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Је дан од ауто ра ко ји су ус та ла са ли ака дем ску сце ну ка да је реч 
о на у ци о ме ђу на род ним од но си ма по след њих го ди на, сва ка ко је 
фран цу ски про фе сор До ми ник Мој си. Ди пло мац Сор бо не и Хар-
вар да, је дан од осни ва ча Фран цу ског ин сти ту та за ме ђу на род не од-
но се, шеф Оде ље ња за ге о по ли ти ку Европ ског ко ле џа у Вар ша ви, 
про фе сор на Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је у Па ри зу, пред ста вља 
јед ног од нај и стак ну ти јих пред став ни ка са вре ме них фран цу ских – 
не кон вен ци о нал них – при сту па из у ча ва њу свет ске по ли ти ке. Осим 
фор мал них ре фе рен ци, за ње гов ака дем ски раз вој ва жна је и чи-
ње ни ца да је био при ја тељ и са рад ник Ре мо на Аро на, јед ног од 
нај ве ћих фран цу ских те о ре ти ча ра ме ђу на род них од но са, а да нас 
и чу ве ног хар вард ског про фе со ра Стен ли ја Хоф ма на. Пре ма Мој-
си је вим ре чи ма, упра во га је Хоф ман под ста као да ко лум ну об ја-
вље ну 2006. го ди не за ProjectSyndicate, под на сло вом „Емо тив ни 
су коб ци ви ли за ци ја“, про ши ри и  на ред не го ди не у есеј ској фор ми 
об ја ви у ча со пи су ForeignAffairs.1) Тај чла нак је иза звао ве ли ку 
па жњу у струч ној јав но сти и Мој си је на кон то га одр жао ве ли ки 
број пре да ва ња на те му емо ци ја у са вре ме ној свет ској по ли ти ци. 
Слу ша лац јед ног од пре да ва ња био је уред ник у углед ној из да вач-

1) Ви де ти: Do mi ni que Moïsi: „The Clash of Emo ti ons“, ForeignAffairs, Ja nu ary/Fe bru ary 
2007, pp. 120-130.



- 420 -

ЕМОЦИЈЕУСВЕТСКОЈПОЛИТИЦИМладенЛишанин

кој ку ћи RandomHouse. Мој си је при хва тио ње гов пред лог да већ 
про ши ре ни пр во бит ни чла нак до дат но до пу ни и пре то чи у књи гу. 
Та ко се 2009. го ди не по ја ви ло пр во, ен гле ско из да ње Геополитике
емоција.

На по чет ку тре ба на гла си ти да Мој си не ко ри сти терм нин „ге-
о по ли ти ка“ у кла сич ном сми слу. За ње га то ни је при ступ ко ји по-
ла зи од ге о граф ске де тер ми ни са но сти (ме ђу на род но)по ли тич ких 
про це са. Ни је реч чак ни о „про ши ре ном“ кон цеп ту ко ји у но ви је 
вре ме до но си тзв. кри тич ка ге о по ли ти ка. За Мој си ја, ге о по ли ти-
ка је за пра во си но ним за на у ку о ме ђу на род ним од но си ма. Пре ма 
ре чи ма са мог ауто ра, из те ле ви зиј ског ин тер вјуа да тог хо ланд ској 
мре жи IKON,2) ге о по ли ти ка је сте „ис тра жи ва ње ин тер ак ци је раз-
ли чи тих ак те ра ме ђу на род ног си сте ма“. Пи та ње на ко је Мој си сво-
јом сту ди јом по ку ша ва да од го во ри на ла зи мо у под на сло ву књи ге. 
Ње го ва је на ме ра да ис тра жи ка ко кул ту ре стра ха, на де и по ни же-
ња ути чу на об ли ко ва ње све та. Дру гим ре чи ма, да ли, у ко јој ме ри 
и на ко ји на чин пре о вла ђу ју ћа осе ћа ња уну тар од ре ђе ног на ро да 
или ре ги о на ути чу на су ко бе ко ји по тре са ју свет и ти ме од ре ђу ју 
по на ша ње ак те ра ме ђу на род не по ли ти ке? „Емо ци је су“, ка же Мој-
си, „по пут хо ле сте ро ла, и до бре и ло ше. Про блем је про на ћи пра ви 
ба ланс“ (стр. 10). Про у ча ва ње „емо ци ја ко је об ли ку ју свет“ ну жан 
је пред у слов раз у ме ва ња на чи на на ко ји свет функ ци о ни ше. Као 
три та кве емо ци је, Мој си ви ди страх, на ду и по ни же ње. Из два ја их 
као емо ци је ко је су „по ве за не с пој мом по ве ре ња, као од лу чу ју ћим 
фак то ром у на чи ну на ко ји на ци је и на ро ди од го ва ра ју на иза зо ве с 
ко ји ма су су о че ни, као и ка ко се од но се јед ни пре ма дру ги ма“ (стр. 
19). При то ме, страх ви ди као од су ство по ве ре ња, то је страх од са-
да шњо сти уз оче ки ва ње још опа сни је бу дућ но сти. На да је, пре ма 
Мој си ју, по ка за тељ по ве ре ња, од но сно ве ра у све тли ју бу дућ ност. 
По ни же ње је „на ру ше но по ве ре ње оних ко ји су из гу би ли на ду у 
бу дућ ност“, оно пре вла да ва ка да је „кон траст из ме ђу ва ше гло ри-
фи ко ва не про шло сти и фру стри ра ју ће са да шњо сти пре ве лик“ (стр. 
19). Ове емо ци је се ја вља ју у раз ли чи тим ме ра ма у раз ли чи тим 
ре ги о ни ма. Мој си сма тра да су по јед но ста вље на ту ма че ња све та, 
би ло по зи тив на као у Фу ку ја ми ном слу ча ју, би ло не га тив на као у 
слу ча ју Хан тинг то на,3) опа сна, и да укљу чи ва ње емо тив не рав ни 

2) Ви де ти: http://www.he tver mo e den.tv/lu xU it zen ding.aspx?lIn tEn tityId=484.
3) Тре ба, ме ђу тим, на гла си ти да су Мој си ју Хан тинг то но ви по гле ди не дво сми сле но бли-

жи од Фу ку ја ми них, па та ко и ње гов про бит ни чла нак на ову те му но си на слов „The 
Clash of Emo ti ons“, ре фе ри ра ју ћи на тај на чин на Хан тинг то нов чла нак „The Clash of 
Ci vi li za ti ons“ из 1993. го ди не, та ко ђе об ја вљен у ча со пи су ForeignAffairs.
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у ана ли зу до при но си сло је ви ти јем и це ло ви ти јем раз у ме ва њу гло-
бал них про це са.

Не сум њи во нај зна чај ни ји еле мент кон тек ста у ко ме се од ви-
ја ју са вре ме ни свет ски про це си је сте гло ба ли за ци ја. Мој си у њој 
пре по зна је сво је вр стан па ра докс: док се сво јим ве ли ким де лом 
од ви ја кроз аме ри ка ни за ци ју, исто вре ме но је обе ле же на и до са-
да не ви ђе ним успо ном Ази је. Исто вре ме но, на ста ју и но ви, ме ђу-
соб но бит но раз ли чи ти цен три мо ћи и ути ца ја, што Мој си на зи ва 
„аси ме трич ном мул ти по лар но шћу“. Док је два де се ти век био био 
„аме рич ки век и век иде о ло ги је“, два де сет пр ви век се по ма ља као 
„азиј ски век и век иден ти те та“ (стр. 28). У тим окол но сти ма, у кон-
тек сту гло ба ли за ци је, „од нос с Дру гим по ста је бит ни ји не го ика-
да“ (стр. 34). То је и функ ци ја емо ци ја: оне су „ва жне, јер ути чу на 
ста во ве на ро да, на од но се из ме ђу кул ту ра и на по на ша ња на ци ја“ 
(стр 44). Ка да је реч о ме то да ма ис тра жи ва ња емо ци ја, као при лич-
но не у хва тљи вог пред ме та у по ли тич ким на у ка ма, Мој си се че сто 
опре де љу је за тзв. ин ту и тив ну ме то ду, за сни ва ју ћи сво је ста во ве и 
су до ве на соп стве ним бо рав ци ма у од ре ђе ним ре ги о ни ма, као и на 
ин тер ак ци ји са при пад ни ци ма раз ли чи тих за јед ни ца. По ред то га, 
та мо где је то мо гу ће, слу жи се и ег закт ним по да ци ма и ре зул та ти-
ма ис тра жи ва ња, по пут оних ко ја спро во ди ис тра жи вач ки цен тар 
Pew. 

Пр ва од зна чај них емо ци ја ко јом се Мој си ба ви је сте на да. Она 
је у нај ве ћој ме ри при сут на у Ази ји (под ти ме Мој си под ра зу ме-
ва ју го и сточ ну Ази ју и Да ле ки ис ток, из у зев Ја па на). На да се за-
сни ва на са мо по у зда њу, од но сно ве ри у соп стве не мо гућ но сти и 
све сти о кон тро ли над соп стве ним жи во том. У ово ме је Мој си јев 
кон цепт на де бли зак Ве бе ро вој „про те стант ској ети ци“.4) Да нас се 
на да се ли из спи ри ту ал не у ма те ри јал ну сфе ру, али и са за па да на 
ис ток, па су ње ни глав ни но си о ци у ме ђу на род ном си сте му, упр кос 
број ним иза зо ви ма (си ро ма штво, епи де ми је, еко ло ги ја, итд.) и ме-
ђу соб ним раз ли чи то сти ма, Ки на и Ин ди ја. Мој си при хва та из раз 
ко јим их озна ча ва ин диј ски пу бли ци ста Џај рам Ра меш – Chindia, 
чи ме се, по ред оста лог, на гла ша ва њи хо ва ме ђу за ви сност. „Мо гло 
би се чак ре ћи да Chindia пред ста вља по у зда ну осно ву за гло бал ну 
на ду упра во за то што ње ни ли де ри сво јом ми си јом не сма тра ју да 
свет са чу ва ју од си ла зла (као што је то сма трао Џорџ Буш) или да 

4) Макс Ве бер: Протестантскаетикаидухкапитализма, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во, 
1968.
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ус по ста вља ју етич ке, дру штве не и кул тур не нор ме (као што то по-
не кад чи ни Евро па)“ (стр. 71).

Мој си при зна је да би би ла гре шка на зва ти це лу Ази ју „кон ти-
нен том на де“. Као из у зет ке на во ди, на су прот ним по ло ви ма, Ја пан 
и Па ки стан. Ја пан је, пре ма Мој си ју, за хва љу ју ћи пре све га дав ном 
еко ном ском успо ну, „пре ва зи шао“ вр сту на де ко ја ка рак те ри ше 
оста так кон ти нен та. Због то га је, а услед број них слич но сти са за-
пад ним дру штви ма, Ја пан до спео у сфе ру у ко јој пре вла да ва страх 
– пре све га од за о ста ја ња за кон ти нен тал ним кон ку рен ти ма и од 
ве ли ких при род них ка та стро фа. Исто вре ме но, оста так кон ти нен та 
и да ље ви ди Ја пан као по се бан, изо ло ван ен ти тет, де лом због ге о-
граф ске од се че но сти, а де лом због исто риј ског на сле ђа, по себ но 
у де лу ве за ном за Дру ги свет ски рат.5) Па ки стан, са дру ге стра не, 
још ни је оства рио усло ве за пре ла зак у „кул ту ру на де“. У де ло ви ма 
па ки стан ског дру штва по сто је „на го ве шта ји мо дер но сти“, али му 
пред сто ји дуг пут у пре ва зи ла же њу на си ља и фун да мен та ли зма.

Кул ту ра по ни же ња за сту пље на је у нај ве ћем де лу арап ског и 
уоп ште ислам ског све та, да кле пре све га у се вер ној Афри ци и на 
Бли ском ис то ку. По ни же ње је за пра во не моћ (стр. 73), свест о то-
ме да бу дућ ност кон тро ли ше Дру ги. Основ ни ко рен по ни же ња је-
сте „опа да ње исто риј ског зна ча ја“, од но сно кон траст из ме ђу „гло-
ри фи ко ва не про шло сти и фру стри ра ју ће са да шњо сти“. Ри гид ни, 
углав ном не де мо крат ски ре жи ми је дан су од глав них узро ка овог 
опа да ња арап ског све та, док те ро ри зам по чи ва на објек тив ној ус-
кра ће но сти ши ро ких сло је ва ста нов ни штва. По ни же ње је по себ но 
не га ти ван фак тор ка да је реч о изра ел ско-па ле стин ском су ко бу, ма-
да мо же има ти и од ре ђе ни про ак тив ни по тен ци јал. На и ме, осе ћај 
по ни же ња мо же би ти упо тре бљен  као диплмат ско оруж је. Ара пи 
су га ко ри сти ли про тив бив ших ко ло ни ја, док га Изра ел ци и да нас 
вр ло успе шно ко ри сте про тив Евро пе. 

Оде љак о кул ту ри по ни же ња био је ме та нај ве ћег бро ја кри ти-
ка упу ћи ва них, ка ко са ме то до ло шког та ко и са иде о ло шког ста но-
ви шта, књи зи Геополитикаемоција.6)

5) За ни мљи во је при ме ти ти да ово Мој си је во ин си сти ра ње на Ја па ну као „по себ ном слу-
ча ју“ или „из у зет ку“ у азиј ским окви ри ма, та ко ђе у ве ли кој ме ри под се ћа на Хан тинг-
то на и ње го во из два ја ње Ја па на из Ази је, као са свим за себ не ци ви ли за ци је. Ви де ти: 
Се мју ел Хан тинг тон: Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, ЦИД, 
Под го ри ца – Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 2000.

6) Ви де ти: Mic hal On der čo: „Re vi ew: The Ge o po li tics of Emo tion“, Aso ci a ce pro mezinárodní 
otázky [on li ne], 17.08.2009. До ступ но на: http://www.amo.cz/pu bli ka ce/re vi ew-the-ge o po-
li tics-of-emo tion.html (при сту пље но 10. 11. 2012.)
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У за пад ном све ту пре о вла ђу је кул ту ра стра ха, а основ ни узрок 
то ме је чи ње ни ца да За пад, пр ви пут по сле не ко ли ко ве ко ва, ви ше 
не пред ста вља не двој бе ног пред вод ни ка свет ских трен до ва и про-
це са. Про бле ми са европ ским иден ти те том, без бед но сним прет ња-
ма у ви ду те ро ри зма или кра хом фи нан сиј ско-еко ном ских си сте ма, 
чи не да страх на За па ду по при ма па ра ли шу ће раз ме ре. Убр зо на-
кон па да Бер лин ског зи да (што је до га ђај ко ји Мој си сма тра вр хун-
цем осе ћа ња на де на За па ду), усле дио је рас пад Ју го сла ви је, ко ји 
је у европ ско дво ри ште до нео бру та лан рат и рас пр шио оп ти ми зам 
и  на ду. Од та да се у Евро пи по но во ја вља страх од Дру гог, што 
је по себ но уоч љи во ка да је реч о евен ту ал ном при сту па њу Тур ске 
Европ ској уни ји. 

У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, до шло је до из ве сног 
бу ђе ња на де при ли ком из бо ра 2008. го ди не, ка да је, пре ма Мој си-
је вим ре чи ма, Ба рак Оба ма био кан ди дат на де, а Џон Ме кејн кан-
ди дат стра ха. У го ди на ма пре то га, ад ми ни стра ци ја Џор џа Бу ша је 
сро за ла углед Аме ри ке у све ту до не за пам ће них раз ме ра, а те ро ри-
стич ки на па ди 11. сеп тем бра 2001. го ди не би ли су са мо под сет ник 
на ра њи вост др жа ве. Рас про стра ње на кул ту ра стра ха се у ве ли кој 
ме ри не га тив но од ра зи ла и на тран са тлант ске од но се.

По се бан оде љак Мој си по све ћу је та ко зва ним „те шким слу ча-
је ви ма“. То су др жа ве у ко ји ма су, у раз ли чи тим ком би на ци ја ма, 
при сут ни и страх и на да. Мој си пре свих из два ја Ру си ју и Иран, 
а за тим Изра ел. Мој си је во ту ма че ње је сте да је узрок изра ел ског 
од но са пре ма Па ле стин ци ма се ћа ње на соп стве не ве ли ке жр тве у 
Дру гом свет ском ра ту, ко је Изра ел це чи ни у ве ли кој ме ри иму ним 
на пат ње дру гих (стр. 153). Ова те за је до жи ве ла до ста кри ти ка као 
нео д ме ре на и, у нај ма њу ру ку, кон тро верз на. Ме ђу те шке слу ча је-
ве спа да ју још и Афри ка и Ла тин ска Аме ри ка. Јед на од за мер ки ко-
је се мо гу упу ти ти Геополитициемоција је сте то што се аутор ни је 
до дат но по све тио овим „те шким слу ча је ви ма“, ко ји су, чи ни се још 
ин ди ка тив ни ји и на још увер љи ви ји на чин би до при не ли по тра зи 
за од го во ром на ис тра жи вач ко пи та ње из под на сло ва књи ге.

У по гла вљу под на зи вом „Свет у 2025.“, До ми ник Мој си раз-
ма тра два мо гу ћа сце на ри ја за бу дућ ност. Пре ма не га тив ном сце-
на ри ју, у на ред ним де це ни ја ма ће пре вла да ти страх и свет ће се 
на ћи на иви ци ка та стро фе. Рас плам са ва ју се но ви ра то ви на Бли-
ском ис то ку и обо ди ма Евро пе, ја ча ју се це си о ни стич ки по кре ти, 
Ки на ула зи у су коб са Тај ва ном, ЕУ се рас па да а Аме ри ка по вла-
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чи у изо ла ци о ни зам. Афри ка то не у су ко бе, док у Ла тин ској Аме-
ри ци до ла зи до еко ном скиг кра ха и ја ча ња вој них хун ти. Ово је 
сце на рио пре ма ко ме се „су коб ци ви ли за ци ја (...) од про во ка тив не 
ин те лек ту ал не кон струк ци је пре тво рио у са мо о ства ру ју ће про ро-
чан ство“ (стр. 167). По зи тив ни сце на рио под ра зу ме ва ује ди ње ну 
Евро пу (са це ло куп ним За пад ним Бал ка ном у ње ном са ста ву), ре-
фор ми са не Ује ди ње не на ци је, окон чан изра ел ско-па ле стин ски су-
коб, но ву уло гу Аме ри ке у све ту („У свој ству ста ри јег парт не ра а 
не је ди ног ар би тра и свет ског по ли цај ца“), ује ди ње ну Ре пу бли ку 
Ко ре ју, пре по ро ђе ну Афри ку, те MER CO SUR као ла ти но а ме рич ки 
пан дан Европ ској уни ји.

Ово су два иде ал тип ска сце на ри ја и Мој си при зна је да се нај-
ве ћи број ових до га ђа ја не ће до го ди ти. За кљу чак књи ге, у ко ме 
Мој си по ку ша ва да од го во ри на пи та ње „Шта би тре ба ло учи ни-
ти?“, не сум њи во је нај сла би ји део сту ди је. То је и ра зу мљи во; у 
по ли тич ким на у ка ма уоп ште, а у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма 
по себ но, да ле ко је лак ше по ста ви ти пра во пи та ње не го на ћи пра-
ви од го вор на ње га. Мој си је, по пут мно гих ис тра жи ва ча ме ђу на-
род них од но са, да ле ко ве шти ји у по ста вља њу ди јаг но зе не го у од-
ре ђи ва њу од го ва ра ју ће те ра пи је. Фра зе о спрем но сти на про ме не, 
ну жно сти раз во ја зна ња, оп ти ми зму уз сми сао за тра ги ку („ја сам 
ре а лан чо век у све ту иде а ли ста, али мо гу да бу дем и иде а ли ста у 
све ту ре ал них љу ди“), јед но став но ни су до вољ но до бар од го вор на 
ви ше не го ком плек сна пи та ња ко ја ова сту ди ја по ста вља, сли ка ју-
ћи при лич но су мор ну сли ку са вре ме ног све та. Ме ђу тим, Мој си-
је ва сту ди ја сва ка ко пру жа је дан не кон вен ци о на лан и ино ва ти ван 
увид у гло бал не по ли тич ке про це се, осве тља ва ју ћи област ко ја је 
углав ном из ми ца ла про у ча ва о ци ма ме ђу на род не по ли ти ке. Уко ли-
ко би бу ду ћа из да ња књи ге ува жи ла не ке од мно го број них кри ти-
ка ко је су ауто ру упу ћи ва не то ком го ди на, мо жда ће Геополитика
емоција мо ћи да се на зо ве ка пи тал ним де лом у на у ци о ме ђу на род-
ним од но си ма.

 Овај рад је примљен 18. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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