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Сажетак
У свом ра ду аутор ис тра жу је раз вој фе но ме на гло ба ли за ци је 

ус по ста вља ју ћи при то ме ана ло ги је с про шлим вре ме ни ма: Ста ром 
Грч ком, Рим ском им пе ри јом итд. Раз ло зи про па сти ових им пе ри ја 
су умно го ме слич ни са од ре ђе ним по ја ва ма у са вре ме ном свет ском 
дру штву па се мо гу вр ши ти раз ли чи те ком па ра тив не ана ли зе. Ме-
ђу тим, им пе ри је из слич них раз ло га ула зе у кри зу и на кра ју про-
па да ју. Реч је о ге о по ли тич ким за јед ни ца ма чи ја по ја ва и век има ју 
сво је за ко ни то сти. Је дин стве ни еко ном ски про стор, је дин стве на 
ва лу та, не по сто ја ње ца ри на, уни фи ци ра на тр го ви на и фи нан си је, 
уну тра шња за ви сност из ме ђу те ри то ри ја, умно го ме под се ћа ју на 
од ли ке са вре ме не гло ба ли за ци је. Упра во мно ге кон тро вер зе про-
из и ла зе из раз ли чи тих ин те ре са им пе ри ја и њи хо вих ко ло ни ја. 
Основ ни ме то ди ко ји ма се аутор ко ри сти у свом ра ду су исто риј-
ски, ком па ра тив ни, ди ја лек тич ки и ме тод ана ли зе са др жа ја.
Кључ не ре чи: гло ба ли за ци ја, им пе ри ја, ана ло ги ја, ко ло ни ја ли зам

Гло бал ни про це си има ју сво ју ево лу ци ју и осо бе но сти ко је 
се по на вља ју у за ви сно сти од про ме на ко је се до га ђа ју на пла не-
ти. Свет ски ра то ви и ре во лу ци је увек су би ли ве сни ци со ци јал них 
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тран сфор ма ци ја гло бал ног ка рак те ра ко ји су на раз ли чи те на чи не 
ути ца ли на суд би ну ци ви ли за ци је убр за ва ју ћи или успо ра ва ју ћи 
њен раз вој. Исто риј ски ду а ли зам гло бал них про це са на тај на чин 
их чи ни кон тро верз ним али и објек тив ним и при род ним еле мен-
ти ма со ци јал не ево лу ци је чо ве чан ства. Гло ба ли за ци ја је „сло жен 
ви ше план ски фе но мен, ко ји је ком плек сан, али и објек ти ван при-
род но и сто риј ски про цес“1). Гло ба ли за ци ју је не мо гу ће по сма тра ти 
ван еко ном ских и по ли тич ких до га ђа ња. Ус по ста вља ње би ло ка кве 
ана ло ги је ни је мо гу ће без од го во ра на пи та ње шта је то гло ба ли за-
ци ја. По јед ној од мно гих де фи ни ци ја то је „је дин стве ни еко ном-
ски про стор где је за сту пље на сло бод на тр го ви на, где функ ци о-
ни ше сло бод но тр жи ште ра да, је дин стве но фи нан сиј ско тр жи ште 
ко је бри ше на ци о нал не гра ни це а све је то ори јен ти са но на мак си-
ми за ци ју про фи та“2).

 Раз ли чи ти ауто ри на раз ли чи те на чи не гле да ју на раз вој фе-
но ме на гло ба ли за ци је. Та ко са јед не стра не има мо П. Дру ке ра (Pe-
ter Druc ker), Т. Ле ви та (The o do re Le vitt), К. Ома ју (Ke nic hi Oh mae) 
ко ји сма тра ју да су про це си гло ба ли за ци је по че ли са тран сна ци о-
на ли за ци јом фи нан сиј ских тр жи шта, спа ја њем тр жи шта по себ них 
ро ба ко је про из во де тран сна ци о нал не ком па ни је. Са дру ге стра не, 
С. Хан тинг тон (Sa muel Hun ting ton), X. П. Мар тин (Hans-Pe ter Mar-
tin), X. Шу ман (Ha rald Schu mann) и дру ги ауто ри сма тра ју да се 
гло ба ли за ци ја ја вља са ши ре њем де мо крат ских прин ци па и ин сти-
ту ци ја по це лом све ту. Фран цу ски на уч ник Де фарж Ф. М. сма тра 
да је „по че так про це са гло ба ли за ци је ве зан за XVII и XVI II век“3). 
По сто је на уч ни ци ко ји ми сле да гло ба ли за ци ја по чи ње тек 80-их 
го ди на XX ве ка. Они то об ја шња ва ју чи ње ни цом да су до та да по-
сто ја ле раз ли чи те ба ри је ре ко је су сме та ле ин ве сти ци о ним ула га-
њи ма у дру ге зе мље и ма лом са рад њом до та да по сто је ћа два бло ка 
зе ма ља (Ис точ ни и За пад ни). Они сма тра ју да је тек 90-их го ди на 
XX ве ка до шло до пра вог ра ста ин те гра ци ја у че му пред ња че зе-
мље За па да. „У на уч ним кру го ви ма ис ти ца на је пред ста ва о гло ба-
ли за ци ји као о тен ден ци ји свет ског раз во ја, на ста ла као по сле ди ца 
про це са мо дер ни за ци је дру штва. Они да ље сма тра ју да ве ли ка ге-
о граф ска от кри ћа XV и XVI ве ка и ин ду стриј ска ре во лу ци ја XVI-
II ве ка као и на уч но-тех нич ка ре во лу ци ја XX ве ка пред ста вља ју 

1) Ian Clark, „Beyond the Gre at Di vi de: Glo ba li za tion and the The ory of In ter na ti o nal Re la ti-
ons“, Re vi ew of In ter na ti o nal Stu di es, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1998, vol. 24 
no 4, p. 479.

2) Tho mas Fri ed man, „The re volt of the Wan na bes“, New York Ti mes, 7 Fe bru ary, New York, 
1996,  p. 15.

3) Фи лип Мо ро Де фарж, Основ ные по ня тия ме жду на род ной по ли ти ки, Изд. груп па 
„ССАТ“, Мо сква, 1995, с. 71.
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осно ву за фор ми ра ње свет ског тр жи шта, свет ског привредног си-
сте ма и уза јам не за ви сно сти зе ма ља у мно гим обла сти ма“4). 

Све ви ше по кло ни ка у на уч ним кру го ви ма ис ти че ми шље ње 
да гло ба ли за ци ја прин ци пи јел но не до но си ни шта но во. За та кве 
ста во ве они на во де сле де ће ар гу мен те: 

– „Свет ска тр го ви на и при лив ка пи та ла су ре ла тив но ско-
ро до сти гли ни во ко ји су има ли пред по че так Пр вог 
свет ског ра та;

– Сте пен ме ђу за ви сно сти све та у том пе ри о ду би ла је 
слич на са вре ме ном и за то је рат био не из бе жан;

– Основ ни ар гу мен ти у бор би за власт из ме ђу др жа ва и 
тр жи шта би ли су по зна ти још у вре ме Ада ма Сми та ко ји 
је фор му ли сао мно ге од њих;

– Гр ци, Ри мља ни, Ара пи, Шпан ци и Бри тан ци, сви су они 
би ли пре те ча Американцима као но си о ци гло бал них 
кул ту ра;

– Ком па ни је „Ист Ин ди ја“ и „Хад сон Беј“ има ле су зна чај-
но ви ше вла сти од са вре ме них тран сна ци о нал них кор-
по ра ци ја“5). 

Очи глед но да се, ка да је реч о раз во ју фе но ме на гло ба ли за-
ци је, не мо гу из бе ћи ана ло ги је са про шлим вре ме ни ма. За то са-
вре ме не те о ри је гло ба ли за ци је ни су увек по год не за исто риј ско 
уоп шта ва ње. Јед но став но оног тре нут ка ка да пред ста ву о гло ба-
ли за ци ји ли ши мо исто риј ског ослон ца по чи њу те шко ће код ње ног 
на уч ног осми шља ва ња. 

СА ВРЕ МЕ НА ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
И АНА ЛО ГИ ЈА С ПРО ШЛИМ ВРЕ МЕ НИ МА

Гло ба ли за ци ја ни је ли ше на мо гућ но сти ње ног по ве зи ва ња 
са нај дав ни јим вре ме ни ма. Ако се по зо ве мо на исто ри ју Ста ре Грч-
ке као де ла исто ри је Ста рог Све та, епо хе по ја ве про цва та и па да 
ро бо вла снич ких дру шта ва ко ја су би ла на те ри то ри ји Бал кан ског 
по лу о стр ва, на оба ла ма Егеј ског мо ра, у Ју жној Ита ли ји на остр ву 
Си ци ли ја и Цр но мор ском при мор ју ви де ће мо да су сво јим до стиг-
ну ћи ма обо га ти ли чо ве чан ство. Ту се пре све га ми сли на ве ли ка 

4) Ле о нид Ива но вич Глу ха рев, Евро пе й ская ин те гра ция, бо ль шая гу ма ни сти че ская Евро-
па и ку ль ту ра, УРСС, Мо сква, 1998, с. 13

5) Ва ле рий Алек сан дро вич Ко рец кий, Гло ба ли за ция: во про сы те о рии и ме то до ло гии, Из-
да те ль ство Мо сков ско го уни вер си те та, Мо сква, 2007, с. 6.
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от кри ћа у обла сти еко но ми је, дру штве них и по ли тич ких на у ка, 
кул ту ре и то ме слич но. Ти пло до ви ста ро грч ке ци ви ли за ци је по-
слу жи ли су као осно ва за ка сни ји раз вој на ро да Сре до зе мља – пе-
ри од рим ске вла да ви не. Це ло куп на Ан ти ка је про же та гло бал ним 
про це си ма, пре све га у по ли тич кој, кул тур ној и вој ној обла сти. Та 
епо ха се ка рак те ри ше ва жним и но вим по ја ва ма у жи во ту древ них 
Гр ка, као што је Ве ли ка грч ка ко ло ни за ци ја обе ле же на по ја вом фе-
но ме на ти ра ни је ко ја се раз ви ја ла на фо ну фор ми ра ња по ли сног 
си сте ма. Да ти про цес усло вљен је раз ло зи ма пре на се ље но сти у 
ни зу обла сти Грч ке услед де мо граф ске екс пло зи је. По што су би ле 
сла бо раз ви је не про из вод не сна ге ја ви ла се нео п ход ност пре се ља-
ва ња огром ног бро ја ста нов ни штва на но ве те ри то ри је. Очи глед но 
да је ве ли ка грч ка ко ло ни ја ли за ци ја но си ла и со ци јал ни ка рак тер. 
При то ме су гра до ви Ста ре Грч ке по ста ли круп ни еко ном ски цен-
три за ко је је нај ва жни је би ло да учвр сте тр го вач ке ве зе. Со ци јал-
но по ли тич ка бор ба у ме тро по ла ма је та ко ђе био је дан од раз ло га 
грч ке ко ло ни ја ли за ци је. „Са ра стом грч ких гра до ва ши ри ла се и 
си ро вин ска ба за за раз вој за нат ске про из вод ње, пре све га у ко ло-
ни ја ма, вар вар ску пе ри фе ри ју по чи њу да ко ри сте ко ло ни сти као 
из вор јеф ти не рад не сна ге – они по ста ју ро бо ви. У исто ри ји ве ли ке 
грч ке ко ло ни ја ли за ци је из два ја ју се три прав ца. Пр ви – за пад ни: 
при о ба ље Јон ског и Ја дран ског мо ра се ве ро за пад но од Грч ке, ре о-
ни Ју жне Ита ли је, остр во Си ци ли ја, ис точ но при о ба ље Шпа ни је и 
дру ге обла сти. Дру ги пра вац ко ло ни за тор ског по кре та Гр ка је се ве-
ро и сточ ни за хва љу ју ћи ко ме су Гр ци осво ји ли се вер но при о ба ље 
Егеј ског мо ра. Тре ћи – ју го сточ ни: оба ле Цр ног мо ра, ју жно при-
о ба ље Ма ле Ази је и при о ба ље Се вер не Афри ке (Еги пат). За хва-
љу ју ћи ко ло ни за ци ји у Грч кој су би ли у зна чај ној ме ри са ни ра ни 
еко ном ски и со ци јал но-по ли тич ки про бле ми. Еко но ми ја по ли са је 
до би ла на ква ли те ту а тр го ви на истин ски има ла ме ђу на род ни ка-
рак тер. Мно ге Грч ке ко ло ни је су по ста ле еко ном ски цен три ко ји су 
се осла ња ли на ме тро по ле“.6)

Ве ли ка грч ка ко ло ни за ци ја је, као што ви ди мо, гло ба ли за-
циј ски про цес ко ји је омо гу ћио ци ви ли за ци ји Хе ле на не са мо да 
про ши ри ге о граф ске гра ни це, не го и да осво ји но ве ре сур се, обо-
га ти кул ту ру, из гра ди при ја тељ ске ве зе са су сед ним зе мља ма. „У 
вој но-по ли тич ком сми слу гло бал ну по ја ву је пред ста вља ло скла-
па ње Пр вог атин ског мор ског са ве за 478-477. пре но ве ере као ан-
ти пер сиј ског са ве за грч ких по ли са ко ји су се на ла зи ли углав ном на 
оба ла ма и остр ви ма Егеј ског мо ра. У окви ру Дел ског са ве за био је 
ство рен је дин стве ни фи нан сиј ски си стем и за јед нич ка са ве зна бла-
гај на ко ја је по пу ња ва на по ре зом од сва ког по ли са ко ји је ула зио у 

6) Исто, стр. 7.
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си ма хи ју. Сред ства са ве зне бла гај не де ли ла су се на за јед нич ким 
са стан ци ма са ве зни ка и тро ши ла на одр жа ва ње са ве знич ких ар ми-
ја и фло та. Та ко је 454. го ди не пре но ве ере са вез об у хва тао ско ро 
200 по ли са чи је је ин те ре се успе шно шти тио раз ви ја ју ћи тр го ви ну 
и обез бе ђу ју ћи тр го вач ке пу те ве. У то вре ме Пр ви Атин ски са вез 
по ста је по себ но по ли тич ко и еко ном ско дру штво са соп стве ном 
за шти том. Енер гич на по ли ти ка Ати ња на у од но су на са ве зни ке је 
учвр шћи ва ла и чак на ме та ла де мо крат ску власт. То је по го до ва-
ло цен тра ли за ци ји др жав ног упра вља ња, та ко да је Ати на по ста ла 
пре сто ни град це лог са ве за. Ши ре ње атин ских стан дар да на те ри-
то ри ји са ве за: уни фи ка ци ја ме ре те жи не, ва лут ног си сте ма – све 
је то олак ша ва ло еко ном ске ве зе осна жу ју ћи уло гу Ати ња на у ме-
ђу по ли сној тр го ви ни. По ред то га уво ђе ње тзв. кле ру ха на зе мљи 
са ве зни ка ре ши ло је уну тра шње еко ном ске про бле ме Ати ња на, а 
гра ђа не – кле ру хе је учи ни ло со ци јал ним ослон цем атин ске вла сти 
и про мо те ри ма иде је атин ске де мо кра ти је на дру гим те ри то ри ја ма 
Грч ке. Очи гле дан при мер гло ба ли за ци је у ста ром све ту су ге о по-
ли тич ки са ве зи им пе ри ја у ци љу осва ја ња те ри то ри ја. Та ква је, на 
при мер, им пе ри ја Алек сан дра Ма ке дон ског.“7)

О то ме ко ји су пр ви зна ци гло ба ли за ци је исто риј ски гле да но 
пи са ли су мно ги ис тра жи ва чи, а ми из два ја мо из тог мно штва ми-
сао ру ског ис тра жи ва ча А. Н. Чу ма ко ва ко ји ка же: „Пр ви симптоми 
гло ба ли за ци је у исто ри ји чо ве чан ства, ако се она раз ма тра ре тро-
ак тив но и с од ре ђе ном до зом услов но сти, мо гу се на ћи у ем бри о-
нал ној фор ми у пе ри о ду Пер сиј ских ра то ва за вре ме за во је вач ких 
по хо да Алек сан дра Ма ке дон ског.“8)

Све на пред по ме ну то да је нам за пра во ус по ста вља ње ана ло-
ги ја с про шлим вре ме ни ма ка да је у пи та њу гло ба ли за ци ја у раз-
ли чи тим сфе ра ма – од по ли тич ке, пре ко со ци јал не до еко ном ске. 
И да нас, на при мер, САД си лом оруж ја као и не ка да Алек сан дар 
Ма ке дон ски на ме ће свој мо дел по гле да на свет. Са мо што Аме-
ри кан ци да нас уз се бе има ју Ује ди ње не на ци је, Европ ску уни ју, 
НА ТО са вез. Очи глед но да по сто је мно го суп тил ни је ме то де да се 
осво је те ри то ри је не го не ка да, на мет ну уни фи ци ра ни кул тур ни мо-
де ли, збри шу иден ти те ти мно гих на ро да. То се углав ном чи ни под 
из го во ром бор бе за људ ска пра ва и уво ђе ња де мо кра ти је. Др жа ва 
Алек сан дра Ма ке дон ског про сти ра ла се од Ду на ва, Ја дран ског мо-
ра Егип та и Кав ка за па све до Ин ди је. Да нас ни су ма ње аспи ра ци је 
ни аме рич ке им пе ри је. Раз ли ка је мо жда је ди но у то ме што је по-

7) Исто, стр 9-10.

8) Алек сан др Ни ко ла е вич Чу ма ков, Гло ба ли за ция. Кон ту ры це лост но го ми ра, Про спект, 
Мо сква, 2000, с. 182.
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сле смр ти ма ке дон ског ца ра 323. го ди не пре но ве ере по чео рас пад 
др жа ве ко ји је до вео до ства ра ња хе ле ни стич ког цар ства на ста лог 
на раз ва ли на ма „свет ске“ им пе ри је. Да нас им пе ри ја не за ви си од 
јед не лич но сти иако је „по сма тра ње им пе ри ја од у век ста ја ло под 
зна ком те о ри ја им пе ри ја ли зма, пре ма ко ји ма се на ста нак ве ли ких 
др жа ва сво ди на де ло ва ње екс пан зи о ни стич ки усме ре них ели та. 
Во ђе не по тре бом за пре сти жом, те жњом за по ве ћа њем мо ћи или 
же љом за још ве ћим про фи том, не ке др жа ве су во ди ле по ли ти ку 
при вред ног про до ра на ино стра не про сто ре или по ли ти ку при па-
ја ња тих про сто ра.“9) 

Ан тич ка кул ту ра је има ла ве ли ки зна чај за раз вој све та. 
Умет ност древ них Гр ка  су ка рак те ри са ли ху ма ни зам и пси хо ло-
шки ре а ли зам. Они су та ко ђе оства ри ли зна чај не ре зул та те у обла-
сти ар хи тек ту ре. Мно ги жан ро ви у ли те ра ту ри и да нас ва же. Древ-
на Гр ча ка је по зна та по сво јим те а три ма у ко ји ма по чи њу да се 
из во де до та да не по зна ти об ли ци драм ске умет но сти, тра ге ди ја и 
ко ме ди ја. Ре то ри ку, од но сно ора тор ску умет ност, пр ви су по че ли 
да не гу ју Гр ци. Ка да је на у ка у пи та њу, она је би ла осло бо ђе на 
ре ли ги о зних дог ми. Гр ци су схва ти ли да на у ка мо ра да но си ра ци-
о нал ни ка рак тер. Да нас се с пра вом при зна је да су Гр ци уте ме љи-
ва чи ана то ми је, бо та ни ке, астро но ми је, гра ма ти ке, исто ри је, зо о-
ло ги је, ге о ме три је, ма те ма ти ке, фи зи ке, фи ло зо фи је, фи ло ло ги је, 
и дру гих на у ка. Све му то ме тре ба до да ти да је у Грч кој би ло ве о ма 
раз ви је но за ко но дав ство. Сва ки по лис је био ор га ни зо ван на тај на-
чин што је имао свој устав и сво је за ко не др жав ног уре ђе ња. Гр ци 
су по ста ви ли те ме ље те о ри је др жа ве и др жав ног уре ђе ња. Они су 
пр ви уве ли у оп ти цај тер ми не као што су: „де мо кра ти ја“, „оли гар-
хи ја“, „ари сто кра ти ја“.

Исто ри ја Ста рог Ри ма по чи ње од гра ђан ске оп шти не на ре-
ци Ти бар ко ја се ка сни је про ши ри ла и пре о бра ти ла у цен тар моћ не 
Сре до зем не др жа ве – Рим ске им пе ри је. И ту је мо гу ће ана ли зи ра ти 
про це се гло ба ли за ци је на ро чи то „од VI II до VI ве ка пре но ве ере 
као нај ста ри ју исто ри ју Ри ма, или цар ски пе ри од. За тим од VI до I 
ве ка пре но ве ере – ре пу бли кан ски пе ри од ко ји се услов но де ли на 
вре ме ра не ре пу бли ке (VI до III ве ка пре но ве ере) ка да се до го ди ло 
фор ми ра ње ра ног ро бо вла снич ког дру штва и осва ја ње це ле да на-
шње Ита ли је од стра не Ри ма и на ка сну ре пу бли ку (II до I ве ка пре 
но ве ере). За ово вре ме је ка рак те ри сти чан про цват ро бо вла снич-
ких од но са и ства ра ње рим ске сре до зем не др жа ве.  Крај I ве ка пре 
но ве ере до V ве ка но ве ере је у ства ри им пе ра тор ски пе ри од рим-

9) Хен фрид Мин клер, Им пе ри је (ло ги ка вла да ви не све том – од Ста рог Ри ма до Сје ди ње-
них  др жа ва), ИП „Ал ба трос плус“; ЈП „Слу жбе ни Гла сник“, Бе о град, 2009, стр. 31.
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ске сре до зем не др жа ве. Пр ва два ве ка им пе ра тор ске епо хе је вре ме 
прин ци па та. Рим ски се нат је од V до III ве ка пре но ве ере упор но 
спро во дио по ли ти ку вој не екс пан зи је на це лом Апе нин ском по лу-
о стр ву. Рим је био аграр ни по лис. Обла сти су би ле гу сто на се ље не, 
це на зе мљи шта је из да на у дан ра сла. Агре сив ни ра то ви Ри мља-
на с ци љем осва ја ња те ри то ри ја дру гих ита ли јан ских на род но сти 
тра ја ли су ви ше од 200 го ди на.“10) 

Гр ци, за раз ли ку од Ри мља на, ни су успе ва ли да ус по ста ве 
ет нич ко је дин ство. Са мим тим ни ад ми ни стра ци ја ни је би ла та ко 
ди сци пли но ва на. За то су Ри мља ни би ли прак тич ни ји и праг ма тич-
ни ји у де ло ва њу. Њих је кра си ла уну тра шња ди сци пли на, и што је 
за са мо по у зда ње јед ног на ро да ва жно – осе ћа ње су пер и ор но сти. 
Рим ска кул ту ра је би ла не ка вр ста амал га ма кул ту ра свих на ро да 
ко ји су ула зи ли у са став рим ске др жа ве. Ри мља ни у том сми слу 
ни су би ли нар ци со ид ни. 

Прак тич ност Ри мља на се огле да и у чи ње ни ци да је, на при-
мер, рим ско пра во по ста ло осно ва за мно ге да на шње прав не ко-
дек се. Ри мља ни су мно го гра ди ли, што је узро ко ва ло по ја ву зна-
чај них те о риј ских и прак тич них ра до ва. Ту се, пре све га, ми сли на 
град њу во до во да, пу те ва, мо сто ва итд. Они су про на шли бе тон и 
уса вр ши ли сло же не гра ђе вин ске кон струк ци је по пут сво да и ку по-
ле. „У Евро пи VII и VI II ве ка за пу ште на је ан тич ка тр го ви на као 
и зна ме ни ти рим ски пу те ви. Са о бра ћај из ме ђу ре ги о на и др жа ва у 
зна чај ној ме ри се пре се лио на во де не пу те ве. У том пе ри о ду по ра-
сла је уло га Ви зан ти је. Са ње не по зи ци је за пад но е вроп ски свет је 
пред ста вљан вар вар ским а рим ски оби та вао на пе ри фе ри ји ци ви-
ли зо ва ног све та. Тек 800. го ди не кру ни са њем Кар ла Ве ли ког, као и 
са ве зом фра нач ког оруж ја и  пап ског пре сто ла оформ ље на је Ка ро-
лин ска им пе ри ја као про тив те жа Ви зан тиј ској. На тај на чин За пад-
на Евро па се ле ги ти ми са ла у очи ма ци ви ли зо ва ног све та, а па па 
је на пра вио од лу чу ју ћи ко рак ка су пре ма ци ји рим ског пон ти фак та 
над це лом цр квом.“11)

У то ку це ло куп не исто ри је све та, као што смо по ка за ли, по-
сто ја ле су и про па да ле ме га др жа ве (им пе ри је). Име ри је су се те-
шко ства ра ле а ла ко иш че за ва ле. Раз ло ге за то тре ба тра жи ти у 
то ме што је упра ва по чи ва ла на си ли. Раз ли чи ти је зи ци и ре ли ги је 
усло вља ва ли су тен зи је ко је су вре ме ном ра сле. Ме ђу тим, та кве 
ге о по ли тич ке за јед ни це су би ле са цен тра ли зо ва ном вла шћу, је-
дин стве ним еко ном ским про сто ром, је дин стве ном ва лу том, не по-

10) Ва ле рий Алек сан дро вич Ко рец кий, Гло ба ли за ция: во про сы те о рии и ме то до ло ги,. Из-
да те ль ство Мо сков ско го уни вер си те та, Мо сква, 2007, с. 12.

11) Исто, стр. 14.
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сто ја њем ца ри на и дру гих ба ри је ра. Тр го ви на и фи нан си је су би ле 
уни фи ци ра не. По сто ја ла је уну тра шња за ви сност из ме ђу те ри то-
ри ја.

Ако све ово упо ре ди мо са са да шњим про це си ма гло ба ли за-
ци је ви де ће мо да је ту мно го за јед нич ких та ча ка. То су, на при мер, 
гло ба ли за ци ја као ин тер на ци о нал ни про цес, као про цес уни вер за-
ли за ци је дру штве них струк ту ра, по ја ва но вих сред ста ва ко му ни-
ка ци је, еко ном ска и по ли тич ка екс пан зи ја, ко ло ни за ци ја, ства ра ње 
им пе ри ја у ци љу ге о по ли тич ке до ми на ци је. Ка да се све то са бе ре 
до ла зи мо до за кључ ка да су то за јед нич ке ка рак те ри сти ке и ми ну-
лог и по сто је ћег све та. 

Очи глед но да је свим ци ви ли за ци ја ма свој ствен раз вој ни пут 
или ево лу ци ја. Не мо же се го во ри ти о свет ској ци ви ли за ци ји у ап-
со лут ном сми слу уко ли ко она прет по ста вља по сто ја ње раз ли чи тих 
кул ту ра. У из ве сном сми слу ци ви ли за ци ју и чи не за јед нич ка кул-
ту ра и скуп слич них иден ти те та. Дру гим ре чи ма, свет ска ци ви ли-
за ци ја под ра зу ме ва не ку вр сту ко а ли ци је кул ту ра при че му сва ка 
успе ва да са чу ва сво ју ори ги нал ност. 

У на уч ној ли те ра ту ри по сто ји мно го де фи ни ци ја ци ви ли за-
ци је, од Пла то на и Ари сто те ла, пре ко То ме Аквин ског и Све тог 
Аугу сти на. Сва ка од тих де фи ни ци ја је са др жа ла ка рак те ри сти ке 
исто риј ске ми сли и со ци јал не фи ло зо фи је. Још је Мон те скје дао 
сли ку раз ли чи тих кул ту ра, со ци јал не ор га ни за ци је и осо бе но сти 
при вре да раз ли чи тих на ро да. Тим пу тем су ишли и Хе гел и Спен-
сер и на кра ју Маркс ко ји је об ја снио кре та ња дру штве но-еко ном-
ских фор ма ци ја од пр во бит не за јед ни це до ко му ни зма. Ни су се 
слу чај но слич ном раз ра дом ба ви ли и ауто ри те ти као што су Д. Бел 
и З. Бже жин ски. Ма на свих ових кон цеп ци ја се са сто ји у то ме што 
оне не опи су ју кре та ње кон крет ног дру штва не го чо ве чан ства уоп-
ште. 

По јам ло кал не ци ви ли за ци је пр ви је увео О. Шпен глер 
(Oswald Spen gler)12). Он из ра жа ва по јам ло кал не ци ви ли за ци је пре-
ко кул ту ре укљу чу ју ћи у њу сву ра зно вр сност ре зул та та кон крет-
но-исто риј ске де лат но сти да тог дру штва.  Пре ње га на том тра гу 
био је и Н. Ј. Да ни љев ски ко ји го во ри о кул тур но-исто риј ском ти-
пу. Он се  фе но ме но ло шки умно го ме зна чењ ски по кла па са но во у-
ве де ним Шпен гле ро вим тер ми ном. Да ни љев ски га је  фор му ли сао 
га као со ци јал ни су пер си стем ко ји има свој уну тра шњи ме ха ни зам 
функ ци о ни са ња. Он сма тра да је: „глав но раз ли ко ва ти кул тур но-

12) Oswald Spen gler, Der Un ter gang des Aben dlan des, Ge stalt und Wir klic hke it, C. H. Beck’sche 
Ver lag sbuc hhan dlung, Mu nich, 1918.
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исто риј ске ти по ве ре ли ги о зног, со ци јал ног, ин ду стриј ског, по ли-
тич ког, на уч ног, умет нич ког, јед ном реч ју исто риј ског раз во ја.“13)

Гло ба ли зам, очи глед но, ни ти је нов, ни ти уни ка лан. Он се од 
не ка да шњег раз ли ку је са мо по то ме што да нас за хва љу ју ћи тех-
но ло шком раз во ју и ве ли ком ути ца ју ме ди ја по ку ша ва со фи сти-
ци ра но да до ђе до истог ци ља о ко ме су ма шта ле све прет ход не 
им пе ри је. Ме ђу тим, са го ре на ве де ним чи ње ни ца ма про блем се не 
ис цр пљу је. „У ства ри, у глобализирајућем свет ском дру штву САД 
до ми ни ра ју у три зна чај не обла сти: мо не тар но-ин ду стриј ској, вој-
но-тех но ло шкој и иде о ло шко-ме диј ској. И док у том дру штву на-
ци о нал не др жа ве ве ћи не (или чак свих) зе ма ља гу бе моћ ути ца ја 
на при вред ни жи вот, на ци о нал на вла да САД де лу је гло бал но.“14) 
На рав но по сто ји и се но ви та стра на овог про бле ма, јер гло бал но 
де ло ва ње САД че сто је ви ше знач но и ни је ли ше но ин те ре са ко ји 
је по кре тач по ли ти ке ове зе мље. У том кон тек сту, са ма ре гу ла ти ва 
еко ном ског жи во та ве ли ког бро ја зе ма ља под ре ђе на је ин те ре си ма 
кор по ра ци ја ко је по ти чу из САД. Ако се све му то ме до да вир ту-
ел ни об лик фи нан сиј ског ка пи та ла, ко ји у вре ме ни ма прет ход них 
им пе ри ја ни је по сто јао, он да се про блем уве ћа ва и не из бе жно свет 
ула зи у кри зу. Ова раз ли ка је бит на за раз у ме ва ње мо дер не гло ба-
ли за ци је као и ста ту са мно гих др жа ва ко је пре ко ње по ку ша ва ју 
да ре ше сво је еко ном ске про бле ме. По сто ји још јед на бит на раз-
ли ка из ме ђу са вре ме них и не ка да шњих гло бал них про це са. „Да-
нас, ка да је на уч на кри тич ка ми сао са свим при шла основ ној иде ји 
Њут но вог си сте ма све та, ап со лут ном про сто ру и ап со лут ном вре-
ме ну, ви ди мо да у на у ци ре а лан фи зич ки про стор одав но ви ше ни-
је ап со лу тан... Ни чу но ва пи та ња о вре ме ну ко ја су те сно ве за на 
за тра ја ње.“15) Про стор од но сно вре ме ни су ста тич на ка те го ри ја, с 
тим што је да нас сва ки про цес да ле ко убр за ни ји, та ко да све про-
ме не и до стиг ну ћа вр ло бр зо за ста ре ва ју. По ста вља се пи та ње да 
ли је гло ба ли за ци ја као та ква на исто риј ској пре крет ни ци схва та-
ња ре ал но сти по ши ри ни и ду би ни. Ко ли ко год на у ка ишла на пред 
искон ски пут ре ша ва ња про бле ма ве зан је за ак си ом реалног све та. 
Ме ђу тим, на у ка у свом на пре до ва њу по не кад до би ја јед но стран 
из раз ко ји фи ло зоф ска ми сао тек тре ба да ре ши. Нов при ступ гло-
ба ли за ци ји до би ја све ви ше епи тет на уч ног екс пе ри мен та, а то 
под ра зу ме ва и ко ле ба ње у по сто ја ност про це са ко ји се од ви ја ју. То 

13) Ни ко лай Яко вле вич Да ни лев ский, Рос сия и Евро па. РХ ГИ, СПб, 1995, с. 40.

14) Да ни ло Жи во ји на Мар ко вић, Гло бал на еко но ми ја (при лог со ци о ло шком про у ча ва њу гло-
ба ли за ци је), Еко ном ски фа кул тет, Ниш, 2008, стр. 42.

15) Вла ди мир Вер над ски, Би ос фе ра и но ос фе ра, Ли бер; Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, 
стр. 546-559.
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се, пре све га, од но си на еко ном ску, фи ло зоф ску и фу ту ри стич ку 
ра ван. На про сто бу дућ ност тре ба до жи ве ти, а свет ско дру штво и 
са њим са вре ме на гло ба ли за ци ја уко ли ко уисти ну не осми сле нов 
пут за па да ће у све ве ћу кри зу. За то је и век им пе ри ја све кра ћи па 
ни је до бро ка да се јед на им пе ри ја са гле да ва ју ћи бу дућ ност по зи ва 
на „крај исто ри је“16). 

* * *

Очи глед но је да са вре ме ну гло ба ли за ци ју мо ра мо по сма тра-
ти у кон тек сту ње ног раз во ја. Има мо у ви ду исто ри ју Ста ре Грч ке 
као де ла исто ри је Ста рог Све та. За тим, раз вој Ан ти ке ко ја је про-
же та гло бал ним про це си ма у по ли тич кој, кул тур ној и вој ној обла-
сти. Ве ли ка грч ка ко ло ни за ци ја и фор ми ра ње по ли сног си сте ма 
усло вље ни су, из ме ђу оста лог, и раз ло зи ма пре на се ље но сти као и 
со ци јал ним про бле ми ма. Та ко је Пр ви атин ски мор ски са вез већ 
454. го ди не пре но ве ере об у хва тао ско ро 200 по ли са. Ати на је по-
ста ла пре сто ни град це лог Са ве за. Очи гле дан при мер гло ба ли за ци-
је у ста ром све ту је и им пе ри ја Алек сан дра Ма ке дон ског. На рав но 
и ка сни ја рим ска им пе ри ја има ла је гло бал ни ка рак тер. Ра то ви Ри-
мља на с ци љем осва ја ња те ри то ри ја тра ја ли су ве ко ви ма. 

Ан тич ка кул ту ра је има ла ве ли ки зна чај у раз во ју све та. На 
осно ву грч ке азбу ке ство ре на је ла ти ни ца, а у IX ве ку сло вен ска 
азбу ка. Гр ци су раз ви ли за ко но дав ство али за раз ли ку од Ри мља-
на ни су би ли спо соб ни да на пра ви на чин ус по ста ве ет нич ко је-
дин ство. На и ме Ри мља ни су уме ли да ко ри сте кул тур но на сле ђе 
прет ход ни ка. Њи хо ва праг ма тич ност се огле да на при мер у чи ње-
ни ци да је рим ско пра во по ста ло осно ва за прав не ко дек се мно гих 
европ ских др жа ва. У то ку це ло куп не исто ри је све та по сто ја ле су 
и про па да ле ме га др жа ве (им пе ри је). У њи хо вим осно ва ма су ле-
жа ле вој но-ад ми ни стра тив на упра ва, туђ је зик и ре ли ги ја. Ове ге-
о по ли тич ке за јед ни це су би ле под цен тра ли зо ва ном вла шћу, има ле 
су је дин ствен еко ном ски про стор, је дин стве ну ва лу ту, ни је би ло 
ца ри не и дру гих ба ри је ра. Све то да на шњим ис тра жи ва чи ма да је 
мо гућ ност да, ба ве ћи се упо ред ним ана ли за ма, на ђу мно го за јед-
нич ких та ча ка он да шње и да на шње гло ба ли за ци је. Гло ба ли за ци-
ја је и у древ ним вре ме ни ма, а да нас по себ но, има ла про блем са 
иден ти те ти ма. Им пе ри је по де фи ни ци ји на ме ћу свој мо дел не са-
мо по ли ти ке и еко но ми је, не го и кул ту ре. Ком плек сан и са др жа јан 
ду хов ни свет пред ста вља ген ско уте ме ље ње осо бе них вред но сти 

16) Fran cis Fu ku ja ma, The End of Hi story and the Last Man, Ha mish Ha mil ton, Lon don, 1992.
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ко јих се ни је дан на род не же ли од ре ћи. Упра во праг ма тич ност ко ју 
по ку ша ва да на мет не иде о ло ги ја увек је пот кре пље на си лом. 
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Alek san dar Ko stic

GLO BA LI ZA TION – THE 
ANALOGY WITH THE PAST

Re su me
Glo ba li za tion can not be vi e wed out si de the eco no mic and po li-

ti cal de ve lop ments. Dif fe rent aut hors ha ve dif fe rent vi ews on the de-
ve lop ment of glo ba li za tion. So me be li e ve that the pro ces ses of glo ba-
li za tion be gan with the tran sna ti o na li za tion of fi nan cial mar kets, the ir 
mer ging, whi le ot hers think that glo ba li za tion aro se with the spread of 
de moc ra tic prin ci ples and in sti tu ti ons aro und the world. The third po-
int out that glo ba li za tion has emer ged as a re sult of the mo der ni za tion 
of so ci ety. A gro wing num ber of sci en tists in sist that glo ba li za tion is in 
prin ci ple not hing new. They cor ro bo ra te the fact that the Gre eks, Ro-
mans, Arabs, Spa ni ards and the Brits we re ac tu ally pre cur sors to the 
Ame ri cans as the car ri ers of glo ba li za tion. The de gree of in ter de pen-
den ce of the world both then and to day was re la ti vely high. The re fo-
re, ana lo gi es with the past ti mes can not be avo i ded. The fru its of the 
an ci ent Gre ek ci vi li za tion are pri ma rily re la ted to the eco nomy, so cial 
and po li ti cal sci en ce, cul tu re and the li ke. Many ca u sal re la ti on ships 
are re la ted thanks to co lo ni za tion and the pro cess of re ha bi li ta tion of 
eco no mic and so cio-po li ti cal pro blems. The ex pan si on of the At he nian 
stan dards in the ter ri tory of the Union strengthe ned the ro le of the At he-
ni ans in tra de bet we en the an ci ent ci ti es. Com pa ri son of the se pro ces ses 
with to day’s si tu a tion is pos si ble for the se re a sons. As far as the Ro man 
Em pi re is con cer ned, they ex pres sed the ir cre a ti ve abi lity in prac ti cal 
ac ti vi ti es: they knew how to use the cul tu ral he ri ta ge of the ir pre de-
ces sors, whi le re wor king and adap ting it to the ir ne eds. They in ven ted 
con cre te, per fec ted com plex bu il ding con struc tion, mo ved traf fic to the 
wa ter ways and so on. What is com mon to all em pi res is the fact that 
the re was a sin gle eco no mic spa ce, a sin gle cur rency, the lack of ta-
riffs, uni fi ca tion of tra de and fi nan ce, the in ter nal de pen den ce bet we en 
ter ri to ri es. All this is com pa ra ble with the cur rent pro cess of glo ba li za-
tion. In fact, the pro cess of glo ba li za tion is aimed at strengthe ning the 
in te grity and in ter con nec ted ness of the world. In a world or ga ni zed in 
such a way cer tain so cio-or ga ni za ti o nal and psycho-spi ri tual chan ges 
that af fect the in ner world of each in di vi dual are ine vi ta ble at the le vel 
of ci vi li za tion. 
Key words: glo ba li za tion, em pi re, ana logy, co lo ni a lism
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