
291

ПРИКАЗИ
УДК 327(73)“20“(049.3)

Никола Марковић
Београд

Збигњев Бжежински
Америка – Кина и судбина 
света, Стратешка Визија 

Београд: Албатрос Плус, 2013.

Глав на те ма ове књи ге је сте 
Аме ри ка, у но вим ме ђу на род
ним окол но сти ма, ко је су се од
и гра ле на вр хун цу ње не мо ћи, 
по сле па да СССРа и ус по ста
вља ња ап со лут не аме рич ке до

ми на ци је над ве ћим де лом све
та, као и свет по сле ве ли ке фи
нан сиј ске кри зе 2007. го ди не. 
Аутор овом књи гом по ка зу је ка
ко је јед на ве ли ка им пе ри ја по
тро ши ла пред ност и мо мен тум 
ко ји је има ла по ра зом „цр ве ног 
џи на“. Оно што је по ње му ка
рак те ри стич но за да на шњи свет 
је чи ње ни ца да је до шло до пре
ра спо де ле гло бал не мо ћи, и да 
Аме ри ка ви ше не го икад мо ра 
да се осла ња и тра жи парт не ре 
ка ко би одр жа ла сво ју моћ.

На осно ву еко ном ских по
ка за те ља Аме ри ка има сла бе 
из гле де за раст. Ин фа струк ту ра 
јој је у рас па ду, а ни оста ли еко
ном ски по ка за те љи, за са да не 
иду у при лог оп ти ми сти ма, ко
ји сма тра ју да Аме рич кој им пе
ри ји још не до ла зи крај. Ње ним 
сла бље њем отва ра се про стор 
но вим кон ку рен ти ма за свет
ског ли де ра, по пут Ки не, Ин ди
је, Ја па на.

Бже жин ски по ста вља ло гич
но пи та ње шта ће се де си ти у 
слу ча ју да Аме ри ка из не на да 
по клек не. Да ли ће по сто ја ти 
си ла ко ја би мо гла да пре у зме 
шта фе ту и во ди свет да ље, или 
ће на ста ти не ка вр ста анар хи је, 
и бор бе ко ја ће ци ви ли за ци ју 
од ве сти у про паст.
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Да ље он, по ку ша ва да ство
ри јед ну сли ку Аме ри ке 2025. 
го ди не, ко ја би из др жа ла тре
нут не еко ном ске не да ће, и ус
пе ла да по вра ти са мо по у зда ње 
и не при ко сно ве ну моћ. У том 
слу ча ју го во ри о мо гу ћем укљу
че њу Ру си је и Тур ске у Европ
ску уни ју, ко је би по ја ча ле сна
гу За па да у од но су на бр зо раз
ви ја ју ћи Ис ток.

Пе си ми сти сма тра ју по пут 
љу ди из не ка да шњег СССРа да 
је исто риј ски пад Аме ри ке не
из бе жан, док је код оп ти ми ста 
про блем то што смо по у че ни 
ис ку ством из вре ме на Хлад ног 
ра та, и при чом о кра ју исто ри је, 
ви де ли да крај њег оп ти ми зма 
ипак не мо же да бу де.

Гло бал на моћ се по сте пе но 
аку му ли ра ла то ком прет ход них 
800 го ди на (стр.14). Евро па је 
као це ли на, би ла нај у спе шни ји 
ре ги он ика да у људ ској исто
ри ји. Ши ре њем, и то не са мо 
си лом, већ и кул ту ром, др жа ла 
је сво је пот чи ње не „у ша ци“. 
Ин ди ја, Ки на, Се вер на и Ју жна 
Аме ри ка све су би ле пот чи ње не 
ње ном мо ћи и кул ту ром. Хо лан
ди ја, по том Фран цу ска и Ве ли ка 
Бри та ни ја, Шпа ни ја, су ве ре но 
су вла да ле сво јим ко ло ни ја ма, а 
за њи ма су ишле Цар ска Ру си
ја, Аустро у гар ска, Не мач ка. На 
са мом вр хун цу мо ћи, Евро па 
је ра зо ри ла са му се бе кроз два 
Свет ска ра та, и ве ро ват но ста
ви ла тач ку на мо гућ ност да се 
ика да вра ти као ап со лут на гло
бал на си ла.

По сле Дру гог Свет ског ра
та, Аме ри ка је оста ла у Евро пи 
под из го во ром, а и по тре бом да 
шти ти њу са му, а и цео свет од 
„гво зде не за ве се“ СССРа. Док 
се бо ри ла да за шти ти Европ ску 
ци ви ли за ци ју она је та ко ђе по
ма га ла сво је са ве зни ке да на пу
сте сво је ко ло ни је. Бри та ни ја се 
па мет но по ву кла са ма, а оста ле 
су мо ра ле да бу ду при мо ра не на 
то.

По сле Дру гог Свет ског ра та, 
Аме ри ка и са ве зни ци ства ра ју 
низ ме ђу на род них ин сти ту ци ја, 
ко је ће у бу дућ но сти по ма га ти 
њен ути цај, ММФ, УН, Свет ску 
Бан ку, али ко је ће та ко ђе би ти 
по гон де мо кра ти за ци је ве ли ког 
бро ја дру шта ва у све ту.

У истом пе ри о ду ка да Аме
ри ка во ди ма ле  али зна чај не ра
то ве са СССРом, ти хо, али са 
ве ли ким убр за њем, уз ди жу се 
три но ве си ле ко је ће се ка сни
је укљу чи ти из не на да у ме ђу
на род не то ко ве са дис пер зи јом 
гло бал не мо ћи Аме ри ке, Ки на, 
Ин ди ја и Ја пан. 

Ки на је до жи ве ла нај ве ћи 
про цват у по след њих два де сет 
го ди на, и она се во ди као глав ни 
кан ди дат ко ји би мо гао да за ме
ни са да шњу им пе ри ју. Опи са на 
је као стр пљи ва зе мља ко ја вре
ба али и при зна је во де ћу уло гу 
Аме ри ке у но вом свет ском по
рет ку. По след њих го ди на, ње на 
ула га ња у ин фра струк ту ру су 
ма сив на, и то не са мо код ку ће, 
већ и по Афри ци, Ју жној Аме
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ри ци. Она је пр ва ко му ни стич ка 
зе мља ко ја је уве ла ка пи та ли
зам, и за јед но је на сту па ла са 
Аме ри ком про тив СССРа ко ји 
је на сто јао чак и њу да осво ји. 
Нај ве ћа ки не ска сна га је број 
ње ног ста нов ни штва, али и ње
на про паст.

Да ље, Бже жин ски про ма тра 
екс пан зи ју Ин ди је. Она је ре
ла тив но до не дав но би ла Бри
тан ска ко ло ни ја, али је ути цај 
Бри та ни је на де мо кра ти ју у 
Ин ди ји био по во љан у том сми
слу. Де мо граф ски, за њу се сма
тра да мо же да пре стиг не Ки ну 
уско ро. Ме ђу тим, те шко да по
сто ји у би ло ко јој зе мљи то ли
ки дис па ри тет из ме ђу бо га тих и 
си ро ма шних као у Ин ди ји, што 
мо же да бу де до бар увод у ка
та стро фу. Мо ра мо има ти у ви
ду та ко ђе да су Ки на и Ин ди ја 
во ди ле рат, и да и да нас по сто је 
про бле ми на гра ни ци, као и чи
ње ни ца да је ки не ска ко му ни
стич ка ге ри ла још увек при сут
на у по је ди ним де ло ви ма Ин ди
је. Ин ди ја се пла ши због те сне 
са рад ње Ки не и Па ки ста на, и 
из град ње Ки не ске по мор ске ба
зе у Па ки ста ну (стр. 93). За то 
по чи ње да се осе ћа оп ко ље ном. 
Бже жин ски сма тра да упра во у 
овом рас це пу, Аме ри ка тре ба да 
тра жи свој тре ну так, и исто риј
ски по мог не Ин ди ју, у мо гу ћим 
су ко би ма са Ки ном (стр. 168). 
Јед но од нај моћ ни јих аду та Ин
ди је је сва ка ко њен ну кле ар
ни по тен ци јал, што је је дан од 
глав них усло ва ка ко би се јед на 

зе мља мо гла на зва ти свет ском 
си лом. Тре ћа зе мља је сва ка ко 
Ја пан, нај ве ћи ли дер кад је тех
но ло ги ја у пи та њу у све ту. Њен 
дру штве ни про из вод по рас тао 
је  са 500 би ли о на до ла ра на 5,2 
три ли о на за два де сет го ди на 
(стр. 23). На зван је „Су пер др
жа вом“ са об зи ром на еко ном
ску моћ ко ју по се ду је. Из ме ђу 
ње и Ки не по сто ји до ста не ре
ше них про бле ма, ко ји да ти ра ју 
из Дру гог Свет ског ра та. Оно 
што је глав ни про блем у Ази
ји, ко ји пре тен ди ра да за ме ни 
За пад као цен тар де ша ва ња и 
сте ци ште мо ћи је су коб из ме ђу 
ове три си ле ме ђу со бом. Ки не 
и Ин ди је, за тим Ки не и Ја па на, 
ко ји се је ди но да нас убла жио 
исто риј ским свр ста ва њем Ки
не и Ин ди је на стра ну Ру си је, 
про тив Аме ри ке, око про бле ма 
пр во у Си ри ји, за тим у Украј ни.

Бже жин ски ко ри сти на уч ну 
прог но зу, ка ко би по ку шао да 
об ја сни, шта би се де си ло ако 
би Аме ри ка не ста ла са гло бал
не сце не. 

Чу ве ни на уч ник по ку ша ва 
да за ми сли сли ку све та по сле 
па да Аме ри ке, при том ко ри сте
ћи се оним зна њем ко је има мо 
да нас, го во ри да би у том слу
ча ју на след ник Аме ри ке би ла 
анар хи ја, јер би из ра зних раз
ло га, др жа ве по че ле да гле да ју 
са мо на ци о нал не ин те ре се, и 
пи та ња од су штин ске ва жно сти 
за ци ви ли за ци ју се не би ре ша
ва ла. На стао би оп шти гра беж 
(стр. 82), при ко ме би ма ње др
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жа ве нај ви ше и стра да ле. Ру
си ја би та да на сто ја ла да вра ти 
бив ше ре пу бли ке СССР, а не ке 
би мо жда кре ну ле спон та но да 
се по на ша ју у скла ду са оним 
што Бже жен ски на зи ва на сле
ђе не ге о по ли тич ке те жње.

Ки на са дру ге стра не ни је 
спрем на гле да но из овог пе ри
о да да би око 2025. мо гла да је 
за ме ни. Она има број на уну тра
шња пи та ња ко ја мо ра да ре
ши, за тим про блем су се да, јер 
се по ста вља пи та ње да ли би 
до зво ли ли та ко ја ку др жа ву на 
сво јим гра ни ца ма док је Аме
ри ка ипак да ле ко, иако је сву да 
при сут на.

По сто је број на жа ри шта у 
све ту ко је Аме ри ка са мим сво
јим по сто ја њем сми ру је. Тај ван 
иако ни је до био пу ну по др шку 
од Аме ри ке, ипак по сто ји из 
стра ха Ки не од ди рект ног су
ко ба. Је дан од сва ка ко нај ве ћих 
про бле ма је од нос Се вер не и 
Ју жне Ко ре је, где већ 50 го ди
на по сто ји са мо при мир је, не и 
пот пи сан мир. Ути цај Аме ри ке 
је сва ка ко нај бит ни ји на Бли
ском ис то ку, где би се на пра вио 
ши рок ва кум мо ћи у слу ча ју 
ње ног не стан ка. Иран, Изра ел, 
чи тав ре ги он би био у про бле
му, ако не би по сто јао не ко ко 
би мо гао да га кон тро ли ше.

Та ко ђе по сто је ре ги о ни где 
је очи гле дан лош ути цај Аме
ри ке, и где се ди рект но ви ди да 
гло бал на моћ, у скла ду са ло ги
ком мо ћи по ку ша ва да се ши ри. 

У пи та њу је био су коб Ру си је и 
Гру зи је из 2008. го ди не, као и 
су коб Ру си је и Укра ји не и гра
ђан ски рат у Укра ји ни, ко ји је 
по чео 2014. го ди не, и ко ме се не 
на зи ре крај ни 2015ој го ди ни.

Сва ка ко да ни са ме гра ни це 
Аме ри ке не би би ле без бед не у 
слу ча ју не ких ве ћих по тре са у 
њој. Аме ри ка има исто ри ју су
ко ба са Мек си ком ко ји би ис
ко ри стио при ли ку да по вра ти 
сво је те ри то ри је на траг од Аме
ри ке (стр. 113).

Бже жин ски да ље рас пра вља, 
ко је би иза зо ве Аме ри ка мо гла 
да има на свом пу ту, и ко је мо
ра да ре ши, ка ко би мо гла да 
оче ку је да вла да и по сле 2025. 
го ди не. Она пр во мо ра да ре ши 
пи та ње за ста ре ло сти ње не еко
но ми је, и кон со ли ду је сво ју моћ 
код ку ће.

Ме ђу тим, нај ве ћа прет ња 
Аме ри ци је сва ка ко Евро а зиј
ски ре ги он, са об зи ром да се та
мо нај ви ше из ло жи ла, са ци љем 
да шти ти сво је ин те ре се у том 
ре ги о ну. Ирак, Ав га ни стан, су
коб Изра е ла и Па ле сти на ца, за
тим и окре та ње свих ми ли тант
них гру па са тих про сто ра Ира
ну. Иран осим то га на сто ји да 
по ста не ну кле ар на си ла. Са ма 
Аме ри ка мо же да пру жи ки шо
бран од мо гу ћег ну кле ар ног на
па да Ира на, ако се про блем не 
ре ши ра ни је. Али да би се Иран 
на сил но раз о ру жао, по тре бан је 
ши рок кон сен зус од свих, пр во 
ре ги о нал них си ла око Ира на, а 
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за тим и свет ске јав но сти. Ме
ста на ко ја је Аме ри ка нај ви ше 
ис тро ши ла су сва ка ко, Ав га ни
стан и Ирак. А ни шта ма ње не
ће би ти опа сан ни мо гу ћи су коб 
са Ира ном, ко ји она мо ра да ре
ши, не са мо због ње ног ути ца ја 
и угле да у очи ма за пад них љу
ди, већ и чи ње ни це да је Иран 
ве ли ки про блем по ње не ин те
ре се у том ре ги о ну.

Са вез са оста лим За пад ним 
си ла ма је чврст, али по ста вља 
се пи та ње шта би се де си ло ако 
Аме ри ка не успе да се кон со
ли ду је. Ве ли ка Бри та ни ја же ли 
по се бан ста тус у ЕУ, док Фран
цу ска и Не мач ка има ју по себ не 
ин те ре се за до ка зи ва њем, у, и 
ван Европ ске уни је.

Сва ка ко да је Бже жин ски у 
пра ву ка да ис ти че по тре бу да се 
у не ко до глед но вре ме Ру си ја и 
Тур ска при ву ку За па ду, и та ко 
сна га За па да оја ча у од но су на 
ре ал ну мо гућ ност да Ази ја пре
у зме вођ ство у вој ном, еко ном
ском и по ли тич ком сми слу. Ме
ђу тим те две ана ли зе му за са да 
не ма ју из гле да да се оства ре. 
Пр во, Тур ска „кли зи“ у исла ми
за ци ју, али ипак оста је вре дан 
са ве зник у НА ТО са ве зу, а су
коб у Укра ји ни је про ме нио од
но се Аме ри ке, и Ру си је, и има 
тен ден ци ју да еска ли ра у су коб 
ши рих раз ме ра.

Кад је Ру си ја у пи та њу, он са 
пра вом ис ти че ње не ло ше стра
не, јер иако мо же да се на зо ве 
си лом, она де ли мич но и ни је, 

јер не по се ду је све ка рак те ри
сти ке јед не свет ске си ле. Де
мо граф ски про бле ми, ко руп ци
ја, не вољ ност ка да је у пи та њу 
рас кид са Ста љи ни стич ком 
про шло шћу, као и екс пло зи је у 
ње ној исто ри ји, ко је су сле ди ле 
ве ли ки пе ри о ди ле тар ги је, ам
би ва лен тан од нос пре ма за пад
ним вред но сти ма (стр. 147).

Бже жин ски сма тра да је по
гон де мо кра ти за ци је мо гао да 
бу де Ди ми три је Ме две дев, али 
то се ни је де си ло. А ње го во 
раз ми шља ње у прав цу при бли
жа ва ња ЕУ и Ру си је по це ну да 
Ру си ја пу сти Укра ји ну да уђе у 
ЕУ, се ни је до бро за вр ши ло у 
прак си, ка да су то јед но стра но 
по ку ша ли.

Он да ље ис пи ту је мо гућ ност 
да у слу ча ју да Ази ја пре у зме 
гло бал но вођ ство, шта би је 
спре чи ло да про ђе као Евро па 
ко ја је од Фран цу ске ре во лу ци
је, до Дру гог свет ског ра та иако 
кул тур но и еко ном ски на пре
до ва ла, гу би ла моћ да упра вља 
гло бал ним пи та њи ма.

Збиг њев Бже жин ски је сва
ка ко, ка да је ге о по ли ти ка у 
пи та њу је дан од нај зна чај них 
пи са ца у два де се том и два де
сет пр вом ве ку. Ме ђу тим не 
по сто ји на чин да се за зби ља 
оце ни шта ће се за и ста де си ти 
у на ред них 10 го ди на, и да ли 
ће све том вла да ти, Аме ри ка или 
Ки на, или  пак анар хи ја, пот по
мог ну та ве ли ким кор по ра ци ја
ма, и пла ће нич ким вој ска ма, и 
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на ста нак не ка кве тран сна ци о
нал не мо ћи, ко ја би евен ту ал
но ис ко ри сти ла ве ћи су коб ка ко 
би се ре ши ла још увек моћ них 
на ци о нал них др жа ва, и њи хо
вих на сле ђе них ин те ре са. Са мо 
про то ком вре ме на, ће мо ви де
ти, шта ће се за и ста де си ти.

 


