Јер 
су сви оче ки ва ли да ће на осно ву гла са ња 
за бре тон вуд ски си стем до би ти аме рич
ке кре ди те и по зај ми це. За ле те ли су се на 
вир ту ал ност зва ну до лар као ноћ не леп
ти ри це на пла мен на ко ме са го ре.
Мно ги ма је би ло ја сно да бре тон вуд ски 
си стем не мо же ду го да оп ста не. Љу ди 
су већ кра јем 1944. го ди не зна ли да је то 
је дан крат ко трај ни си стем. 

Да ли је бре тон вуд ски си стем сру шен 
кад је до не та од лу ка да па пир ни до лар 
не ма по кри ће у зла ту 70-их го ди на?

 По ка за ло се да зе ле ног па пи ра има мно
го ви ше не го зла та ко је мо же да обез бе
ђу је под ло гу. То је би ло ја сно од са мог 
по чет ка. Сви су при ста ли да до лар бу де 
свет ско сред ство пла ћа ња. Али да би он 
мо гао да по ста не свет ска ва лу та, тре ба
ло је да се фор ми ра свет ски еко ном ски 
си стем. Да би се то по сти гло, Аме ри ка 
је мо ра ла да жр тву је соп стве ну при вре
ду. До лар је банк но та, то је об ве зни ца, 
то је до го вор и све до чан ство. Да би до
лар по стао свет ско еко ном ско сред ство, 
у Аме ри ци мо ра да по сто ји де фи цит. То 
јест, мо ра да се уру ши аме рич ка при вре
да. Аме рич ки изо ла ци о ни сти и ро до љу
би од мах су схва ти ли да Аме ри ку во де 
на кла ње, да је при не су на жр тву, ра ди 
ин те ре са  по хлеп них го спо да ра нов ца. 
Мно го се мо же са зна ти и из ву ћи из исто
ри је „постбре тон вуд ског“ раз во ја ства
ри, по го то ву о то ме ка ко су сла ма ли от
пор аме рич ких ро до љу ба. Да ли зна те да 
је оно што је пот пи са но у Бре тон Вуд су 
аме рич ки кон грес ду го од би јао да ра ти
фи ку је? Тре ба се се ти ти аме рич ког пред
сед ни ка Џо на Ке не ди ја. Ка да је Ке не ди 
до шао на власт и схва тио шта се де ша ва, 

Проф. др Ва лен тин Ка та со нов на на уч ном ску пу у Ака де ми ји за ди пло ма ти ју и без бед ност



е к о н о м и ј а
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он се за пре па стио. На ње го ве очи де ша
ва ла се де ин ду стри ја ли за ци ја Аме ри ке, 
за рад уга ђа ња во љи Вол стри та, чи ји је 
циљ, као и увек, био са мо је дан – про
фит, про фит, про фит! Упра во у до ба Ке
не ди ја по чео је рас пад аме рич ког си сте ма 
уни вер зи тет ског обра зо ва ња, ко је ви ше 
ни је би ло по треб но банк стер ским пљач
ка ши ма. Ке не ди је по ку шао да за у ста ви 
од лив ка пи та ла из САД да би се раз ви ја
ла аме рич ка ин ду стри ја. Али го спо да ри 
нов ца су би ли за ли бе ра ли за ци ју из во за 
ка пи та ла. Ке не ди је уби јен у до ба су ко ба 
из ме ђу изо ла ци о ни ста ко ји су се бо ри ли 
за аме рич ки ин те рес, и го спо да ра нов ца 
ко ји су би ли гло ба ли сти. Не за бо ра ви мо: 
„Бан ка фе де рал них ре зер ви“ не са мо да 
је при ват на, не го мно ги ње ни ак ци о на ри 
ни су ни аме рич ки др жа вља ни. Они су, 
на жа лост, од не ли по бе ду у ра ту про тив 
изо ла ци о ни ста. 

Го спо ди не Ка та со нов, ни ко нор ма лан 
то не же ли, али, по све му су де ћи, свет 
то не у тре ћи свет ски рат. Ви сма тра-
те, и у сво јим тек сто ви ма и књи га ма то 
до ка зу је те, да иза огром не кри зе ко ја 
се над ви ла над чо ве чан ством сто је тзв. 
„банк сте ри“. Мо же те ли нам ре ћи не што 
ви ше о то ме?
 Да су ра то ви ко ри сни за круп ни ка пи
тал, по зна то је сви ма. И ту се не ра ди 
са мо о про фи ту и екс тра про фи ту ком
па ни ја ко је ис по ру чу ју оруж је, вој ну 
тех ни ку, вој не по треп шти не и сл. Ин
те ре си ком па ни ја вој ноин ду стриј ског 
ком плек са – са мо су „врх ле де ног бре га“. 
По не кад, се ћа ју ћи се Ле њи на, при ча ју да 
ка пи та ли сти иза зи ва ју ра то ве ка ко би 
из вр ши ли по де лу и пре ра спо де лу свет
ских тр жи шта и си ро вин ских из во ра. Тај 
мо тив по чи ња ња ра то ва је све до са да ак
ту е лан. До бар при мер је ти ња ју ћа ва тра 
ра та на Бли ском и Сред њем ис то ку око 
ги гант ских ре зер ви „цр ног зла та“. Ме
ђу тим, ни то ни је це ло куп на исти на о 
ра то ви ма. Увек су бан ка ри би ли ти, а и 
са да су, ко ји су од ра то ва до би ја ли глав
не „ди ви ден де“. У усло ви ма при пре ма и 
во ђе ња ра то ва на гло ра сте по тра жња за 
кре ди ти ма, но вац по ста је скуп. Стра не 
ко је се су ко бља ва ју спрем не су на све 
усло ве ли хва ра са мо да би до би ле но вац 
и по мо ћу ње га обез бе ди ли по бе ду у ра ту. 
У рат ним усло ви ма бан ке че сто кре ди ти
ра ју вла де обе за ра ће не стра не . При том 
се чи ни све мо гу ће ка ко би се „не ре ше
на си ту а ци ја“ за др жа ла што ду же, јер то 
пред ста вља на чин да се рат ним вла да ма 
учи ни што ви ше „фи нан сиј ских услу га“. 
Си ту а ци ја ко ја да нас вла да у бан кар
ском сек то ру свет ске еко но ми је мо же да 

се ока рак те ри ше јед ном реч ју: кри за. 
При том се ра ди не са мо и не то ли ко о 
опа сно сти од ма сов ног бан кро ти ра ња 
ба на ка. Пре све га се ра ди о то ме да бан
ке пре ста ју да за ра ђу ју на опе ра ци ја ма 
кре ди ти ра ња. Као ре зул тат ин тен зив ног 
ра да „ма ши на за штам па ње“ (пре све
га Фе де рал ног си сте ма ре зер ви САД и 
Европ ске цен трал не бан ке) у све ту се по
ја ви ло чи та во мо ре па ра, кре ди ти су по
ста ли вр ло јеф ти ни, ско ро бес плат ни. То 
ле по до ка зу ју дис конт не сто пе нај ве ћих 
свет ских ба на ка, ко је се при бли жа ва ју 
ну ли. У Ја па ну се у њи хо вој цен трал ној 
бан ци оне већ ви ше од де це ни је на ла зе 
бли зу ну ле. Бан кар скокре дит ни си стем 
ко ји су зе ле на ши гра ди ли мно го ве ко ва, 
по чет ком 21. ве ка пот пу но је ис цр пео 
сво је мо гућ но сти. 
Да нас се ком пле тан та ко зва ни ефи ка сни 
бан кар ски би знис усред сре дио у ма лој 
гру пи ги гант ских ба на ка ко је су бли ске 
ма ши ни за штам па ње нов ца ФСР САД. 
То су бан ке ти па „Голд ман Сакс“, „Си
ти, ЏиПи Мор ган“, „Бер клајз“, „Дој че 
банк“ и сл. Оне на ста вља ју да сва ке го
ди не згр ћу до бит ко ја се ме ри у ми ли јар
да ма. Ме ђу тим, то нај че шће ни су ка ма те 
на кре ди те, већ при ход од ин ве сти ци о
них опе ра ци ја. Го во ре ћи јед но став ни је, 
при ход од ку по ви не све мо гу ћих ак ти ва 
у раз ли чи тим де ло ви ма све та. Да би се 
за ра ди ло на ин ве сти ци ја ма – бан ка ма 
је по треб на ак ти ва.  По ну да ак ти ва се 
обез бе ђу је пре ко не пре кид них при ва
ти за ци ја др жав не сво ји не у раз ли чи тим 
де ло ви ма све та.  Је дан од нај ва жни јих 
ци ље ва та ко зва не „гло ба ли за ци је“ је у 
то ме да се кон тро ла свих свет ских при
род них и про из ве де них бо гат ста ва чо
ве чан ства пре да на кон тро лу та ко зва ној 
свет ској фи нан сиј ској ели ти. Ту спа да ју 
руд на бо гат ства, зе мљи ште, ин ду стриј

ска пред у зе ћа, тран спорт на и дру га  
еко ном ска ин фра струк ту ра, и сл.
У ин ве сти ци о ним бан ка ма, бли ским 
Фе де рал ном си сте му ре зер ви, до шло 
је до про бле ма. Апе ти ти ин ве сти ци о
них ба на ка се рас па љу ју ме ра ма ка кве 
су „кван ти та тив не олак ши це“, ко је су 
у сеп тем бру 2012. об ја ви ли Фе де рал ни 
си стем ре зер ви и Европ ска цен трал на 
бан ка (по ве ћа ње еми си је нов ца пре ко 
от ку па др жав них об ве зни ца).  Исто вре
ме но, због про ти вље ња мно гих зе ма ља 
ко је не же ле да про ду же про цес де мон
та же др жав ног сек то ра еко но ми је, ти 
апе ти ти не мо гу у пу ној ме ри да бу ду 
за до во ље ни. Свет ска фи нан сиј ска ели
та је, прав да ју ћи се ду жнич ком кри зом 
ЕУ, по ку ша ла да уни шти др жав ну еко
ном ску и со ци јал ну ин фра струк ту ру у 
Грч кој, Шпа ни ји и ни зу дру гих зе ма ља, 
али је на и шла на от пор на ро да. У оста
лим де ло ви ма све та је иста си ту а ци ја.  
Са да је ја сно за што је бан кар ски свет 
за ин те ре со ван за ра то ве. И то са мо за 
гло бал ни рат. Онај део бан ка ра ко ји ра
ди на тр жи шту кре ди та же ли да по мо ћу 
ра та об но ви по тра жњу нов ца од стра не 
оних ко ји се бо ре јед ни про тив дру гих. 
Дру ги део бан ка ра – ко ји су се од зе ле на
ша пре тво ри ли у „ин ве сти то ре“ – же ли 
да по мо ћу вој не си ле до би је при ступ ак
ти ва ма ко је су још увек сво ји на на ци о
нал них др жа ва.
Не ка да је у со вјет ским уџ бе ни ци ма пи са
ло да са вре ме ни ка пи та ли зам пред ста вља 
др жав номо но по ли стич ки ка пи та ли зам, 
ре зул тат сра ста ња др жа ве и мо но по ла. У 
усло ви ма 21. ве ка ми има мо по сла са но
вим об ли ком ка пи та ли зма – вој нобан
кар ским ка пи та ли змом. То је сим би о за 
др жав не вој не си ле и нај ве ћих свет ских 
ба на ка. А на чин ко ји омо гу ћу је по сто ја ње 
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„гло ба ли за ци је“ је у то ме да се кон тро ла свих свет ских при род них и про из ве де них бо гат ста ва чо ве чан ства пре да на кон тро лу та ко зва ној  свет ској фи нан сиј ској ели ти. Свет ска фи нан сиј ска  ели та је, прав да ју ћи се ду жнич ком кри зом ЕУ,  по ку ша ла да уни шти др жав ну еко ном ску и  со ци јал ну ин фра струк ту ру у Грч кој, Шпа ни ји и  ни зу дру гих зе ма ља, али је на и шла на от пор  на ро да.  Дру ги део бан ка ра – ко ји су се од  зе ле на ша пре тво ри ли у „ин ве сти то ре“ – же ли да по мо ћу вој не си ле до би је при ступ ак ти ва ма ко је  су још увек сво ји на на ци о нал них др жа ва
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и оп ста нак вој нобан кар ског ка пи та ли
зма – то је не пре ста ни свет ски рат.

Сад су Ру си ји уве ли санк ци је. Да ли те 
санк ци је мо гу озбиљ но да по го де ру ску 
еко но ми ју?
 Ру ска еко но ми ја је, на жа лост, ко ло ни
јал на. Ка кав ће би ти ис ход санк ци ја, то 
за ви си од то га ка кав ће се по ли тич ки си
стем ус по ста ви ти у Ру си ји. Што се ти че 
од но са пре ма Ру си ји, еко ном ске санк ци је 
се већ сто го ди на ву ку као са став ни део 
ра та За па да про тив Ру си је. Кад су бољ
ше ви ци до шли на власт, већ је би ла об
ја вље на тр го вин ска и по мор ска бло ка да 
Со вјет ске Ре пу бли ке. Не ћу вам де таљ но 
при ча ти о еко ном ским санк ци ја ма 20их 
го ди на 20. ве ка, тј. да ни је би ло санк ци ја 
Ста љин не би из вр шио ин ду стри ја ли за
ци ју. Санк ци ја ма је За пад по мо гао Со
вјет ском Са ве зу да спро ве де ин ду стри ја
ли за ци ју. Да кле, то је још је дан на чин на 
ко ји је Бог по мо гао Ру си ји, на ши ге о по
ли тич ки про тив ни ци су из гу би ли ра зум.

Да ли је у овом тре нут ку ре ше ње да 
Ру си ја раз ви ја ин ду стри ју соп стве ном 
про из вод њом?

 Ствар је у то ме што на ше по ли тич ко 
ру ко вод ство ни је до след но. Чо век увек 
же ли у не што да ве ру је, па ја не мо гу да 
ка жем шта ће Пу тин да ура ди. Да ли он 
искре но же ли да са чу ва зе мљу од ути ца
ја За па да и да из ве де на пут те не за ви
сно сти? По мом ми шље њу, ме ха ни зам 
из вла че ња из та квог ста ња је, пре све га, 
ду хов ни, у обла сти иде ја и иде о ло ги је. 
Сво је вре ме но је Ста љин био оби чан бољ
ше вич ки раз бој ник, али је ка сни је из ву
као зе мљу из за о ста ло сти и спа сао зла то 
СССРа од за пад них ли хва ра. У со вјет
ско вре ме се го во ри ло да сва ки на род има 
вла да ре ка кве за слу жу је. Ако наш на род 
бу де кре нуо пу тем оздра вље ња и опо рав
ка ду хов но га, и Пу тин ће се про ме ни ти. 
Али, ако се, као па га ни, бу де мо са мо узда
ли у Пу ти на, то је гу бље ње вре ме на.

Ка ко ви ди те ста ње у Ср би ји и шта 
нам са ве ту је те, ка ко да по вра ти мо 
су ве ре ни тет?
 Ве о ма во лим Ла ва Ти хо ми ро ва. Сво ју 
књи гу „Исто ри ја као Бо жи ја про ми сао“ 
на пи сао сам под сна жним ути ца јем Ла ва 
Ти хо ми ро ва. Пре сто го ди на је на пи сао 
књи гу „Ре ли ги о зни фи ло соф ски осно ви 

исто ри је“. Са да из да ва чи из да ју под на
слов те књи ге ко ји гла си „Бор ба за Цар
ство Бо жи је“.  
Сва исто ри ја је бор ба за Цар ство Бо жи
је, и у том кљу чу ћу од го во ри ти на Ва ше 
пи та ње. Без об зи ра што је Ср би ја ма ла 
зе мља, и она мо же да оп ста не, са мо ако 
Ру си ја бу де оп ста ла. Ја ми слим да Ср би ја 
у том сми слу не ма ал тер на ти ву. Бал тич ке 
зе мље су пот пу но спрем не да се пот чи не 
Аме ри ци, они су дру ги тип љу ди. Сма
трам, по што је Ср би ја зе мља пра во слав
них хри шћа на, ње на мо ли тве на по др шка 
Ру си ји ко ја ће до ве сти до об но ве Ру си је 
нај бо љи је на чин да се по мог не и са мој 
Ср би ји. Мо ра мо би ти пра вед ни. И ако је 
ру ски на род пре жи вео мно га ис ку ше ња, 
срп ски на род је про жи вео још ви ше. Што 
је ја чи лек, то је ве ћа шан са за оздра вље
ње, и оно што се де ша ва и са на ма, Ру си ма, 
и са Ср би ма је упра во ле че ње од тих за
блу да. Опет се на кра ју ин тер вјуа вра ћам 
на пи та ња ме та фи зич коан тро по ло шка. 
Као што је ре као вла ди ка Ни ко лај, ми сви 
тре ба да се осе ћа мо као гра ђа ни Не бе ског 
Цар ства. Са мо ако се чо век осе ћа као гра
ђа нин Не бе ског Цар ства, он и на зе мљи 
мо же да се бо ри да не жи ви у па клу. 

Ч
и тав век, от ка ко је под нео нај ве ћу жр тву за оп ста нак 
Срп ства и Ср би је, у Бе о град се спу стио Ни ко лај II, 
Све ти цар Ру си је. Спу стио се где и тре ба, на ко мад 
ру ске зе мље, у ср цу Ср би је, ме ђу срп ске пар ла мен те 
и дво ро ве, ме ђу на род ко ји се пи та ко је он, као и ко 
смо ми.

Без од го во ра бу дућ но сти нам не ма, са њим мо жда је има мо. 
Са да је ту.
За што не ра ни је? Да ли смо за бо ра ви ли ње га или се бе, или је за
бо рав пот пу но овла дао овим пр о сто ри ма? Ни смо и ни је, већ су 
от по ри би ли сна жни и очи то не пре мо сти ви, све до да нас, ка да 
се за се ћа ње и пра ве са ве зни ке хва та мо као за слам ку.
Из ме ђу два свет ска ра та, у Срп ској пра во слав ној цр кви по сто ја
ла је ини ци ја ти ва да Ни ко лај II бу де пр о гла шен за све ца. Ни ко ла 
Па шић је свој нов ча ни име так за ве штао пар ла мен ту Кра ље ви не 
Ју го сла ви је за по ди за ње ње го вог спо ме ни ка. Го ди не 2006. гру па 
гра ђа на и ин те лек ту а ла ца, са удру же њем за са рад њу орга ни за
ци ја и ин сти ту ци ја Цр не Го ре и Ср би је, оку пље на у На род ном 
му зе ју Ср би је, по кре ну ла је слич ну ини ци ја ти ву. Ме ђу њи ма је 
био и са да, на жа лост по кој ни, ва јар Осто ја Гор да нић Бал кан ски, 
ко ји је тим по во дом му зе ју да ро вао ви ње ту са ли ком ца ра, уз обе
ћа ње да ће, ка да до ђе до ко нач не ре а ли за ци је, за ми шље ну ста туу 

ца ра из ра ди ти бес плат но. Го ди
не 2014. ини ци ја ти ву са мо стал но 
об на вља ју Дру штво срп ских до
ма ћи на, удру же ње СНОП по том 
пре и ме но ва но у Срп ски Од го вор, 
и Ду хов ни цен тар „Све тог вла ди
ке Ни ко ла ја“, да би је, са знав ши 
јед ни за дру ге, об је ди ни ли под 
по кро ви тељ ством ча со пи са Ге о
по ли ти ка. У исто вре ме, слич на 
ини ци ја ти ва до ла зи и из Мо скве.
Ко нач но, цар сти же у Бе о град. Ти хо. Да ни је ван вре мен ска и 
ван про стор на лич ност, ре кло би се, на ма ла вра та. Ова ко, не ма 
сум ње, по ма же нам да од шкри не мо ве ли ка вра та бу ду ћег вре
ме на, упр кос от по ри ма ко ји тра ју и ко ји су мо жда нај о па сни ји 
на свом из ди са ју.
Кла ња ју ћи се се ни ма по гу бље ног а не у мр лог им пе ра то ра, за
хва љу је мо у сво је и у име свих прет ход них, зна них и не зна них 
по кре та ча ини ци ја ти ве, ко ја је у пот пу но сти у скла ду са оним 
ка ко је за ми шље на.
Што се до че ка ти че, у скла ду је са скром ним раз ме ра ма сло бо де, 
ко ја тек ви ри у Ср би ју, из ко је је дав но пр о те ра на.

у Бе О ГРА Ду, КО НАч НО, ПО ДИГ НуТ сПО Ме НИК 
Ру сКОМ цА Ру ни Ко ла ју II 

Пут дуг чи тав век


