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No ви бaук кру жи плa нe тoм – бaук глo бa лиз мa. Свe пa дa прeд 
нa лe тoм глo бa ли зa ци je, сeм нa ци je. Mo гу ли нa ци ja и глo

бa ли зa ци ja зa jeд нo? Хo ћe ли je дaн je зик би ти зa jeд нич ки зa цe лу 
плa нe ту? Пи тa њe пo стo ja њa свeт скe влa дe, уни вeр зaл нe рe ли ги je, 
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суд би нe пo je дин цa, тe мa je књи гe рe дoв нoг прo фe сo рa нa Фa кул
тe ту пo ли тич ких нa укa Уни вeр зи тe тa у Бe o грa ду, струч њa кa кo гa 
кoн сул ту jу мнo ги свeт ски уни вeр зи тe ти, нa свим кoн ти нeн ти мa. 
Eкс пeрт мнo гих др жaв них и мe ђу нa рoд них тe лa, ру кo вo ди лaц мe
ђу нa рoд них прo je кa тa и oр гa ни зa тoр ви шe нa уч них ску пo вa, нa пи
сao je oву књи гу у кo joj дa je oд гo вoр и нa пи тa њe дa ли je тe рo ри зaм 
oд гo вoр нa вe ли ку глo бaл ну прe мoћ свeт ских си лa. Прeд гo вoр je 
нa пи сao Влa дe тa Je рo тић.

Проф. др Дра ган Си ме у но вић је ре но ми ра ни прав ни те о ре ти
чар и при знат у ака дем ској за јед ни ци као аутор ра до ва ко ји има ју 
број на из да ња упра во због њи хо вог зна ча ја за до но ше ње да ле ко се
жних за кљу ча ка у пи та њи ма на уч не ор јен та ци је у про јек ти ма ко ји 
упо до бљу ју на ша са зна ња са са зна њи ма до ко јих су до шли ауто ри 
из си сте ма са ко ји ма тре ба да се по зи зив но иден ти фи ку је мо. По
нов ни осврт на ова ко зна чај ну књи гу, ко ја са же то и ја сно го во ри о 
ве о ма ком пли ко ва ним дру штве ним фе но ме ни ма је бо ље осве тлио 
сво јим ис тра жи ва њем, нео п хо дан је јер се од вре ме на пр вог из
да ња до са да, ни је до вољ но уви ђа ла вред ност не ких за па жа ња и 
зак њу ча ка ауто ра, а нај но ви ји до га ђа ји ве за ни за осни ва ње чи та
вих те ро ри стич ких др жа ва (ИДИЛ) по ка за ли су да је раз ма тра ње 
про бле мим на ци је, на ци о нал не др жа ве и тен ден ци ја у про це су гло
ба ли за ци је по ли ти ка, би ло оправ да но и упо зо ра ва ју ће са на уч не 
тач ке гле ди шта.

Ова књи га по ве ћа ва ни во тач но сти пер цеп ци је на уч не јав но
сти дру штве них фе но ме на ко ји су од свет ског зна ча ја и ко ја са мом 
по твр дом из не тих на уч них те за, об ја шња ва ге не зу нај но ви јих гло
бал них по ли тич ких фе но ме на. У ра ни јим ра до ви ма, аутор је успе
шно кри тич ки са гле да вао на ци ју у од но су на ре гу ла ци ју свет ских 
зби ва ња – тзв. но ви свет ски по ре дак, док се у овом ра ду освр нуо 
на од нос на ци је пре ма про це су го ло ба ли за ци је као не ми нов но сти, 
као еле мен ту спон та но сти у раз во ју све та, де ли мич но ха о тич ном 
про це су ко ји је, у сва ком слу ча ју, у скла ду са за кључ ци ма из при
род них на у ка, да се ра ди о про це су ко ји је у скло пу оп ште ен тро пи
је све та. На ци ја је и са ма у про це си ма свог ства ра ња, али и по ри
ца ња, та ко да је ра ни је на уч но ис тра жи ва ње би ло у ре ла ци ја ма сла
га ња и не сла га ња на ци ја са гло бал ном ре гу ла ти вом, док се овим 
ра дом, за хва та ши ри про блем од но са на ци је пре ма са мом про це су 
ко ји би тре бао да во ди ње ном по ри ца њу, али не во ди! Ина че, аутор 
се пр ви пут оку шао са на уч ним раз ма тра њем ових про бле ми ма у 
сво јој књи зи Но ви свет ски по ре дак и на ци о нал на др жа ва, об ја
вље ној 1993. го ди не.
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Пр во се мо ра ода ти при зна ње на кон ци зно сти и ја сно ћи из
не тих ста во ва, ра зу мљи во сти је зи ка и не на ме тљи во сти сти ла, уз 
исто вре ме ну „ду би ну на уч не ана ли зе два фе но ме на ко ја у ве ли кој 
ме ри од ре ђу ју по ли тич ка кре та ња у са вре ме ном све ту“, што све 
пред ста вља не ми нов но по на вља ње за кљу ча ка Ива не Дам ња но вић 
из ра ни јег при ка за ове књи ге у члан ку „Гло ба ли зам као но ва ре ли
ги ја“.

Као и сва ка зна чај на књи га, ста во ви проф. др Си ме у но ви ћа 
су у про те клом пе ри о ду на и шли за по твр ду број них ауто ра, где се 
ова књи га ко ри сти за од ре ђи ва ње „aдeквaтaног пoлитикoлoш ког 
инструмeнтaриjума приликoм oдрeђeњa пojмa глoбaлизaциje“, и 
где се на во ди као ва жан из вор за „дистинкциjу измeђу нaизглeд 
идeнтичних пojмoвa ко ја пojeднoстaвљуje aнaлизу oвe кoмплeкснe 
тeмe“ по за па жа њу Ма ри је Ђо рић у члан ку „Гло ба ли зам и по ли
тич ки екс тре ми зам“. Оно што је бит но је да се на осно ву за кљу
ча ка из ове књи ге глoбaлизaм мо же де фи ни са ти као „нoвo лицe 
либeрaлизмa, кoje нaзивaмo нeoлибeрaлизмoм.“ Сва ка ко да ауто
ри ко ји сле де ми сао проф. др Си ме ну но ви ћа не ми нов но до ла зе 
до истих за кљу ча ка ко ји раз об ли ча ва ју про цес гло ба ли за ци је као 
при мар но eкoнoмски интeрeс, те да је глoбaлизaм оправ да но oп-
туживaн дa вoди кa тoмe дa сe због интeрeсa мултинaциoнaлних 
кoрпoрaциja eксплoaтишу слaбиjи и сирoмaшни. Ова књи га је до
би ла по твр ду то ком вре ме на, па не ки ауто ри оправ да но сма тра ју да 
са др жи ак си о ме по ли ти ко ло шке ми сли. Oднoс глoбaлизaциje и нa-
циje је вред но ван кao oднoс oпш тeг и пoсeбнoг из чeгa је про фе сор 
др Симeунoвић из ву као друш твeни aксиoм: „Aкo би сe униш тилo 
пoсeбнo, oпш тe би прeстaлo би ти oпш тe, jeр сe нe би имaлo вишe 
oд чeгa рaзликoвaти.“ (стр. 124).

По на ша ње ме ди ја у ве зи са овом озбиљ ном на уч ном ли те ра
ту ром је та кво да је о књи зи увек са оп шта ва но из угла по ли тич ких 
по сле ди ца уко ли ко би до шло до усва ја ња на уч них по гле да ауто ра 
у на шој јав ној по ли ти ци, па је та ко про мо ци ју књи ге пра ти ла вест 
да Нaциja и глoбaлизaциja рaзмaтрa пoслeдицe прoцeсa глoбaлизa-
циje нa прeкрajaњe мeђудржaвних грaницa“ по пи са њу Не за ви сних 
но ви на. То што је пре кра ја ње гра ни ца, из ме ђу оста лог по сле ди ца 
гло ба ли за ци је је по јед ноствље но ви ђе ње и нео прав да но из дво је
но, али оправ да но на гла ше но, у са да шњим дру штве нопо ли тич
ким окол но сти ма. Ме ђу тим, ак ту ел ност те ма ко је об ра ђу је аутор 
је та ква да обез бе ђу је по нов но чи та ње код ге не ра ци ја ко је до ла зе 
и не што сен за ци о на ли зма око по ру ка ко је ова књи га но си, ни је на 
од мет.
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Сам аутор је до при нео то ме у сво јим јав ним на сту пи ма. По зна
та је ње го ва из ја ва на јед ној про мо ци ји књи ге: „Не по сто ји ви ше 
на ци о нал на др жа ва и не тре ба ве ро ва ти у њу и... да сва ко тре ба да 
у вре ме гло ба ли за ци је да гле да са мо се бе.“ Ова књи га по ку ша ва 
да ре ши су прот но сти из ме ђу по вољ них ми шље ња о гло ба ли за ци
ји ко ја по ла зе од то га да је до не ла осло ба ђа ње чо ве ку од др жа ве 
и схва та ња да је гло ба ли за ци ја до не ла бе ду и да је по ку шај упра
вља ња све том из јед ног цен тра мо ћи. Ина че, књи га На ци је и гло
ба ли за ци ја је пре ве де на на ита ли јан ски, ен гле ски, ру ски и ки не ски 
је зик. 

Ком пли ко ва ни и про тив реч ни од но си из ме ђу на ци је и гло ба
ли за ци је раз ма тра ни су кон ци зним и ја сним ста во ви ма, без не по
треб ног око ли ше ња и ди гре си ја. Сла же мо се са веђ из не тим ми
шље њем И. Да мја но вић да је нај ве ћа вред ност ове књи ге то што 
аутор са оп шта ва сло же не иде је вр ло ра зу мљи вим је зи ком, због че
га је књи га за ни мљи ва и ши рој пу бли ци. Ме ђу тим, оно што се по
нов ним чи та њем књи ге мо же за кљу чи ти је да је она ипак, на ме ње
на ужем ака дем ском и по ли ти ко ло шки вер зи ра ном ауди то ри ју му, 
као не за о би ла зна ли те ра ту ра за са вла да ва ња ди ле ма са ко ји ма се 
су сре ће праг ма тич на по ли ти ка, али и по ли ти ко ло ги ја. Она не са
др жи од го во ре на сва пи та ња, али усме ра ва ми сао у пра вом прав
цу. По ста вља ју ћи гло ба ли за ци ју и на ци ју као ан ти по де, аутор је 
дао са жет опис два фе но ме на и два дру штве нопо ли тич ка про це са, 
ана ли зи ра ју ћи ста ти ку тог од но са, кроз ана ли зу њи хо вог са мо бил
до ва ња и ди на ми ку њи хо вог од но са кроз ана ли зу им пак та, где је
дан (гло ба ли за ци ја) ру ши све пред со бом и где дру ги (на ци ја) сто ји 
на су прот и по ку ша ва да са чу ва на ци о нал ну др жа ву.

Ис по ста ви ло се да је књи га проф. Си ме у но ви ћа ин те ре сант на 
за ви ше на ци о нал не др жа ве као што су Ки на и Ру си ја, као и за бал
ка но ло ге, с об зи ром да је јед но по гла вље по све ће но ана ли зи си ту а
ци је у на ци о нал ним др жа ва ма на ста лим на кон рас па да СФРЈ. Мо
же се на слу ти ти на ка кве за кључ ке мо же упу ти ти ова књи га на кон 
нај но ви јих до га ђа ја у Укра ји ни. Аутор на ја вљу је про ме не у схва та
њу су бје ка та по ли ти ке, а што под ра зу ме ва да се у те о ри ји и у по
ли тич кој прак си, све ве ћи зна чај при да је ме ђу на род ним и не вла ди
ним ор га ни за ци ја ма и мул ти на ци о нал ним кор по ра ци ја ма. Са тим 
у ве зи књи га је на ја ви ла, а по ли тич ка прак са по твр ди ла, из ме не у 
пој му на ци о нал ног су ве ре ни те та и у пој му (сла бих) на ци о нал них 
др жа ва. На про мо ци ји ру ског пре во да књи ге ја ну а ра 2013. го ди
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не, у Ру ском ин сти ту ту за стра те шка ис тра жи ва ња (РИ СИ), из нео 
је иде ју да је 20. век, као и 21, а по свој при ли ци и 22. век  вре ме 
про цва та на ци о на ли зма. „На ци ја је да нас је ди но сред ство за шти те 
од ру ши лач ких тен ден ци ја гло ба ли зма. Ме ђу тим, иде је на ци о на
ли зма За пад по не кад ко ри сти за по сти за ње соп стве них ци ље ва у 
бор би про тив сво јих ге о по ли тич ких про тив ни ка.“ 

Аутор нај пре кон ста ту је да се на ци ја кон стант но про ти ви гло
ба ли зму, ко ји на во ди као „но ва ве ли ка по ли тич ка ре ли ги ја“, и кон
ста ту ју ћи да је на ци о на ли зам за ме нио марк си зам, сли ко ви то са обр
ну тим зна че њем ко ри сти чу ве ну пр ву ре че ни цу из Ко му ни стич ког 
ма ни фе ста: „Но ви ба ук кру жи пла не том.“ Књи га се не за др жа ва на 
по јед но ста вље ном су прот ста вља њу из ме ђу на ци о нал них др жа ва 
и но си ла ца гло ба ли за ци је, и из бе га ва сво ђе ње су прот но сти са мо 
на по ли тич ке и днев но по ли тич ке ин те ре се по ли тич ких ак те ра, ак
те ра при ват ног би зни са и ци вил ног друђ тва, већ ове су прот но сти 
са гле да ва као су о ча ва ње „два прин ци па, прин ци па оп што сти и по
оп шта ва ња ко ји за сту па гло ба ли за ци ја и прин ци па по себ но сти и 
очу ва ња соп ства ко је за го ва ра кон цепт на ци је и на ци о нал не др жа
ве“. Ови се прин ци пи спро во де кроз си ме трич не фе но ме не на ци је, 
на ци о нал не др жа ве и на ци о на ли зма, са јед не и гло ба ли за ци је, но
вог свет ског по рет ка и гло ба ли зма, са дру ге стра не. Ива на Дам ња
но вић у свом при ка зу књи ге ис ти че: „Сам по јам на ци је че сто се и 
да нас по ка зу је као не до вољ но пре ци зно де фи ни сан. То је ра зу мљи
ва по сле ди ца раз ли чи тих ми са о них при сту па, тра ди ци ја и про це са 
ко је су уоб ли чи ле ка ко европ ске (и не са мо европ ске) на ци је, та ко и 
те о риј ско про ми шља ње о са мом фе но ме ну.“ Књи га упра во на ме ће 
за кључ ке ко ји су и из не ти на окру глом сто лу у Мо скви о при ро ди 
са вре ме них про бле ма Европ ске уни је као ви ше на ци о нал не др жав
не за јед ни це. Ис так ну то је да уну тар ЕУ као сво је вр сне по ли тич ке 
тво ре ви не не по сто ји је дин ство, што по твр ђу је чи ње ни ца да уме
сто јед не ам ба са де Европ ске уни је у Мо скви и дру гим свет ским 
пре сто ни ца ма по сто ји ве ли ки број на ци о нал них ам ба са да.

Овом про бле му аутор при ла зи ана ли зи ра ју ћи де таљ но слич но
сти и раз ли ке из ме ђу пој мо ва ет но са, од но сно ет ни ци те та и на ци је, 
при че му кључ ну ди стинк ци ју про на ла зи упра во у из ра зи то по ли
тич ком свој ству на ци је и из ра зи то не по ли тич ком свој ству ет но са. 

По ауто ро вом схва та њу, на ци ја је у пот пу но сти по ли тич ка ка
те го ри ја, а ње на по ли тич ност се, пре све га, ис ка зу је кроз др жа во
твор но стре мље ње. Нај ин те ре сант ни ји је за кљу чак да је пи та ње 
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„да ли др жа ва ства ра на ци ју или на ци ја др жа ву“ по гре шно по ста
вље но. Фе но ме ни се у овој књи зи тре ти ра ју као је дин стве ни, ви
ше слој ни и ком пле мен тар ни, та ко да на ци ја и др жа ва ства ра ју јед
на дру гу и у том про це су се про жи ма ју до те ме ре да их са вре ме на 
по ли тич ка те о ри ја че сто и тре ти ра као је дан, сло жен фе но мен. 

Из не та је кре а тив на ана ли за на ци о на ли зма као иде о ло ги је где 
се аутор освр ће на све еле мен те, ет но цен три стич ке ар гу мен те и 
са вре ме на схва та ња овог пој ма. По себ ну за слу жу је за кљу чак да 
на ци о на ли зам као иде о ло ги ја па ти од не ке вр сте док три нар ног 
хен ди ке па, јер у мно го ве ћој ме ри не го дру ге иде о ло ги је по чи ва 
на ми то ви ма, кул то ви ма и ин тер пре та ци ја ма исто риј ских до га ђа
ја, уме сто на на уч но по твр ђе ним те о ри ја ма. По схва та њу ауто ра, 
по што не по чи ва на озбиљ ној на уч ној док три ни, на ци о на ли зам је 
ком па ти би лан са „док три нар ним иде о ло ги ја ма“, чак је у стал ној 
сим би о зи. Оту да се мо же го во ри ти о „ли бе рал ном на ци о на ли зму“ 
или „кон зер ва тив ном на ци о на ли зму“ . 

Нај ва жни је упо зо ре ње ко је ова књи га но си је да функ ци о нал
ност и упо треб на вред ност ко ју има на ци о на ли зам за вла да ју ће 
ели те, нај ва жни ји раз лог због због ко га се на ци о на ли зам до да нас 
по ка зао као нај жи ла ви ја ме ђу иде о ло ги ја ма, упр кос то ме што су га 
мно ги пот це њи ва ли и от пи си ва ли још од дру ге по ло ви не 19. ве ка. 
Ова иде о ло ги ја, лак ше не го ијед на дру га, по сти же хо мо ге ни за ци ју 
и мо би ли за ци ју ста нов ни штва. Ме ђу тим, ис по ста ви ло се по ана
ли за ма из ове књи ге да хри шћан ске зе мље лак ше при хва та ју гло ба
ли за ци ју не го ислам ске, ко је по се ду ју дру га чи ји кул тур ни код. Не
ки уче сни ци у ко мен та ри ма и ди ску си ја ма на ову књи гу (окру гли 
сто – „Ру ска реч“), су се ус про ти ви ли овој иде ји, ука зу ју ћи на то 
„да се ра ди кал ни исла ми зам да нас на Бли ском Ис то ку и у Се вер ној 
Афри ци по ја вљу је као сна га ко ја по сти же иден тич не ци ље ве као и 
гло ба ли за ци ја: ра за ра ње ве ли ких кул тур них све то ва, као и са вла
да ва ње по ли тич ких и еко ном ских про тив ни ка.“

По ла зе ћи од раз ли чи тих об ли ка на стан ка на ци о нал не др жа ве, 
про фе сор Си ме у но вић ука зу је на раз ли чи те пу те ве на стан ка на ци
о нал них др жа ва уоп ште (Na tion-Sta te) и на но ви не у про це су ства
ра ња но вих на ци о нал них др жа ва ко је се фор ми ра ју кра јем два де
се тог ве ка, ана ли зи ра рас пад СФРЈ и СССР. При то ме аутор пр во 
кри ти ку је дог мат ско осла ња ње на не до ре че не и не на уч не ста во ве 
пре све га Марк са и Ен гел са, а за тим Ле њи на и Ста љи на, о на ци ји 
и на ци о нал ном пи та њу, уво ди по јам „дог мат ске по ли тич ке прак се 
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би ро кра ти је“, кри ти ку је те зе о кла сном иден ти те ту као до ми нант
ном у од но су на на ци о нал ни и због че га ни јед но на ци о нал но пи
та ње ни је би ло ре ше но. За тим ис ти че дру ги мо ме нат  не га тив ну 
уло гу пар тиј ских ели та ко је су бр зо про ме ни ле иде о ло ги ју. Сле по 
сле де ћи на ци о на ли стич ку иде о ло ги ју, по ли тич ким на си љем и ин
тер пре та ци јом др жа ве као нај ве ће све ти ње, ство ри ли су но ве на
ци о нал не др жа ве. При то ме је аутор узео у об зир ве ру и из да ју 
као ва жне фак то ре у про це су ства ра ња но вих на ци о нал них др жа ва, 
по себ но што се на то ме пре те жно ин си сти ра у по ли тич ком жи во ту 
Ср би је Зна чај но је за па жа ње ауто ра да по сто је два раз ли чи та пу та 
фор ми ра ња но вих на ци о нал них др жа ва. Док јед ни ин си сти ра ју на 
од ре ђе њу на ци је као „мо но ре ли гиј ске“, код дру гих је глав ни фак
тор на стан ка за те че них на ци о нал них др жа ва «ју ри стич ка тра ди ци
ја,» ко ја је ко нач но до ве ла до то га да се кључ ним кри те ри ју мом 
при пад но сти на ци ји не сма тра ве ра већ по да нич ки ста тус, од но сно 
да се сва ки др жа вља нин сма тра и при пад ни ком на ци је. 

Аутор чи ни и зна ча јан на уч ни на пор да упо зо ри да по сто ји не
до ста так сна жне прав не тра ди ци је у но во на ста лим на ци о нал ним 
др жа ва ма, што отва ра, по на ма опа сан, про стор за иден ти фи ка ци ју 
ве ре и на ци је. Зна ча јан је и за на ци о на ли стич ки ор јен ти о са нее по
ли ти ча сре чак опа сан за кљу чак ауто ра да је ве ли ки ути цај ре ли ги је 
је дан од раз ло га због ко јих се но ве на ци о нал не др жа ве те шко ус
по ста вља ју као прав не др жа ве. 

За илу стра ци ју ствар не прав но сти и де мо кра тич но сти аутор 
узи ма од нос пре ма ет нич ким ма њи на ма. При то ме је по себ ну па
жњу по све тио си ту а ци ји у Ср би ји, и вр ло отре си то са оп штио да 
„по сто је ве ли ке раз ли ке у прак тич ним ре ла ци ја ма срп ске на ци је 
и по је ди них на ци о нал них ма њи на“. А затм на кон на бра ја ња раз
ли чи то сти упо зо рио да су то и раз ло зи ко ји до во де до то га да но ве 
на ци о нал не др жа ве мо гу ла ко да по ста ну то та ли тар не, при че му је 
њи хов то та ли та ри зам при кри вен, иде о ло ги ја не зва нич на, а пар тиј
ски мо ни зам за ме њен по ли тич ким мо ни змом, ко ји се огле да у до
ми на ци ји на ци о нал ног по кре та са ста вље ног од ви ше иде о ло шки 
хо мо ге них по ли тич ких пар ти ја, ко је има ју сво је (уско) ви ђе ње на
ци је и на ци о нал ног ин те ре са. 

Ана ли зе на ци је, на ци о на ли зма и на ци о нал не др жа ве, се на ста
вља ју ана ли за ма по све ће ним гло ба ли за ци ји, гло ба ли зму и но вом 
свет ском по рет ку. И ако је овај део сту ди је по оби му не што кра ћи, 
ипак успе ва да на кон ци зан на чин об ја шња ва раз ли ку из ме ђу гло
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ба ли за ци је као про це са, гло ба ли зма као иде о ло ги је и но вог свет
ског по рет ка као ре гу ла то ра, од но сно си сте ма у на ста ја њу. Аутор 
сма тра да је гло ба ли зам до бар при мер ка ко се из оп ште иде о ло ги је, 
у овом слу ча ју иде о ло ги је ли бе ра ли зма, ра ђа пар ти ку лар на иде о
ло ги ја. Као глав не но си о це гло ба ли зма он од ре ђу је на пр вом ме сту 
мул ти на ци о нал не кор по ра ци је, па тек он да ве ли ке си ле, пре све га 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ве ли ку Бри та ни ју. Глав ни ци ље ви 
гло ба ли зма су ства ра ње све та без гра ни ца, од но сно свет ског отво
ре ног тр жи шта по ста вље ног на ли бе рал ним прин ци пи ма. 

По ли тич ко уре ђе ње та ко гло ба ли зо ва ног све та тре ба ло би да 
бу де но ви свет ски нео ли бе рал ни по ре дак. Из но си се ин те ре сант
но за па жа ње о то ме да уну тар про це са гло ба ли за ци је, не иду сви 
«вр тло зи» у истом сме ру. Гло ба ли зам је као иде о ло ги ја „про из
вод“ За па да и те жи да на мет не за пад не вред но сти у дру гим де ло
ви ма све та, да кле и на Ис ток. Овај смер гло ба ли за ци је се на зи ва 
ве стер ни за ци ја, али се овим то ко ви ма су прот ста вља ју стру је ко је 
са су прот не стра не те же истом ци љу  свет ској су пер ма ци ји. То је 
ис тер ни за ци ја и се огле да се у про до ру ис точ них фи ло зоф ских и 
ре ли гиј ских си сте ма, хра не и јеф ти них про из во да на За пад. 

Оно на шта ова књи га упо зо ра ва, а што се у ме ђу вре ме ну де
слио са ства ра њем Ислам ске др жа ве Ира ка и Ле ван та (ИДИЛ), то 
је да, и ако је гло ба ли зам као сво је глав не про тив ни ке ви део на ци је 
и на ци о нал не др жа ве, ни је до вољ но уви део да су ње гов нај ве ћи 
про блем ет нич ки и вер ски екс тре ми сти ко ји мо гу на пра ве тво ре
ви не ко је при ме њу ју те ро ри зам као сред ство за оства ре ње сво јих 
по ли тич ких ци ље ва. Те ро ри зам се и сам гло ба ли зо вао, у про це су 
при ла го ђа ва ња те жња ма ка уни фи ка ци ји на свет ској по ли тич кој 
сце ни. Про фе сор Дра ган Си ме у но вић тек на ме ра ва да раз ра ди ове 
за кључ ке и да у сво јој на ред ној мо но гра фи ји јав но сти пред ста ви 
ма те ри ја ле са три би на на ко ји ма је пред ста вља на ова књи га. 

Ина че, но ви свет ски по ре дак проф. др Си ме у но вић де фи ни
ше као „ус по ста вља ње не при ко сно ве не по ли тич ке, еко ном ске и 
вој не до ми на ци је САД и гру пе ви со ко ин ду стриј ски раз ви је них зе
ма ља За па да оку пље них у, или око не ких ме ђу на род них ор га ни за
ци ја еко ном ског, по ли тич ког или вој ног ка рак те ра над ско ро свим 
оста лим зе мља ма све та“ (стр. 94–95). Нај че шћи на чин ис ка зи ва ња 
ове до ми на ци је је исту па ње са по зи ци ја мо ћи, али аутор упо зо ра ва 
да се не мо же се још увек го во ри ти о но вом по рет ку као пот пу но 
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ус по ста вље ном и фор ми ра ном. У књи зи се оправ да но по ста вља и 
пи та ње да ли ће се но ви свет ски по ре дак ика да у пот пу но сти ма те
ри ја ли зо ва ти или ће оста ти са мо на са да шњем ни воу не до вр ше ног 
про це са.

По ла зи се од те зе да се фор ми ра ње но вог свет ског по рет ка од
ви ја, из ме ђу оста лог, пу тем гло ба ли за ци је. Гло ба ли за ци ја је у овој 
сту ди ји де фи ни са на као „про цес по ве за ног де ло ва ња по ли тич ких, 
еко ном ских и вој них ак тив но сти ни за по ли тич ких, вој них и еко
ном ских су бје ка та на че лу са САД као др жа вомно си о цем гло ба
ли за ци је, ко ји ма се усме ра ва кре та ње укуп ног људ ског дру штва у 
прав цу ре а ли зо ва ња по став ки иде о ло ги је гло ба ли зма“ (стр. 107–
108) или као „про цес ши ре ња свет ске за јед ни це де мо крат ских, 
тр жи шно ори јен ти са них зе ма ља, ко ја се оства ру је на еко ном ском, 
по ли тич ком, кул тур ном и сва ком дру гом пла ну“ (стр. 108). 

Ана ли зи ра се по ли ти ка гло ба ли за ци је и кон ста ту је да она не 
те жи ства ра њу „свет ске др жа ве“, већ не ке вр сте „мре же ме ђу за
ви сно сти“, гло бал ног дру штва и си сте ма вред но сти и по на ша ња. 
Из но си се про це на да је гло ба ли за ци ја, ба рем за са да, још увек пре 
све га еко ном ски про цес и да је на том пла ну прак тич но не за у ста
вљи ва. Аутор за тим ука зу је да се на ци о нал на др жа ва опи ре гло ба
ли за ци ји и де фи ни ше др жа ву тог ти па као сна жну пре пре ку и оним 
сфе ра ма гло ба ли за ци је ко је се од но се на про цес де су ве ре ни за ци је 
и де на ци о на ли за ци је др жа ва. На ро чи то је ва жно за па жа ње да је 
от пор гло ба ли за ци ји у ЕУ при кри вен, као у слу ча ју ре су ве ре ни за
ци је европ ских зе ма ља. Ка да је ова књи га пр ви пут иза шла, ре су
ве ре ни за ци ја др жа ва у ЕУ је де ло ва ла хи по те тич но, а да нас је то 
очи глед но у слу ча ју ре ша ва ња еко ном ске кри зе у Грч кој.

Раз ма тра ју се и дру ги фе но ме ни ко ји спре ча ва ју гло ба ли за
ци ју, а то су: те ро ри зам, ор га ни зо ва ни кри ми нал и ко руп ци ја: „[т]
ероризам оспо ра ва ње ну све моћ и ру ши јој ауто ри тет, ор га ни зо ва
ни кри ми нал јој угро жа ва про фит кроз иле гал но оти ца ње нов ца, а 
ко руп ци ја спре ча ва да пре моћ мул ти на ци о нал них ком па ни ја до ђе 
до из ра жа ја“ (стр. 111). 

Од нос из ме ђу на ци о нал ног и гло бал ног, по сма тран је као ма
ни фе ста ци ја прин ци па оп што сти и по себ но сти и ни је јед но ста ван 
од нос су прот ста вље но сти. На то ука зу ју тен ден ци је да ет ни ци те ти, 
уну тар на ци о нал них др жа ва те же да се пре тво ре у на ци је. Ис прав
на је кон ста та ци ја ауто ра, а ко ја је до би ла та ко ђе по твр ду то ком 
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вре ме на, да је то је дан од нај ра спро стра ње ни јих из во ра не ста бил
но сти у са вре ме ном све ту. Упо зо ра ва се и на мо гућ ност „до ми но 
ефек та“ ан ти гло ба ли за ци је. Из но си се да ле ко се жан за кљу чак да 
„[у] оној ме ри у ко јој се тран сфор ми шу и ус пе ју ис ко ри сти ти оног 
дру гог за сво је ци ље ве, на пре до ва ће или на за до ва ће и на ци ја и гло
ба ли за ци ја. Ова кви ка кви су са да они зах те ва ју адап та ци ју вре ме
ну ко је не ће зах те ва ти по бед ни ке већ уме ће сва ко вр сног пре жи
вља ва ња“ (стр. 128).

Оста је је ди но за жа ље ње што глав не те ме ни су до кра ја ела бо
ри ра не због крат ко ће тек ста. Оста је оце на ра ни јег ко мен тар да се 
књи зи мо же је ди но за ме ри ти на ре ла тив но ма лом оби му, да књи
га са мо отва ра и до ти че те ме ко је за слу жу ју об у хват ни ју об ра ду, 
за ко ју аутор сва ка ко има и зна ња и спо соб но сти, као про фе сор 
Бе о град ског уни вер зи те та, као и ви ше уни вер зи те та у Не мач кој и 
Швај цар ској, а је ње го вих ра ни јих 17 мо но гра фи ја одав но до жи ве
ло број на из да ња. За то је је оправ да но оче ки ва ти да ће аутор ус пе ти 
у сво јој на ме ри да уз исти на слов, у бу дућ но сти, обо га ти ову сту ди
ју са ис ку стви ма са три би на и број них ди ску си ја, од ко јих је не ке 
и сам по кре нуо и та ко уз бур као на уч не ду хо ве у по ли ти ко ло ги ји.

Од нос из ме ђу на ци о нал ног и гло бал ног по сма тран је као ма
ни фе ста ци ја прин ци па оп што сти и по себ но сти и ни је јед но ста ван 
од нос су прот но сти на то ука зу је тен ден ци ја да ет ни ци тет ,уну тар 
на ци о нал них др жа ва те да се пре тво ре у на ци је. Ис прав на је кон
ста та ци ја ко ја је то би ла та ко ђе пот вру ду то ком вре ме на да је то 
је дан од нај ра спро страј них из во ра не ста бил но сти у са вре ме ном 
све ту упо зо ра ва се и на мо гућ ност до ми но ефек та ан ти гло ба ли
за ци је из но си се да ле ко сне жан за кљу чак да у оној ме ри ко јој се 
тран сфор ми шу и ус пе ју ис ко ри сти ти оног дру гог за сво је ци ље ве 
на пре до ва ће или на за до ва ће и на ци ја и гло ба ли за ци ја. Ова кви ка
кви су сад они зах те ва ју адап та ци ју вре ме на ко је не ће зах те ва ти 
по бед ни ка већ уме ће сва ко вр сног пре жи вља ва ња.

Оста је је ди но за жа ље ње што глав на те ма ниje до кра ја 
елабориранa због крат ко ће тек ста. Оста је оце на ра ни јег ко мен та ра 
да се књи зи мо же је ди но за ме ри ти на ре ла тив но ма лом оби му, да 
књи га са мо отва ра и до ти че те ме ко је за слу жу ју об у хват ни ју об ра
ду, за ко ју аутор сва ка ко има зна ња и спо соб но сти, као про фе сор 
Бе о град ског уни вер зи те та, као и ви ше уни вер зи те та у Не мач кој и 
Швај цар ској а ње го вих 17 мо но гра фи ја је одав но до жи ве ло број на 
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из да ња. За то је оправ да но оче ки ва ти да ће аутор ус пе ти у сво јој 
на ме ри да уз исти на слов, у бу дућ но сти, обо га ти ову сту ди ју ис
ку стви ма са три би на и број них ди ску си ја, од ко јих је не ке и сам 
по кре нуо и та ко уз бур као на уч не ду хо ве у по ли ти ко ло ги ји.
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