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Ка да не ка ви со ко кон-
тро верз на лич ност об ја ви књи-
гу, увек је те шко одво ји ти ути-
сак о са мом де лу од ми шље ња 
или емо ци ја ко је чи та лац га ји 

*  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 
179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

о ауто ру. У не ким слу ча је ви-
ма, то ни не тре ба чи ни ти, јер 
је то је ди ни на чин за раз у ме ва-
ње на пи са ног. Хен ри Ки син џер 
је сва ка ко јед на та ква лич ност. 
Слу жио је као са вет ник за на-
ци о нал ну без бед ност, а за тим и 
као др жав ни се кре тар у ад ми-
ни стра ци ја ма дво ји це пред сед-
ни ка САД: Ри чар да Ник со на и 
Џе рал да Фор да. У то ку др жав-
нич ке ка ри је ре уче ство вао је 
ди рект но у број ним пре лом ним 
до га ђа ји ма ко ји су обе ле жи ли 
Хлад ни рат: об ли ко вао је по ли-
ти ку де тан та пре ма Со вјет ском 
Са ве зу; пре го ва рао у Па ри ским 
ми ров ним пре го во ри ма ко ји ма 
је окон чан Ви јет нам ски рат (за 
шта је 1973. го ди не на гра ђен из-
у зет но оспо ра ва ном Но бе ло вом 
на гра дом за мир); у скла ду са 
соп стве ним схва та њем ре а ли-
зма у ме ђу на род ним од но си ма 
во дио је кон тро верз не по ли ти ке 
САД пре ма Чи леу и Па ки ста ну 
у кључ ним мо мен ти ма Хлад-
ног ра та. То ком сво је ви ше де-
це ниј ске ка ри је ре, ду го веч ни 
Ки син џер (ро ђен 1923. го ди не) 
је та ко ђе об ја вио низ ве о ма ути-
цај них књи га о спољ ној по ли ти-
ци, ге о по ли ти ци и ди пло ма ти ји, 
а већ го ди на ма ва жи као не фор-
мал ни са вет ник чи та ве пле ја де 
аме рич ких пред сед ни ка и дру-
гих од лу чи ла ца ви со ко по зи-
ци о ни ра них у спољ но по ли тич-
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ком апа ра ту САД. Ипак, је дан 
од нај мар кант ни јих мо ме на та 
ње го ве ка ри је ре је сте огро ман 
до при нос ко ји је дао об ли ко ва-
њу од но са из ме ђу САД и Ки не 
– од но са ко ји у де це ни ја ма ко је 
до ла зе мо же пре суд но да ути че 
на свет у ко јем жи ви мо. Упра во 
то је и те ма ове књи ге.

„О Ки ни“ је зна чај на књи-
га из ви ше раз ло га. Осим што 
опи су је на ста нак и ево лу ци ју 
јед не од нај ва жни јих гло бал них 
ди на ми ка мо дер ног до ба (осо-
ви не од но са Пе кинг – Ва шинг-
тон), она пру жа ду бљи увид 
ка ко у ки не ску исто ри ју, та ко и 
у са му фи ло зо фи ју ки не ског по-
гле да на свет, а на ро чи то о то ме 
ка ко се он ме њао у по след њим 
де це ни ја ма. Да нас по ста је све 
ја сни је да је кључ но по при ште 
ме ђу на род них од но са на пу сти-
ло сво је ду го трај но европ ско тј. 
атлант ско ста ни ште и пре се ли-
ло се на Па ци фик. А Ки син џер 
као жи ви ак тер до га ђа ја по ку-
ша ва да ста ви ове про ме не у 
исто риј ску пер спек ти ву. На и ме, 
Хен ри Ки син џер је био кључ ни 
„шраф“ у осми шља ва њу „отва-
ра ња Ки не“, ко је се до го ди ло 
на вр хун цу Хлад ног ра та (са 
Ки син џе ро вом тај ном по се том 
1971. и Ник со но вом зва нич-
ном по се том Пе кин гу, 1972. 
го ди не), у мо мен ти ма за тег ну-
тих ки не ско-со вјет ских од но са. 
Под се ти мо, у том тре нут ку ко-
му ни стич ка Ки на је и да ље не ка 
вр ста „па ри је“ у ме ђу на род ним 
од но си ма – са за тво ре ним дру-

штвом, не схва ће ним и агре сив-
ним ко му ни стич ким ре жи мом, 
зва нич но не при зна та од стра не 
ве ли ког бро ја зе ма ља, док је ње-
но ме сто стал не чла ни це Са ве та 
без бед но сти УН још увек за у зи-
мао Тај ван.

Ки син џе ро во де ло је те-
шко сме сти ти у не ки кон вен ци-
о нал ни стил ски жа нр или оквир. 
На пи са на де лом као ме мо ар 
ауто ро вог ба вље ња Ки ном, на-
ро чи то исто риј ским по се та ма 
1971-72. го ди не, књи га је оп те-
ре ће на лич ним на ра ти вом тј. за-
па жа њи ма и ис ку стви ма ауто ра. 
Ипак, Ки син џер ни ка да из ви да 
не гу би ши ру сли ку: ге о по ли-
тич ке по сле ди це и пре по ру ке 
од лу чи о ци ма као не ку вр сту па-
ра-зва нич них од го вор но сти, ко-
је лич ност ње го ве те жи не но си. 
Сто га, ње го ва при ча је ујед но и 
лич на, али и зва нич на исто ри ја. 
Књи га је та ко ђе де та љан пре-
глед ди пло мат ске исто ри је Ки-
не, али и стра те шких и ге о стра-
те шких раз ма тра ња Ки син џе ра.

У том сми слу, мо же мо 
иден ти фи ко ва ти два на ра ти-
ва. Пр ви, на ро чи то ак ту е лан у 
пр вих осам по гла вља књи ге, 
пред ста вља ду го пу то ва ње кроз 
ки не ску исто ри ју, об ја шња ва-
ју ћи чи та о цу ду бље (исто риј-
ске, ге о граф ске, кул ту ро ло шке, 
па и фи ло зоф ске) мо ти ве ко ји 
сто је иза ки не ског по гле да на 
свет. Ки не ска исто ри ја ва ри ра 
из ме ђу го то во твр до гла вих изо-
ла ци о ни стич ких пе ри о да и ци-
клу са отво ре но сти пре ма све-
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ту, у окви ру ко јих је та зе мља 
гра ди ла сво је ста во ве пре ма 
су сед ним зе мља ма и дру гим ри-
ва ли ма у ме ђу на род ној аре ни. 
У исто вре ме, Ки син џер на гла-
ша ва раз ли ке у при сту пу из ме-
ђу ди рект ног и ми си о нар ски 
ори јен ти са ног за па да, чи ји од-
лу чи о ци обич но зах те ва ју кон-
крет не ре зул та те на кра ћи рок; 
и ки не ске др жав нич ке тра ди ци-
је ко ја сво ју „игру“ над му дри-
ва ња игра суп тил но, ду го роч но, 
го то во у ми ле ни јум ским окви-
ри ма. Ко ри сте ћи овај ефек ти-
ван при ступ, аутор нас уме шно 
до во ди до кључ них мо ме на та 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка, 
ка да се Ки син џе ро во лич но ис-
ку ство са вет ни ка за на ци о нал ну 
без бед ност пред сед ни ка Ник со-
на ули ва у исто риј ски на ра тив о 
Ки ни, те он по ста је го то во цен-
трал на фи гу ра при че. Ки син џер 
се на ро чи то по тру дио да де таљ-
но об ја сни чи та о цу ком плек сну 
си ту а ци ју у Ки ни у том пе ри о-
ду: дво знач ни ри вал ски и па тер-
на ли стич ки од нос СССР, ка та-
стро фал не по сле ди це Кул тур не 
ре во лу ци је, ки не ске од но се са 
су се ди ма (по себ но Ин ди јом и 
Ви јет на мом), као и уро ђе ни им-
пулс стра ха Ки не за од „оп ко-
ља ва ња“ – ко ји је он као је дан 
од кључ них од лу чи ла ца та да-
шње аме рич ке ад ми ни стра ци је 
пра во вре ме но уочио и пре вео 
у кон крет ну спољ но по ли тич ку 
ак ци ју.

На ро чи то де таљ но су опи-
са ни ко ра ци у при пре ми и спро-

во ђе њу тај них ми си ја из 1971. 
го ди не, ко је су по ста ви ле те рен 
за исто риј ски кључ ни мо ме нат: 
по се ту пред сед ни ка Ник со на и 
по сле дич но – тран сфор ма ци ју 
Ки не од си ро ма шне и изо ло ва не 
зе мље до во де ћег игра ча у ме-
ђу на род ној аре ни. По себ но за-
ни мљи ва су Ки син џе ро ва лич на 
за па жа ња о су сре ти ма и раз го-
во ри ма са ви ше ки не ских ли де-
ра кроз го ди не ко је су усле ди ле: 
од не скри ве ног ди вље ња пре ма 
еру ди ти зму и ин те ли ген ци ји Чу 
Ен ла ја, пре ко го то во фи ло зоф-
ских над му дри ва ња са про мен-
љи во рас по ло же ним Мао Це-
тун гом, па до отво ре ног од но са 
са праг ма тич ним Денг Сја о пин-
гом, уства ри нај за слу жни јим за 
ре фор му и мир ну тран зи ци ју ка 
но вој ге не ра ци ји ли де ра, ко ја ће 
и на кон па да Бер лин ског зи да 
на ста ви ти да во ди успон Ки не. 
Ки син џер је го то во сен ти мен та-
лан ка да го во ри о ки не ским ли-
де ри ма, што ни је чуд но – осим 
де ље ног ис ку ства, са њи ма 
је на шао и за јед нич ки је зик у 
прак ти ко ва њу ре ал по ли тич ког 
при сту па ко ји је и до зво лио Ки-
ни да као ко му ни стич ка зе мља 
ипак ис ту пи из со вјет ског бло ка 
и по ста не рав но пра ван гло бал-
ни парт нер. За то се са пра вом 
мо же чи ни ти да Ки син џер на 
ки не ске ли де ре по вре ме но гле-
да као на са бор це.

Сен ти мен тал ност је ви-
дљи ва и ка да аутор го во ри о 
еро зи ји од но са, до ко је је до шло 
са но вим ми ле ни ју мом. Раст но-
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вог на ци о на ли зма у Ки ни, ко ја 
се осло бо ди ла мен тал них „око-
ва“ под ре ђе не на ци је и схва ти-
ла сво је по тен ци ја ле, за јед но 
са про бу ђе ним стра хом САД за 
соп стве ни гло бал ни при мат, те 
ге не рал но не ста бил ном си ту-
а ци јом у ме ђу на род ним од но-
си ма 21. ве ка, мо же да угро зи 
чи тав по ду хват гра ђе ња до брих 
од но са Пе кин га и Ва шинг то на. 
Ипак, слич не пу ко ти не су би ле 
ви дљи ве и ра ни је, и оне ну жно 
до ла зе из већ по ме ну тих раз-
ли чи тих кон цеп циј ских схва та-
ња све та. Аутор це ло по гла вље 
по све ћу је гу ше њу про те ста 
на тр гу Тје нан мен 1989. го ди-
не, на гла ша ва ју ћи па ра докс у 
схва та њу тих до га ђа ја: за пад но 
згра жа ва ње над на сил ном ре ак-
ци јом зва нич ног Пе кин га са јед-
не стра не; а опет, ки не ско чу ђе-
ње и не ра зу ме ва ње за што би се 
би ло ко осе ћао угро же ним због 
до га ђа ја ко ји се ти чу ис кљу чи во 
ки не ске уну тра шње по ли тич ке 
ди на ми ке, са дру ге стра не.

Ки син џер нас ти ме уво ди 
у по след ња по гла вља књи ге, у 
ко ји ма из но си сво ју ви зи ју бу-
дућ но сти, кроз опре зне прог-
но зе и кон крет не пре по ру ке за, 
пре све га, аме рич ке од лу чи о це. 
Аутор је, чи ни се, ду бо ко за бри-
нут због мо гућ но сти сро за ва ња 
од но са на кон фрон та тив ни ни во 
– би ло то због ру ше ња ње го вог 
лич ног на сле ђа, би ло због ка-
та стро фал них по сле ди ца ко је 
би то има ло по гло бал ну рав-
но те жу (а рав но те жа је, за Ки-

син џе ра као тра ди ци о нал ног 
при пад ни ка ре а ли стич ке шко ле, 
зна чај на вред ност). Упр кос то ме 
што не ве ру је у мо гућ ност су ко-
ба, па чак ни из ра же ни јег ри вал-
ства (као раз лог из ме ђу оста лог 
и на гла ша ва сла бо сти ки не ског 
ин сти ту ци о нал ног мо де ла), 
аутор ипак пре по ру чу је од лу чи-
о ци ма да по ку ша ју да раз у ме ју 
кон текст и из бег ну на ме та ње 
соп стве ног по гле да на свет та мо 
где му ни је ме сто. Са рад ња, по 
ње му, тре ба да бу де им пе ра тив 
на осно ву ко јег тре ба при ла го-
ђа ва ти уну тра шње мо ти ве и им-
пул се, а не обрат но. Ки син џер 
кон крет но пре по ру чу је град њу 
не ке вр сте ком плек сни је па ци-
фич ке са рад ње ка ква по сто ји у 
раз гра на тој мре жи тран са тлант-
ских од но са.

Иако пр во бит но на ме ње-
на аме рич кој пу бли ци, „О Ки-
ни“ се ла ко мо же раз у ме ти и из 
пер спек ти ве срп ског чи та о ца. 
На жа лост, књи га још увек ни је 
пре ве де на на наш је зик. Ка да се 
то де си, слу жи ће на шој ака дем-
ској за јед ни ци, али и јав но сти 
уоп ште, као зна ча јан гра див ни 
еле мент ка ко за раз у ме ва ње фе-
но ме на Ки не, та ко и за раз у ме-
ва ње ду го роч них ге о по ли тич-
ких стре мље ња и тач ки до ди ра 
гло бал ног ис то ка и за па да.

Што се Хен ри ја Ки син џе-
ра ти че, из ве сно је да ће он оста-
ти ви со ко кон тро верз на лич ност 
ка ко у на шем, та ко и у гло бал-
ном јав ном мње њу. Ипак, упр-
кос лич ним пре фе рен ци ја ма, 
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* Овај рад је при мљен 6. ок то бра 2015. го-
ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан-
ку ре дак ци је 10. но вем бра 2015. го ди не.

тре ба ре ћи да је „О Ки ни“ зна-
чај но шти во, из у зет но стил ски 
на пи са но, са ни зом су ви слих 
анег до та, те ко ри сних за па жа ња 
и ин фор ма ци ја ко је су про на шле 
сво је ме сто у исто риј ском на ра-
ти ву; али, исто та ко, са ну жном 
до зом пре скрип тив но сти ко ја је 
нео п ход на да би јед ну књи гу из 
обла сти спољ не по ли ти ке учи-
ни ла ак ту ел ном, упо тре бљи вом 
и зна чај ном.
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