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Развојдоктринекопненемоћи

Ге о по ли ти ка је као рет ко ко ја на уч на ди сци пли на има-
ла тр но вит пут афир ма ци је у све ту на у ке. У вре ме на стан ка 
ге о по ли ти ке кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка до ла зи до про-
цва та уни вер зи те та и при род них на у ка у За пад ној Евро пи. 
Ге о по ли ти ка на ста је у окри љу гер ман ске на уч не тра ди ци је, а 
не мач ка на у ка је ме ђу пр ви ма усво ји ла ге о гра фи ју као на уч-
ну ди сци пли ну ко ја се по че ла из у ча ва ти на уни вер зи те ти ма. 
Не мач ки ге о граф Фри дрих Ра цел (1844-1904) се озна ча ва као 
отац ге о по ли ти ке, иако он сам не ко ри сти тер мин ге о по ли ти-
ка, већ по ли тич ка ге о гра фи ја. Тво рац тер ми на ге о по ли ти ка 
је швед ски на уч ник Ру долф Кје лен (1864-1922) ко ји је тај по-
јам пр ви пут упо тре био 1899. го ди не. Но ва на у ка при ву кла 
је па жњу ти ме што је њен пред мет про у ча ва ња био до та-
да ма ло при мет на ге о граф ска ди мен зи ја др жа ве, те по ло жај 
др жа ве у свет ској по ли ти ци. Мул ти ди сци пли нар ни при ступ 
но ве на уч не ди сци пли не под сти че ин те лек ту ал ну зна ти же-
љу ши ром Евро пе.

У ан гло-аме рич кој на уч ној ми сли кра јем 19. ве ка ста са-
ва не ко ли ко на уч ни ка ко ји раз ви ја ју пот пу но ори ги нал не и 
ре во лу ци о нар не ге о по ли тич ке те о ри је. Ту се по себ но из два ја 
уче ње аме рич ког ад ми ра ла Ал фре да Ме хе на (1840-1914), ко-
ји је тво рац док три не по мор ске мо ћи, те о риј ског по ла зи шта 
на осно ву ко јег су се САД раз ви ја ле као гло бал ни „играч“. 
Та ко ђе, зна чај ни су ра до ви Ни ко ла са Спајк ме на (1893-1943), 
ко ји спа да ме ђу нај зна чај ни је ан гло-аме рич ке те о ре ти ча ре 
ге о по ли ти ке. Спајк мен је раз вио кон цепт ин те гри са не мо ћи, 
ком би ну ју ћи ге о по ли тич ке кон цеп ци је Ме хе на и Ма кин де-
ра. Ме ђу тим,  у исто ри ји ге о по ли ти ке из два ја се де ло бри-
тан ског ге о гра фа ХелфордаЏонаМакиндера (Hаlford John
Mackinder,18611947). Иако не спа да у са ме осни ва че ове ди-
сци пли не, пре ма ми шље њу мно гих те о ре ти ча ра, Ма кин дер 
је дао нај ве ћи до при нос ње ном раз во ју. Ње го ви ра до ви спа да-
ју ме ђу нај у ти цај ни је у чи та вој исто ри ји ге о по ли ти ке. 

Ма кин де ро во ге о по ли тич ко уче ње но си кључ ну раз-
ли ку у од но су на оста ла кла сич на ге о по ли тич ка уче ња јер 
ње го ва ге о по ли тич ка ана ли за има гло бал ни ге о по ли тич-
ки ка рак тер. Гло бал ним при сту пом Ма кин дер по ку ша ва да 
пру жи све о бу хват ну сли ку свет ске по ли ти ке и да пру жи гло-
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бал ни по глед на ме ђу на род на де ша ва ња. Основ на иде ја Ма-
кин де ро вог уче ња огле да се у те зи да се по чет ком 20. ве ка 
за вр ша ва до ба до ми на ци је по мор ских др жа ва (епо ха Ко лум-
ба), и да се рав но те жа сна га  по ме ра у ко рист коп не не мо ћи 
– евро а зиј ских др жа ва, пр вен стве но Ру си је. До про ме не у ди-
стри бу ци ји мо ћи, пре ма Ма кин де ро вом схва та њу, мо же до ћи 
за хва љу ју ћи раз во ју тран спорт них тех но ло ги ја, а на ро чи то 
за хва љу ју ћи раз во ју же ле знич ког са о бра ћа ја на про стран-
ству Евро а зи је. 

Сво ју ге о по ли тич ку кон цеп ци ју Ма кин дер је фор му ли-
сао у мо мен ту ка да су по мор ске си ле су ве ре но до ми ни ра ле 
Пла не том, али су, исто вре ме но, ује ди ње на Не мач ка, као сна-
жна ин ду стриј ска др жа ве у сре ди шту Евро пе, те све ам би-
ци о зни ја Ру ска им пе ри ја, са же љом да из би је на то пла мо ра, 
алар ми ра ле да је нео п ход но ре де фи ни са ње ге о стра те гиј ских 
ци ље ва Ве ли ке Бри та ни је као нај ве ће по мор ске си ле.

У ге о по ли тич ком и ге о стра те гиј ском по гле ду, Ма кин-
дер је био знат но ис пред сво га вре ме на, што се нај бо ље ви-
ди  по ка сни јем при хва та њу ње го вог ге о по ли тич ког обра сца 
од стра не нај ши рег кру га те о ре ти ча ра ко ји су се ба ви ли ге-
о по ли ти ком. У ан гло-аме рич кој ге о по ли тич кој ми сли пр во 
при хва та ње Ма кин де ро ве ге о по ли тич ке кон цеп ци је мо же 
се пре по зна ти код аме рич ког про фе со ра хо ланд ског по ре кла 
Ни ко ла са Спајк ме на. Ма кин де ро ва те о ри ја пред ста вља „уга-
о ни ка мен“ и у де ли ма са вре ме них те о ре ти ча ра и прак ти ча-
ра ан гло-аме рич ке ге о по ли ти ке и ге о стра те ги је, као што су 
Хен ри Ки син џер, Збиг њев Бже жин ски, Ко лин Греј, Са мју ел 
Хан тинг тон, Со ул Ко ен, Ро берт Д. Ка план, Ри чард Ку глер и 
дру ги. 

Ма кин дер је пре не што ви ше од јед ног ве ка пред ста-
вио сво ју Хар тленд те о ри ју ко ја ће по ста ти „осо ви на“ око 
ко је ће се вр те ти бу ду ћа кре та ња у ге о по ли ти ци и ге о стра-
те ги ји, упр кос ве ли ким про ме на ма на тех но ло шком пла ну. 
Хар тленд те о ри ја по ста ла је ре фе рен ца сва ке те мељ не ге о по-
ли тич ке ана ли зе све до да на шњих да на, би ло да се на њу гле-
да афир ма тив но или кри тич ки. Сво јом кон цеп ци јом коп не не 
мо ћи Ма кин дер је не сум њи во по ста вио те ме ље ан гло-аме-
рич ке ге о по ли тич ке и ге о стра те гиј ске ми сли. Зна чај ње го вог 
де ла мо жда нај бо ље опи су ју ре чи ве ли ка на на у ке о ме ђу на-
род ним од но си ма Фран цу за Реј мо на Аро на ко ји је из ја вио: 
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„Унашем веку јеЕнглезМакиндердопринео вишеодбило
когадругогпопуларностигеополитике.“1

Мекиндеровабиографија:
геополитичкиизводи

Хел форд Ма кин дер je ди пло ми рао на Окс фор ду 1885. 
го ди не и за по чео ка ри је ру као на став ник на ве чер њим рад-
нич ким шко ла ма ко је су по че ле да се по ја вљу ју у Ве ли кој 
Бри та ни ји кра јем 19. ве ка,  као ис ту ре на оде ље ња ве ли ких 
уни вер зи те та. Ма кин дер је на кон ди пло ми ра ња по стао члан 
пре сти жног Кра љев ског ге о граф ског дру штва (Royal Geo
graphicalSociaty),2 по сред ством ко га је афир ми сао сво је нај-
зна чај ни је ге о по ли тич ке и ге о стра те гиј ске иде је. Го ди на ма је 
био ди рек тор Окс форд ске шко ле ге о гра фи је (OxfordSchoolof
Geography), као и чу ве не Лон дон ске шко ле еко но ми је (Lon
donSchoolofEconomics).Био је ак ти ван иу прак тич ној по-
ли ти ци, где је као за ступ ник у Бри тан ском пар ла мен ту про-
вео два на ест го ди на. Из тог пе ри о да нај за па же ни је ње гов 
од ла зак у Ру си ју 1919. го ди не, где је, као Ви со ки бри тан ски 
ко ме сар, тре ба ло да по мог не ор га ни за ци ју Бе лог по кре та и 
да ускла ди ње го ве опе ра ци је са са ве знич ком по мо ћи у бор би 
про тив бољ ше ви ка. 

Сво ја нај ве ћа де ла Ма кин дер је на пи сао из ме ђу 1900. и 
1943. го ди не. Нај по зна ти је де ло „Ге о граф ска осо ви на исто ри-
је“ („The Ge o grap hi cal Pi vot of  Hi story“), по ко ме ће по ста ти 
свет ски по знат ге о по ли ти чар, пред ста вио је 1904. го ди не.Те-
зе из члан ка по том раз ра ђу је и про ши ру је у књи зи Демократ
скиидеалииреалност (DemocraticIdealsandReality), ко ја је 
об ја вље на 1919. го ди не, а на ста ла је под сна жним ути ца јем 
ре зул та та тек за вр ше ног Пр вог свет ског ра та и из по тре бе 
про јек то ва ња ге о по ли тич ке бу дућ но сти све та и Евро пе. Још 
јед ну ко рек ци ју сво је основ не ге о по ли тич ке кон цеп ци је из 
1904. го ди не, Ма кин дер је учи нио у је ку Дру гог свет ског ра-

1 Арон Р.: Мириратмеђунацијама, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-
ви ћа, Срем ски Кар лов ци - Но ви Сад, 2001., стр. 215.

2 Кра љев ско ге о граф ско дру штво (Royal Ge o grap hi cal So ci aty /RGS/, Lon don), 
би ло је вр ло ути цај на ин сти ту ци ја у Ве ли кој Бри та ни ји. Ње го во члан ство 
би ло је ша ро ли ко, од аван ту ри ста, пу то пи са ца и те рен ских ис тра жи ва ча, до 
ви со ких вла ди них зва нич ни ка и про фе со ра уни вер зи те та.
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та, 1943. го ди не, ка да је за аме рич ки ча со пис Спољнипосло
ви (ForeignAffairs) на пи сао чла нак„Са вр ше ни свет и по бе да 
ми ра“ („The Ro und World and Wi ning the Pe a ce“).То је био 
по след њи рад из ге о по ли ти ке ко ји је Ма кин дер на пи сао пре 
сво је смр ти 1947. го ди не. 

Геополитичкеигеостратегијскеидеје
Х.Макиндера

„Географскаосовинаисторије“
Ма кин дер је осно ву сво га ге о по ли тич ког уче ња из нео 

на пре да ва њу одр жа ном у Кра љев ском ге о граф ском дру-
штву 1904. го ди не, под на зи вом„Ге о граф ска осо ви на исто-
ри је“.  Пре да ва ње је ка сни је у фор ми на уч ног члан ка (тзв. 
Осовински чланак, Pivotal Paper) пу бли ко ва но у углед ном 
бри тан ском ча со пи су Ге о граф ски жур нал.3 У овом члан ку 
из ло жио сво ју ре во лу ци о нар ну иде ју о кра ју епо хе ко ју он 
на зи ва „епо хом Ко лум ба и ко ја је тра ја ла по след њих че ти ри 
сто ти не го ди на.“4Епо ха Ко лум ба под ра зу ме ва пот пу ну пре-
моћ по мор ске мо ћи За пад не Евро пе на пла не тар ном ни воу, 
ко ја тра је од пр вих пре ко мор ских от кри ћа Ко лум ба, Вас ка де 
Га ме и оста лих ве ли ких по мо ра ца, па до зад њих екс пе ди ци ја 
Нан се на и Ско та на Арк ти ку и Ан тарк ти ку.“5 

Сход но то ме, Ма кин дер је по де лио чи та ву исто ри ју 
све та на три ге о по ли тич ка раз до бља:

1. Епо ха пре Ко лум ба. У њој на ро ди ко ји при па да ју пе-
ри фе ри ји Евро а зи је, на при мер Ри мља ни, жи ве под 
стал ном прет њом да бу ду осво је ни од си ла Осо вин-
ског ре ги о на. За Ри мља не су то би ли Гер ма ни, Ху ни, 
Ала ни, Па ра ћа ни итд. За сред њо ве ков ну еку ме ну то 
је злат на хор да.

3 Mac kin der, H.:“The Ge o grap hi cal Pi vot of  Hi story”, Geographicaljournal 23, 
(Re prin ted, TheScopeandMethodsofgeographyandGeographicalPivotofHi
story, RGS, Lon don , 1969, р. 421-437.)

4 Mac kin der H.: „The Ge o grap hi cal Pi vot of Hi story“,in: (Аdditional Pa pers), De
mocraticIdealsandReality, Na ti o nal De fen se Uni ver sity Press, Was hing ton, DC, 
1996,р. 175.

5 Ма кин дер ми сли на екс пе ди ци је с кра ја 19. и по чет ком 20. ве ка свет ски по-
зна тих по лар них ис тра жи ва ча, Нор ве жа ни на Фри тјо фа Нан се на (Fridtjof
Nansen) и Бри тан ца Ро бер та Фал ко на Ско та (Ro bert Fal con Scott).
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2. Епо ха Ко лум ба.  У том раз до бљу пред став ни ци Уну-
тра шњег или мар ги нал ног по лу ме се ца кре ћу у осва-
ја ње не по зна тих те ри то ри ја пла не те и при том ниг де 
не на и ла зе на озби љан от пор.

3. Епо ха по сле Ко лум ба. Ви ше не по сто је нео сво је не 
зе мље. Ди на мич ке пул са ци је ци ви ли за ци ја осу ђе не 
су на су коб увла че ћи све на ро де на зе мљи у све мир-
ски гра ђан ски рат.“6

Пре ма Ма кин де ро вом уче њу, свет по ста је за тво ре ни 
по ли тич ки си стем – мо дер но ре че но свет по ста је гло ба ли зо-
ван. Ма кин дер је пр ви на уч ник ко ји ге о по ли тич ке про це се 
ана ли зи ра из гло бал не пер спек ти ве. У та квом за тво ре ном 
(гло бал ном) по ли тич ком си сте му до ла зи до про ме не од но са 
сна га. По ви ше па ра ме та ра, по мор ска моћ чи ји је пред став-
ник Ве ли ка Бри та ни ја, по ста је све ин фе ри ор ни ја у од но су на 
за тво ре ни осо вин ски ре ги он Евро а зи је ко ји кон тро ли ше Ру-
си ја, као нај ва жни ја коп не на си ла. Ова про ме на рав но те же 
мо ћи, по Ма кин де ру, на сту па на кон ре во лу ци је у тех но ло-
ги ји тран спор та коп ном, од но сно на кон што је Ру си ја из гра-
ди ла Тран сси бир ску же ле зни цу ко ја је ин те гри са ла огром на 
про стран ства Евро а зи је. 

Оно по че му је Ма кин де ро ва ге о по ли тич ка кон цеп ци-
ја пред ста вље на у члан ку „Ге о граф ска осо ви на исто ри је“ 
оста ла упам ће на је сте ге о граф ска по де ла све та на три ве ли-
ка стра те шка ма кро ре ги о на. По ла зи ште по де ле је Осовински
регион (Pivotarea), ко ји је цен тар ње го ве ге о граф ске ше ма-
ти за ци је. Тај ре ги он чи ни са мо је згро Евро а зи је и на ла зи се 
под кон тро лом Ру си је. Око ње га се у об ли ку кон цен трич них 
кру го ва ши ре Унутрашњиилипериферниполумесец (Inner
orMarginalCrescent) ко ји чи не „Не мач ка, Аустри ја, Тур ска, 
Ин ди ја и Ки на“7 иСпољниилиострвскиполумесец(Outeror
InsularCrescent) ко ји са чи ња ва ју „Ве ли ка Бри та ни ја, Ју жна 
Афри ка, Аустра ли ја, Сје ди ње не Др жа ве, Ка на да и Ја пан.“8 
Овај „кон цен трич но-хи је рар хиј ски“ по глед на свет у чи јем 
цен тру се на ла зи за ми шље на „осо ви на исто ри је“ и око ко-

6 Ду гин А.: Основигеополитике–геополитичкабудућностРусије, Еко прес, 
Зре ња нин, 2004,  стр. 53.

7 Mac kin der H.: „The Ge o grap hi cal Pi vot of  Hi story“, in: (Ad di ti o nal pa pers), De
mocraticIdealsandReality, op. cit., р. 191.

8 Ibi dem, р. 191.
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је се вр ти чи та ва исто ри ја чо ве чан ства, има сле де ће основ не 
ка рак те ри сти ке:

- Осо вин ски ре ги он је из ра зи то суд бин ски ве зан за 
коп но,

- Спо ља шњи или острв ски по лу ме сец је суд бин ски 
ве зан за мо ре,

- Уну тра шњи или пе ри фер ни по лу ме сец на ла зи се 
под сна жним ути ца јем дру ге две зо не, и суд бин ски 
је ве зан и за коп но и за мо ре. (карта1)

Кар та 1 -  При род ни раз ме штај свет ске мо ћи из 1904. го ди не9

Цен трал ни по ло жај по овој Ма кин де ро вој ге о граф ској 
ше ми је нај по вољ ни ји, али „цен трал ност“ је ре ла ти ван по-
јам ко ји у сва ком кон крет ном ге о граф ском кон тек сту мо же 
да ва ри ра. Ме ђу тим, са пла не тар не тач ке гле ди шта, у цен тру 
све та ле жи Евро а зиј ски кон ти нент“10 а у ње го вом сре ди шту 
Осо вин ски ре ги он, ко ји је нај по вољ ни је ге о граф ско по ла-
зи ште за кон тро лу све та. Осо вин ски ре ги он има цен трал ну 
по зи ци ју на евро зиј ском кон ти нен ту слич но цен трал ној по-
зи ци ји ко ју Не мач ка има у Евро пи. Пре ци зни је од ре ђи ва ње 
аре а ла Географскеосовинеисторије Ма кин дер да је у сво јим 
ма па ма. 

9 Кар та пре у зе та из Mac kin der H.:„The Ge o grap hi cal Pi vot of  Hi story“, in: (Ad di-
ti o nal pa pers), De moc ra tic Ide als and Re a lity, op. cit., р. 190.

10 Ду гин А.: Основигеополитике–геополитичкабудућностРусије, Еко прес, op. 
cit., стр. 48.
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По Ма кин де ро вом уче њу кључ на фи зич ко-ге о граф ска 
цр та Осовинскогрегиона је сте да је пот пу но не до сту пан са 
мо ра, јер ни јед на ње го ва ве ли ка ре ка не до ла зи до отво ре ног 
мо ра. До по ја ве ави ја ци је, по мор ске си ле су ди рект но на Осо-
вин ски ре ги он мо гле да ути чу са мо оно ли ко ко ли ко је био 
до мет њи хо ве брод ске ар ти ље ри је. Због на ве де них ка рак те-
ри сти ка, овај ре ги он, сма тра Ма кин дер, увек се чи нио ин те-
ре сант ним за сва ку си лу ко ји же ли да оства ри пла не тар ну 
до ми на ци ју, јер је он, по ње го вој ге о по ли тич кој кон цеп ци ји, 
„при род но се ди ште свет ске мо ћи.“11

Унутрашњиилипериферниполумесец се на ла зи из ме ђу 
ова два су прот ста вље на по ла, та ко да је под стал ним ути ца-
јем и коп не не, али и во де не „сти хи је“. Ци ви ли за ци је ко је на-
ста ју на ру бу Евро а зи је, по Ма кин де ру, спа да ју у флу ви јал не 
ци ви ли за ци је, а то су ци ви ли за ци је на оба ла ма ве ли ких ре ка 
ко је се ули ва ју у отво ре на мо ра. Уну тра шњи или пе ри фер ни 
по лу ме сец је про стор ко ји је до да нас нај гу шће на се љен про-
стор на све ту. У том про сто ру се де ша ва ју нај ди на мич ни је 
про ме не и про це си у људ ској исто ри ји. 

Спољни или острвски полумесец је пот пу но спољ-
на зо на у од но су на евро а зиј ски кон ти нент, и то не са мо у 
ге о граф ском већ и у кул тур ном и по ли тич ком сми слу. Као 
што је Осо вин ски ре ги он не до сту пан во де ним пу тем, та ко 
је острв ски по лу ме сец не до сту пан коп не ним пу тем. Ова две 
ге о по ли тич ке це ли не су се раз ви ја ле одво је на је дан од дру-
ге. Ме ђу тим, до кон так та ипак ин ди рект но до ла зи пре ко пе-
ри фер ног по лу ме се ца, ко ји је кла сич на мо стов ско-кон такт на 
зо на из ме ђу си ла коп на и си ла мо ра.

Хартлендтеорија
Хартленд теорија (Hartland theory) је нај зна чај ни ја 

Ма кин де ро ва ге о по ли тич ка ми сао, где су са бра не све ње го-
ве иде је и про ми шља ња о гло бал ним ге о по ли тич ким про-
це си ма. Пред ста вље на је 1919. го ди не у књи зи Демократ
скиидеалииреалност(DemocraticIdealsandReality),што је 
Ма кин де ров нај о бим ни ји рад ко ји се ба ви ге о по ли тич ким и 
ге о стра те гиј ским пи та њи ма. У су шти ни, Хартлендтеорија 
ни је до не ла ни шта но во што већ ни је би ло по ста вље но у у 

11 Mac kin der H.: The GeographicalPivotofHistory, in: (Ad di ti o nal pa pers), Democ
raticIdealsandReality, op. cit., р. 190.
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члан ку „Ге о граф ска осо ви на исто ри је“. Кон цеп циј ски по сма-
тра но, Хар тленд те о ри ја би ла је са мо (пост)рат на до ра да тзв. 
Осо вин ског члан ка, при ла го ђе на исто риј ском кон тек сту кра-
ја Пр вог свет ског ра та. 

У овом ра ду Ма кин дер осми шља ва и но ве ге о по ли тич-
ке ен ти те те, као што су Светскоострво(WorldIsland), за тим 
уме сто Осовинског региона ко ри сти нео ло ги зам Хартленд
(Heartland). Но во у овом ра ду је сте ге о стра те гиј ска кон цеп-
ци ја Тампондржава(Bufferstates) у Ис точ ној Евро пи. Сви 
по бро ја ни тер ми ни ко је Ма кин дер ко ри сти у сво јим ра до ви-
ма, ушли су у кла сич ни ге о по ли тич ки во ка бу лар, та ко да је 
да нас те шко и за ми сли ти не ку гло бал ну ге о по ли тич ку ана-
ли зу без ових тер ми на.

Светскоострво(WorldIsland) је је дан од нај зна чај ни-
ји ге о по ли тич ких ен ти те та ко ји је Ма кин дер раз вио у свом 
ге о по ли тич ком уче њу. Свет ском остр ву прет хо ди тер мин 
Евро а зи ја ко ја је де фи ни са на у тзв. Осо вин ском члан ку. Ма-
кин дер тер мин Евро а зи ја ко ри сти ка ко би озна чио нај ве ћу 
коп не ну ма су на све ту ко ја је од стра те гиј ског зна ча ја за свет-
ску до ми на ци ју. Евро а зи ја, по Ма кин де ру, на ста је ге о граф-
ском сим би о зом Евро пе и Ази је кроз не пре ста ну исто риј ску 
ин тер ак ци ју. Она је сим бол је коп не не мо ћи у ге о по ли ти ци. 
Евро а зи ју Ма кин дер узи ма као плат фор му на ко јој раз ви ја 
ге о по ли тич ку док три ну коп не не мо ћи, апо стро фи ра ју ћи да 
се за њу во ди не пре ста на бор ба из ме ђу коп не не и по мор ске 
мо ћи. 

Ком плет на Ма кин де ро ва ана ли за коп не не ма се Евро пе, 
Ази ја и Афри ке као је дин стве ног Ве ли ког остр ва, сво ди се 
на за кљу чак да је Свет ско остр во нај бо га ти ја и нај си гур ни ја 
гло бал на по мор ска ба за, а у по ре ђе њу са њом све дру ге по-
мор ске ба зе има ју дру го ра зред ни зна чај. Као при пад ник на-
ро да чи ја је зе мља у то вре ме нај ве ћа по мор ска им пе ри ја, он 
из во ди за кљу чак да се мо ра спре чи ти „да се нај ве ћи део Ве-
ли ког кон ти нен та јед ног да на  на ђе под вла шћу јед ног цен тра 
и ко ји би мо гао да по слу жи као ба за за из град њу не по бе ди ве 
по мор ске си ле“12 До ми на ци ју по мор ских си ла, по ње го вом 
уче њу, че ка иза зов на мо ру ако до ђе до ге о стра те гиј ског ин-
те гри са ња Свет ског остр ва. 

12 Ibi dem, p. 51.
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Хар тленд је но ви по јам ко ји је Ма кин дер увео 1919. го-
ди не. У ства ри, то је ре де фи ни са ни на зив за „при род но се ди-
ште свет ске мо ћи“13, ка ко је на звао Осо вин ски ре ги он. Овај 
по јам је обе ле жио це ло куп но Ма кин де ро во ге о по ли тич ко 
уче ње. Су штин ски, он не ме ња сво ју ге о по ли тич ку по став ку 
из тзв. Осо вин ског члан ка – он је са мо до ра ђу је у скла ду са 
но вим исто риј ским ре ал но сти ма на кра ју Пр вог свет ског ра-
та. Хар тленд је уве ћа ни Осо вин ски ре ги он, од кључ ног зна-
ча ја за кон тро лу над Свет ским остр вом. 

Хар тленд је де фи ни сан на не ко ли ко на чи на, а је дан од 
нај че шћих на чи на од ре ђи ва ња осо бе но сти Хар тлен да је сте 
ње го ва фи зич ко-ге о граф ска изо ло ва ност од отво ре них мо ра 
и оке а на, а ти ме и ње го ва не до ступ ност за по мор ске си ле. 
Та ко ђе, то је и ве зи ва ње ње го ве суд би не за сли во ве нај ве ћих 
евро а зиј ских ре ка. Ма кин дер ова квим при сту пом же ли да 
про стор Хар тлен да ока рак те ри ше као су во зем ни, у ко јем је 
из ла зак на отво ре на мо ра уну тра шњим плов ним пу те ви ма 
не мо гућ, док је пе не тра ци ја спо ља шње по мор ске си ле кроз 
плов не пу те ве не из во дљи ва. Он Хар тленд по ста вља као 
стра те гиј ски кон цепт и сим бол без чвр стих и ја сно де фи ни-
са них гра ни ца. 

Геостратегијатампонзона
Ма кин дер у сво јој те о риј ској по став ци из 1919. го ди-

не укљу чу је Ис точ ну Евро пу у са став Хар тлен да. Иако ни је 
тач но оме ђио овај про стор, за пад ну гра ни цу Хар тлен да од-
ре дио је као про стор из ме ђу Бал тич ког и Цр ног мо ра. Ис точ-
на Евро па је ула зи ла и из ла зи ла из стра те гиј ских про јек ци ја 
Хар тлен да у Ма кин де ро вим ра до ви ма. У ње го вој кон цеп ци ји 
она је плац дарм за екс пан зи ју За па да пре ма коп не ним си ла-
ма Евро а зи је. Ко ли ки зна чај Ма кин дер да је Ис точ ној Евро пи 
нај бо ље се ви ди кроз ње гов тро дел ни сло ган:

КовладаисточномЕвропомдоминираХартлендом,
КовладаХартлендомдоминираСветскимострвом,
КовладаСветскимострвомдоминирасветом.14

Крај Пр вог свет ског ра та до нео је но ве мо гућ но сти за 
стра те гиј ско пре у ре ђе ње Ис точ не Евро пе. Пре ма Ма кин де-

13 Ibi dem, p. 190.
14 Ibi dem, р. 106.
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ро вој по став ци, Ис точ ну Евро пу тре ба ло би по де ли ти из ме-
ђу не за ви сних др жа ва ко ји не ће ула зи ти ни у не мач ки ни у 
ру ски др жав ни си стем, већ ће са ме чи ни ти тре ћи са мо стал ни 
др жав ни про стор. Тај про стор из ме ђу Не мач ке и Ру си је у ге-
о стра те гиј ском сми слу је тампонзона(bufferzone), ко ја об-
у хва та не гер ман ске на ро де у по ја су из ме ђу Бал ти ка и Цр ног 
мо ра. Ову там пон зо ну, по Ма кин де ро вом ви ђе њу, по пу ња-
ва ју сле де ћи на ро ди: По ља ци, Че си, Сло ва ци, Ма ђа ри, Ср-
би, Хр ва ти, Сло вен ци, Ру му ни, Бу га ри и Гр ци. Он сма тра да 
ови на ро ди не мо гу са мо стал но да игра ју зна чај ни ју уло гу у 
но вом по сле рат ном европ ском по рет ку, али по ве за ни у је дан 
стра те гиј ски низ (кор дон) има ли би пре суд ну уло гу у об у зда-
ва њу и кон тро ли са њу коп не не мо ћи на Ве ли ком кон ти нен ту. 
Там пон зо ну тре ба ло би да чи не не за ви сне др жа ве при бли-
жне по сна зи, и ко је се „го то во си гур но не ће удру жи ва ти у 
ма ком ци љу осим од бра не, а са дру ге стра не ти на ро ди се 
то ли ко раз ли ку ју би ло од Не ма ца или од Ру са да им мо же мо 
ве ро ва ти да ће пру жи ти от пор би ло ком од два ве ли ка су се-
да.“15

Сли чан об лик др жав ног уре ђе ња Ис точ не Евро пе усво-
јен је на Па ри ској ми ров ној кон фе рен ци ји. Па ри ска кон фе-
рен ци ја је при хва ти ла пра во на ро да на са мо о пре де ље ње као 
је дан од те мељ них прин ци па фор ми ра ња но вих др жа ва на 
раз ва ли на ма про па лих европ ских цар ста ва. Са мо о пре де-
ље ње на ро да Ис точ не Евро пе укла па ло се у Ма кин де ро ву 
„ви тал ну по тре бу“ за кор до ном не за ви сних др жа ва из ме ђу 
Не мач ке и Ру си је. Там пон зо на у Ис точ ној Евро пи би ла је ба-
раж про тив ин те гри са ња мо ћи евро а зиј ских коп не них си ла, 
би ло кроз екс пан зи ју сто жер не зе мље пре ко Ис точ не Евро-
пе у зо ну Унутрашњегилипериферногполумесеца или кроз 
екс пан зи ју из Цен трал не Евро пе ка ср цу ве ли ког кон ти нен та. 
Пре ма Ма кин де ро вом уче њу, про стор Ис точ не Евро пе тре-
ба ло је да до би је уло гу у скла ду са ње го вим стра те гиј ским 
зна ча јем „јер би ње го во за по се да ње мо гло да омо гу ћи или 
пак спре чи гло бал ну до ми на ци ју јед не си ле“.16 Там пон зо на 
у Ис точ ној Евро пи по сма тра на је и кроз уло гу „са ни тар ног 
кор до на“ пре ма ко му ни стич кој Ру си ји, али ње на уло га у иде-

15 Ibi dem, р. 121.
16 Ibi dem, р. 121.
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о ло шком за пре ча ва њу ко му ни зма је тек дру го ра зред на у од-
но су на ње ну ге о стра те шку уло гу. (карта2)

 

Ка рта 2 – Та мпон з она у И сто чној Евр опи на кр ају П рвог све-
тског р ата17

Из н ав ед еног би м огло да се з акљ учи да је стр ат ег-
ија та мпон з она к оју је М аки ндер ра звио у Ха ртленд т е ор-
ији з аж ив ела у п ер и оду и зм еђу два све тска р ата, а к ол ико је 
б ила усп ешна у р е ал из ац ији св оје пр има рне фун кц ије, м ожда 
је на јб оље п ок аз ала ист ор ија н акон н ема чког н ап ада на По-
љску 1. се пте мбра 1939. г од ине што је био п овод за Др уги 
све тски рат. Н акон Др угог све тског р ата, та мпон з она је п ом-
ер ена на з апад јер су д рж аве И сто чне Евр опе б иле у с аст аву 
к ом ун исти чког бл ока. Око нч ањем Хла дног р ата и и зл аском 
д рж ава И сто чне Евр опе из с овје тске о рб ите, у ак аде мским 
кр уг ов има на З ап аду п он ово се ож ивљ ава М аки нд ер ова стр-
ат ег ија та мпон з она. Б ар ажна ул ога д рж ава И сто чне Евр опе 

17 Кар та пре у зе та из Mac kin der H.:„The Ge o grap hi cal Pi vot of  Hi story“, in: (Ad di-
ti o nal pa pers), De moc ra tic Ide als and Re a lity, op. cit., р. 115.
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пр ису тна је и д анас, с амо овај пут пр ема Р уској Ф ед ер ац ији. 
Ств ар ање та мп она пр ема с авр ем еној р уској д рж ави на ј оч ит-
ије се огл еда у ш ир ењу С еве рн о атлан тске ал ија нсе на и сток. 
С авр ем ена с уч ељ ав ања у в ези  р аке тног шт ита (ПРО) т ак ође 
п отв рђ ују да з апре чна ул огу д рж ава И сто чне Евр опе пр ема 
гла вној д рж ави Ха ртле нда о пст аје.

„Амфибијскотројство“

М аки ндер је 1943. г од ине у ј еку Др угог све тског р ата 
н ап исао чл анак „С ав рш ени свет и п об еда м ира“ („The R ound 
World and Wi nning of the P e ace“) за пр ест ижни ам ери чки ч ас-
опис Спољнипослови(ForeignAffairs).Овај рад пре дст авља 
аж ур ир ање њ ег овог пр ом ишљ ања о све тској стр ат ег ији. 
Овај пут не д од аје пр ост ору Ха ртле нда н ове м акр ор ег и оне, 
н его пр остор и сто чно од в ел ике с иби рске р еке Ј ен исеј одв-
аја од Ха ртле нда. Ту н ову стр ат еги јско-г е огра фску р еа лност 
М аки ндер н аз ива Леналенд (Lenaland), по це нтра лној р еци 
те обл асти Л ени. Пр остор Л ен але нда тр еб ало би п осм атр ати 
у о пштем г е остр ат еги јском ко нте ксту СССР, к оји је п осе бно 
д ошао до и зр аж аја у т оку Др угог све тског р ата. Он см атра 
да се Ха ртленд у по тп ун ости п окл апа са гр ан иц ама СССР 
осим у њ ег овом д ал ек о исто чном д елу. Л ен аленд д еф ин ише 
као н епр ист упа чну и с ур ову т ер ит ор ију где се н ал азе пл ан-
ине, д ол ине и в ис ије ск оро по тп уно пр екр ив ене ч ет ина рском 
ш умом. Ч исто г е оп ол ити чки п осм атр ано, овај пр остор И сто-
чног С иб ира и скљ учио је из Ха ртле нда и св рстао га у стр-
ат еги јску з ону Унутрашњегилипериферногполумесеца тј. 
у пр и оба лни пр остор. Т име је зна тно п ој ачан ко рпус п омо-
рских с ила и осл абљен ко рпус ко пн ених с ила. 

Као пр оти вт ежу с овје тском Ха ртле нду, М аки ндер 
ув оди још ј едан г е оп ол ити чки п ојам – Средишњи Океан
(MidlandOcean). Ср ед ишњи ок еан о б ухв ата „С еве рни Атла-
нтик са з ав исним м ор има и ре чним б аз ен има.“18 У стр ат-
ешком п огл еду, овај ко нцепт о б ухв ата три ел еме нта: „м ост-
обран у Фра нц уској, уша нчен аер одром у Бр ит ан ији и р езе-
рву ра дне сн аге, агр оку лт уре и и нд устр ије у и сто чном д елу 
САД и К ан аде.“19 Овим г е оп ол ити чким пр ист упом он пр ави 

18 Mac kin der H.:„The Ro und the World and the Win ning of the Pe a ce“, in: (Ad di ti o-
nal pa pers), De moc ra tic Ide als and Re a lity, op.cit., р. 204.

19 Ibi dem, р. 204.
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и г е оку лту рну и ид е ол ошку б азу за н аст анак атлан тске з аје-
дн ице к оја ће п ост ати гла вни осл онац п омо рских с ила у т оку 
Хла дног р ата. П омо рска моћ т ако д об ија и не о пхо дну ко пн ену 
н ад огра дњу за к оју ће к асн ије ЏефриСлоан(GeoffreySloan) 
и спра вно да ко нст ат ује: „а мф иби јско тро јство и п ол ожај ова 
три ел еме нта зн ачи да се осл онац м оћи још је дном п ом ерио 
на з апад (каСАДпримедбаЖ.Б.).“20 М аки ндер у овом чла нку 
о др еђ ује СССР као „ко пн ену с илу у стр ат ешки на јј ачој д ефа-
нзи вној п оз иц ији,“.21 Ха ртленд и д аље ост аје кљу чна област 
за ко нтр олу Евр о аз ије, али са и скљ уч иво д ефа нзи вним к ара-
кт ер ист ик ама, о дн осно „Ха ртленд је на јв ећа пр иро дна тв рђ-
ава на з емљи.“22 

Макиндеровеидејеусавременојанглоамери
чкојгеополитициигеостратегији

М аки ндер је умро у с амо пре дв ече рје Хла дног р ата, али 
је њ егов г е оп ол ити чки и г е остр ат еги јски ко нцепт тек у т оку 
Хла дног р ата  з аж ивео у п уном см ислу. Т е ори јску осн ову 
с ук оба и зм еђу САД и СССР, као два г е оп ол ити чка п оре тка, 
осм ислио је ам ери чки о тпра вник п осл ова у М оскви, Џорџ 
К енан, к оји је у ф ебр у ару 1946. г од ине и зди кт ирао к ом ун ике 
од 8.000 р ечи В ашин гт ону п ознат по н аз иву Дугителеграм
(TheLongTelegram). 

Хла дн ор ато вски с укоб се пре дст ављао кроз ид е ол ошки 
д у ал изам И сток-З апад, јер је г е оп ол ити чко о др еђ ење хла дн-
ор ато вског с ук оба б ило н еп одо бно.  Н а име, г е оп ол ит ика је 
н акон Др угог све тског р ата пр ик ов ана на стуб ср ама због 
н ац исти чке зл о уп отр ебе. Д еф ин ис ање с ук оба је ишло кроз 
ид е ол ошку пр изму, иако је њ ег ова пр ава пр ир ода б ила и сп-
уњ ење М аки нд ер овог уч ења о гл оба лном с ук обу с ила ко пна 
и м ора. „Г е оп ол ити чки п осм атр ано, ч ин ило се да је тек с ада 
на све тској сц ени до кр аја у М ак ид ер овом см ислу, и скр ист-
ал исан с укоб и зм еђу ко пн ене (СССР) и п омо рске с иле (САД). 
Овл ад ав ањем евр о ази јским ко пном, о дн осно спр еч ав ање 

20 Ge of frey Sloan, „Sir Hel ford J. Mac kin der: The He ar tland The ory Then and Now“, 
in: Co lin Gray, Ge of frey Sloan, Geopolitics,GeographyandStrategy, р. 25.

21 Mac kin der H.:„The Ro und the World and the Win ning of the Pe a ce“, in: (Ad di ti o-
nal pa pers), De moc ra tic Ide als and Re a lity, op.cit., р. 201.

22 Ibi dem, р. 201.
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д ом ин ац ије над њ име, б или су при нц ип ије лни ц иљ еви ова 
два г е оп ол ити чка д ива.“23

М еђ утим, ид е ол ошко-т е ори јска осн ова хла дн ор ато-
вског с ук оба б ила је п ол ит ика или стр ат ег ија о б узд ав ања (co
ntainmentpolicy;strategyofcontainment) к оју је ра звио Џорџ 
К енан.24 П ол ит ику о б узд ав ања ч ине три фу нд аме нта лна при-
нц ипа. П рви при нцип је он ем ог ућ ав ање, на б ило к оји н ачин, 
с овје тске д ом ин ац ије над ц ел ином евр о ази јског ко пна. Др-
уги при нцип је п отр еба у сп ост ављ ања гл оба лне ра вн от еже 
сн ага у св ету. Тр ећи при нцип је пр им ена стр ат ег ије о б узд ав-
ања у обо дним обл аст има Евр о аз ије.

П рви при нцип п ол ит ике о б узд ав ања по тп уно је у скл-
аду са М аки нд ер овим „г е оп ол ити чким з ав етом“ из 1904. 
г од ине да се м ора спр еч ити „да се на јв ећи део В ел иког ко нт-
ине нта је дног д ана  н ађе под вл ашћу је дног це нтра и к оји би 
м огао да п осл ужи као б аза за и згра дњу н еп об ед иве п омо рске 
с иле.“25 Ха ртленд се н акон Др угог све тског р ата н ашао под 
п ол ити чком ко нтр олом М оскве, а у с ав езу са НР К ином фо-
рм иран је на јв ећи ко пн ени г е оп ол ити чки е нт итет свих вр ем-
ена – С ино-С овје тски с авез.26 У сли чном т ону К енан ко нст-
ат ује, да је срж пр обл ема у „спр еч ав ању с аб ир ања во јно-и-
нд устри јског п оте нц иј ала ц ел оку пне евр о ази јске ко пне м асе 
под је дну моћ, к оја пр ети остр вским или п омо рским д ел ов-
има гл об уса.“27

До н ар уш ав ања гл оба лне ра вн от еже сн ага, пр ема г е оп-
ол ити чком пр ист упу, д ол ази ук ол ико би СССР као на јв ећа 
ко пн ена с ила и њ ег ови с ав езн ици и ск ор ист или н еи сцр пне 
р есу рсе Евр о аз ије за и згра дњу п омо рске фл оте и т име угр-
оз или вл ад ав ину п омо рских с ила на све тским м ор има и дуж 
иви чног д ела Евр о аз ије. Гла вна т еза М аки нд ер ове Ха ртленд 
т е ор ије ј есте ч ув ање гл оба лне ра вн от еже сн аге и зм еђу с ила 

23 Ву ко вић Н.: Логикаимперије, На ци ја прес, Бе о град, 2007. стр. 125.
24 „X“: „     The Sources of Soviet Conduct“, ForeignAffairs25, 1947, p. 572.
25 Mac kin der H.: „The Ge o grap hi cal Pi vot of Hi story“, in: (Ad di ti o nal pa pers), De

mocraticIdealsandReality, op.cit., р. 51.
26 Ру ско-ки не ски спо ра зум, по знат и као Си но-со вјет ски са вез, пот пи сан у Мо-

скви 14. фе бру а ра 1950. го ди не као уго вор о три де се то го ди шњем при ја тељ-
ству и ме ђу соб ној са рад њи, укљу чи вао је за јед нич ку од бра ну у слу ча ју агре-
си је на јед ну од зе ма ља.

27 Ken nan G.: RealitiesofAmericanForeignPolicy, W.W. Nor ton &Com pany, New 
York, 1966, р. 65.
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ко пна и м ора, к оје су се на јч ист ије д еф ин ис але по г е оп ол ити-
чком обр асцу н акон Др угог све тског р ата.

Во јни аспект стр ат ег ије о б узд ав ања се с аст ојао у фо рм-
ир ању запречногпрстена (conteinmentring) око Евр о ази јске 
ко пн ене м асе и а кти вној па рт иц ип ац ији у пр уж ању о тп ора у 
с овје тском пр ит иску на обод Евр о аз ије. Н ав ед ени при нцип 
се сл агао са М аки нд ер овом п од елом св ета на г е огра фске 
м акр ор ег и оне од к ојих је кљу чна област за ко нтр олу28 над 
Ха ртле ндом, Унутрашњи или маргинални полумесец“ или 
к ако га је Спај кман н азвао Римленд. 

У пр оц есу пр уж ања а кти вног о тп ора еве нт уа лној с овје-
тској ек спа нз ији у евро пском д елу запречногпрстена, САД 
су 4. апр ила 1949. г од ине, фо рм ир але С еве рн о атланс тки пакт 
(North Atla ntic Tr eaty O rg an is ation - N ATO) као тра нс атлан-
тску сп ону к оја је в ез ив ала С еве рну Ам ер ику са З апа дном 
Евр опом. М аки нд еров г е оп ол ити чки ко нцепт Ср ед ишњег 
ок е ана к оји је с ад ржао три осно вна ел еме нта „м ост обран у 
Фра нц уској, уша нч ени аер одром у Бр ит ан ији и р езе рву о б-
уч ене ра дне сн аге, агр оку лт уре и и нд устр ије у и нд устр ије 
у и сто чном д елу САД и К ан аде“29 био је т е ори јски т емељ за 
к асн ије фо рм ир ани С еве рн о атла нски пакт, к оји је у по тп ун-
ости пре дст авља оств ар ење њ ег овог стр ат еги јског ко нце пта 
из 1943. г од ине.

Н акон фо рм ир ања Н АТО к оји се т ицао евро пске о дбра-
мб ене п ол ит ике, б ило је п отре бно ув ез ати запречнипрстен 
са н овим с ав езн иштв има, к ако би ц ели м акр ор ег ион Унутр
ашњегполумесеца (Р имленд) био ј еди нств ени фронт пр отив 
с овје тске ек спа нз ије на к ојем се  в од ила кљу чна хла дн ор ато-
вска бо рба за ко нтр олом над Евр о аз ијом. Т ако је на з ап аду 
Евр о аз ије, кљу чну ул огу у с упро тст ављ ању с овје тском пр-
од ору на з апад Евр опе имао Н АТО, на Бл иском И ст оку сли-
чну н ам ену, м ада ни бл изу т ол ико зн ача јну, имао је ЦЕ НТО 
(The Central Treaty Organization  CENTO), у ј уг о исто чној 
Аз ији С Е АТО (The Southeast Asia Traty Organisation  SE
ATO), док су Аустр ал ија и Н ови З еланд св оје бе зб ед он осно 
с ав езн иштво са САД оств ар или пр еко А НЗУС (TheAustralia,
NewZeland,UnitedStatesSecurityTreaty ANZUS). САД су 

28 У хлад но ра тов ским реч ни ком ре че но „об у зда ва ње“ Хар тлен да.
29 Mac kin der H.:„The Ro und the World and the Win ning of the Pe a ce“, in: (Ad di ti o-

nal pa pers), DemocraticIdealsandReality, op.cit., р 204.
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з ахв аљ уј ући овим с ав езн иштв има30 на по дру чју евр о ази јског 
Р имле нда у сп еле да о б узд ају СССР као в од ећу ко пн ену с илу 
и да јој не д оп усте да и ск ор исти стр ат ешку пре дност ко нтр-
оле над Ха ртле ндом. 

За ,,р ев ал ор из ац ију“ кл аси чних г е оп ол ити чких ко нце-
пц ија и к ат ег ор ија, п опут Ха ртле нда и Р имле нда, у ато мској 
ери з асл ужан је К олин Греј, к оји је имао по тп уно афи рм ат-
иван став пр ема М аки нд ер овој Ха ртленд т е ор ији.Греј см-
атра да се ц ел оку пни р ив ал итет две с упе рс иле „м оже ок-
ара кт ер ис ати као бо рба и зм еђу Ха ртленд с упе рс иле к оја је 
с ушти нски з атв ор ена ун утар ко пна (landlocked) и с ушти нски 
м ар ити мно з ав исне (у бе зб ед он осној пе рспе кт иви) остр вске 
с упе рс иле, за ко нтр олу/у скр аћ ив ање ко нтр оле евр о ази јско-
афри чких р имле нда.“31 Греј је у ј еку Хла дног р ата н ап исао 
в е ома ут ица јну књ игу Геополитика, нуклеарне ере: Ха
ртленд, Римленди и технолошка револуција (1977. г од ине) 
у к ојој д аје тр ад иц и она лну г е оп ол ити чку ко нце пц ију, у см-
ислу „1. Ко нтр ола над Све тским ост рвом Евр о аз ије-Афр ике 
уз п омоћ је дне с иле, на д ужи рок, зн ач ила би ко нтр олу над 
св етом; 2. Ко пн ена и п омо рска моћ с уср ећу се/с уд ар ају на 
евр о ази јским–афри чким р имле нд има и гр ани чним м ор има. 
Ко нтр ола остр вске м оћи над обо дним з емљ ама и гр ани чним 
м ор има н ије с ин оним са ко нтр олом над Све тским ост рвом, 
али она зн ачи у скр аћ ив ање м ог уће гл оба лне х ег ем он ије ха-
ртленд с или.“32

П обр ој ани Гр еј ови при нц ипи ј асно п ок аз ују да је 
М аки нд ер ово г е оп ол ити чко уч ење б ило „уг а они к амен“ за 
све хла дн ор ато вске ко нце пц ије. К олин Греј је био ј едан од 
ре тких с авр ем ених аут ора к оји је то пр изнао. Пред с ами крај 
Хла дног р ата, К олин Греј, као в од ећи т е ор ет ичар и зј ављ ује: 
„стр ат ег ије се м огу ра зл ик ов ати, али при нц ип ије лни циљ 
п ол ит ике н ац и она лне бе збе дн ости САД тр еба да б уде спр еч-
ав ање С овје тског С ав еза да п ости гне д ел отво рну х ег ем он ију 
над Евр о аз ијом.“33 Био је то д ирек тно или и нд ирек тно ехо 
М аки нд ер ове г е оп ол ити чке з ам исли и зр ечен на ра зм еђу 19. 
и 20. в ека. 

30 Ова фа за Хлад ног ра та се че сто на зи ва и фа за пак то ма ни је.
31 Gray C.: TheGeopoliticsoftheNuclearERA:Heartland,RimlandsandTechnolo

gicalRevolution, Cra ne, Rus sak &Com pany, New York, 1977, р. 14.
32 Ibi dem, р. 15.
33 Gray C.: TheGeopoliticsofSuperPоwer, Uni ver sity Press of Ken tucky, Le xing-

ton, 1988, р. 72.
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М аки нд ер ова г е оп ол ити чка ко нце пц ија о г е остр ат-
еги јској в ажн ости Све тског ост рва за гл оба лну  д ом ин ац ију 
б ила је п отв рђ ена у т е ор ији и пра кси Хе нр ија К иси нџ ера. 
Он је био в ел ики п обо рник п ол ит ике к оја би спр еч ила п ој-
аву евр о ази јског х ег ем она. Са др уге стр ане, и стра јно је р адио 
на од рж ав ању б ала нса на гл оба лном и р ег и она лном н ивоу, 
и то у р еа лп ол ити чком д уху, ч ије је в ел ики з аг ово рник био. 
Н акон Хла дног р ата он је н ап исао књ игу в рло пр ов ок ати вног 
н аз ива Дали јеАмериципотребнаспољнаполитика (Does
AmericaNeedaForeignPolicy),где је отв ор ено уп оз орио да би 
„н епр иј ате љски ази јски блок удр уж уј ући на јбро јн ије н ац ије 
св ета и огро мне р есу рсе са н еким од на јпр иљ ежн ијих н ар ода, 
био н ес агл асан са ам ери чким н ац и она лним и нт ер есом. Због 
т ога Ам ер ика м ора да з ад ржи пр ис уство у Аз ији, и њен г е-
оп ол ити чки циљ м ора ост ати спр еч ав ање ази јског ср аст ања 
у н ен акл оњ ени блок (што се на јв ер ова тн ије м оже д ес ити под 
т уто рством је дне од њ ених гла вних с ила).“34 К иси нџер је ову 
ан ал изу – пр еп ор уку н ап исао 2001. г од ине, а та пр еп ор ука је 
с асвим у д уху са М аки нд ер овом ко нце пц ијом и зл ож еном пре 
ск оро ст от ину г од ина у тзв. Ос ови нском чла нку. 

М еђ утим, ако би тр еб ало да се и здв оји аутор к оји је у 
с авр ем еној а нгло-ам ери чкој г е оп ол ити чкој и г е остр ат еги-
јској м исли р ех аб ил ит овао кл аси чни г е оп ол ити чки пр иступ, 
а к оји је по ко нце пту на јсли чн ији уч ењу Хе лфо рда М аки нд-
ера, био је то, св ак ако, Зби гњев Бж ежи нски. Он је је дна од 
„ик она“ Хла дног р ата и п ол ит ике о б узд ав ања, п осе бно у з ав-
ршној ф ази хла дн ор ато вског с ук оба. Њ ег ово на јзн ача јн ије 
д ело Великашаховскатабла има н ескр ив ени г е оп ол ити чки 
и г е остр ат еги јски пр иступ, чак би се м огло р ећи, да је н ап-
ис ано у д уху на јв ећих кл аси чних г е оп ол ити чких ан ал иза са 
п оче тка 20. в ека.

Бж ежи нски ул огу Евр о аз ије у све тској п ол ит ици на 
пр агу 21. в ека н едв осм исл ено п осм атра кроз Ха ртленд т е ор-
ију, см атр ај ући је за „...ш ахо вску т аблу на к ојој се н аст авља 
в ођ ење би тке за све тски пр имат.“ 35 У ан ал изи гл оба лног зн-
ач аја евр о ази јске ш ахо вске т абле, Бж ежи нски се осв рће и на 

34 Ки син џер Х.: ДалијеАмериципотребнаспољнаполитика, Бе о град ско ма-
шин ско-гра фич ко пред у зе ће, Бе о град, 2003, стр. 112.

35 Бже жин ски З.: Великашаховскатабла, ЦИД, Под го ри ца; Ро ма нов, Ба ња Лу-
ка, 2001, стр.7.
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г е оп ол ити чку д име нз ију хла дн ор ато вског с ук оба к ада к аже: 
„У и зв есном в иду, с укоб и зм еђу Сј ед ињ ених д рж ава и С овје-
тског с ав еза пре дст ављао је оств ар ење на јдр ажих т е ор ија г е-
оп ол ит ич ара: в одио се и зм еђу в од еће све тске п омо рске с иле, 
к оја је б ила д ом инан тна на Атла нт ику и на П ац иф ику, и в од-
еће све тске ко пн ене с иле к оја је з а уз им ала пр остор у с рцу 
Евр о аз ије (ки нско-с овје тски блок о б ухв атао је пр остор к оји 
не од ољ иво по дс ећа на пр остор Мо нго лског ца рства). Г е оп ол-
ити чка д име нз ија н ије м огла б ити ј асн ија: С еве рна Ам ер ика 
пр отив Евр о аз ије, а свет се д об ијао као н агр ада. П обе дник би 
исти нски д ом ин ирао ч ит авим св етом.“36 

На ср ећу, см атра Бж ежи нски, Евр о аз ија је с ув ише в ел-
ика да би б ила п ол ити чки ј еди нств ена, јер стр ат еги јски из-
азов за САД н аст аје ако би се све ове п ој ед ина чне с иле сј-
ед ин иле у н еку к о ал иц ију, п ошто „к ум ул ати вно евр о ази јска 
моћ ув ел ико пр ев аз ил ази ам ери чку.“37 З ато Евр о аз ија и ост-
аје, пр ема Бж ежи нском, ш ахо вска т абла на к ојој се в оди бо-
рба за све тски пр имат. У св ојој ан ал изи он н ав оди да ј ед ини 
н ачин к ако би се спр еч ила евр о ази јска х ег ем он из ац ија (д ом-
ин ац ија) ј есте д рж ати овај м ег ако нт инент у ст ању п ол ити чке 
ра зм рвљ ен ости. Ту стр ат ешку фра гме нт ац ију Евр о аз ије, Бж-
ежи нски н аз ива геополитичкиплурализам. Пр ема тој ко нце-
пц ији, д рж ање евр о ази јске т ер ит ор ије у ра здр обљ еном ст-
ању тр еб ало би да обе зб еди да ни је дна п ој ед ина чна с ила или 
к о ал иц ија не ко нтр ол ише овај г е оп ол ити чки пр остор. САД 
су н акон Хла дног р ата оств ар иле п уни м еђ ун аро дни пр имат, 
т ако што је њ их ова моћ д ирек тно пр оје кт ов ана на три п ер-
иф ер ије евр о ази јског ко нт ине нта, см атра Бж ежи нски. Ако 
ово њ ег ово з ап аж ање пр ев ед емо у М аки нд ер ову фр аз ол ог ију 
д об иј амо је дн ач ину у к ојој је в од ећа п омо рска с ила оств ар-
ила д ом ин ац ију у Евр о аз ији ко нтр ол иш ући Унутрашњиили
маргиналниполумесец.

Бж ежи нски, з атим, н ав оди д рж аве к оје на г е остр ат еги-
јској ка рти Евр о аз ије им ају в ел ики зн ачај за САД, д ел ећи их 
у две гр упе: г е остр ат еги јске игр аче и г е оп ол ити чке ст ож ере. 
У г е остр ат еги јске игр аче Бж ежи нски св рст ава Фра нц уску, 
Н ема чку, Р ус ију, К ину и И нд ију, а м еђу г е оп ол ити чке ст ож-

36 Ibi dem, стр. 11.
37 Ibi dem, стр. 36.
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ере – Укр ај ину, Азе рбе јџан, Ј ужну К ор еју, Ту рску и Иран. 
Све п обр ој ане д рж ава као г е остр ат еги јски игр ачи и као г е-
оп ол ити чки ст ож ери се н ал азе у М аки нд ер овој з они Унутр
ашњегилимаргиналногполумесеца, к оји је, по њ ег овој Ха-
ртленд т е ор ији, б ој иште за евр о ази јску д ом ин ац ију. 

Бж ежи нски ек спл ици тно сп ом иње М аки нд ера с амо је-
дном на п оче тку књ иге, д од уше као је дног од на ј иста кн ут-
ијих г е оп ол ит ич ара, з аче тн ика ра спр аве о евр о ази јској д ом-
ин ац ији к оја је пре д услов за све тски пр имат. Ко нце пци јска 
бл искост и зм еђу ова два а нгло-ам ери чка г е оп ол ит ич ара је 
н есу мњ ива, иако њ их ове ко нце пц ије д ели ск оро ј едан век. 
М аки ндер је п оче тком 20. в ека пр офе тски о др едио пр има рни 
циљ а нгло-са ксо нске г е остр ат ег ије кроз спр еч ав ање д ом ин-
ац ије п ој ед ина чне с иле или к о ал иц ије над евр о ази јском ко-
пн еном м асом. Бж ежи нски је ову М аки нд ер ову ко нце пц ију 
ст авио у с авр ем ени ко нтекст пос тхла дн ор ато вског св ета у 
к ојем су САД као на јв ећа п омо рска с ила тр ију мф ов але над 
ко пн еном с упе рс илом к оју је пре дст ављао СССР. 

Ра спад СССР је ств орио г е оп ол ити чки  х аос на в ел иком 
д елу Евр о аз ије, за к оји Бж ежи нски к аже: „ова н ова и з ам рш-
ена г е оп ол ити чка с ит у ац ија пре дст авља на јв ећи из азов за 
Ам ер ику“38. Схо дно т оме, д уг оро чни ам ери чки з ад атак б иће 
спр еч ав ање о бн ављ ања р уске евр о ази јске и мп ер ије к оја би 
м огла да осп ори ам ери чки пр имат у Евр о аз ији. По тп уно исти 
г е остр ат еги јски з ад атак је 1904. г од ине п ост авио Хе лфорд 
М аки ндер, с том ра зл иком што је р уска евр о ази јска и мп ер ија 
б ила с упр ост ављ ена бр ита нским и мп ер ија лним ц иљ ев има у 
Евр о аз ији.

Мекиндеровозавештање

Из св ега н ав ед еног м оже да се з акљ учи к ако од М аки-
нд ера до Бж ежи нског а нгло-ам ери чка г е оп ол ити чка и г е-
остр ат еги јска м исао има с амо ј едан пр има рни з ад атак – с узб-
иј ање п ој аве ауто хт оног х ег ем она у Евр о аз ији. У т оме и ј есте 
в ел ич ина М аки нд ер ове м исли, к оја је, уп ркос пр ом ени гл-
оба лних п ол ити чких, ек оно мских и во јних усл ова, и д аље 
ост ала је дн ако р ел еван тна. К ол ики је зн ачај њ ег ове ко нце-
пц ије ко пн ене м оћи у г е оп ол ит ици и г е остр ат ег ији на јб оље 

38 Ibi dem, стр. 85.
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се в иди кроз ут ицај к оји је оств ар ила кроз вр еме, као и о днос 
кр ит ике пр ема њој. Ха ртленд т е ор ија пре дст авља пр ави пр-
имер великетеорије (grand theory) к оја већ в ише од је дног 
в ека о пст аје у г е оп ол ит ици и усп ешно од ол ева кр ит ици к оја 
је и д анас и нте нзи вна као пре ст от ину г од ина. Кр ит изе рски 
о днос пр ема М аки нд ер овом уч ењу на јч ешће је р езу лтат 
п огр ешне и нте рпр ет ац ије, па рц ија лног ч ит ања и не обје кти-
вног о дн оса пр ема г е оп ол ит ици уо пште. 

М аки нд ер ове ид еје н осе у с еби „ва нвр еме нски“ с ад-
ржај, о к оме К олин Греј, као ј едан од на јв ећих с авр ем ених 
аут ор ит ета а нгло-ам ери чке г е остр ат еги јске м исли к аже: „ск-
ор ашње кр ит ике Макиндеровe т е ор ије тв рде да не п ост оје 
„ва нвр еме нске ист ине“ у све тској п ол ит ици, jа сам с агл асан 
са том твр дњом осим к ада је у п ит ању Ха ртленд т е ор ија.“39

М аки нд ер ово з ав ешт ање је н есу мњ иво пр еж ив ело тест 
20. в ека, к оји је био на јс ур ов ија  ист ори јска пр оба њ ег ових 
ид еја. Д анас је г от ово н ез ам исл ива б ило к аква г е оп ол ити чка 
д иск ус ија к оја не к ор исти М аки нд ер ову те рм ин ол ог ију. Иако 
мн оги с авр ем ени аут ори н еће ц ит ир ати М аки нд ер ове з ам-
исли у св ојим р ад ов има, њ егов м етод је ко нста нта у г от ово 
свим а нгло-ам ери чким р ад ов има к оји се б аве г е оп ол ит иком 
или г е остр ат еги јском ан ал изом, б ило у афи рм ати вном или 
кр ити чком см ислу. Уч ења М аки нд ера, М ех ена и Спај км ена 
пре дст ављ ају три ст уба а нгло-ам ери чке кл аси чне г е оп ол-
ити чке м исли, к оја је ост ав ила н еи збр исив ут ицај на ра звој 
г е оп ол ити чке м исли уо пште. 

39 Gray C.:IndefenceoftheHartland:SirHakfordMackinderandhiscriticsahun
dredyearson, in Blo u et B.: Glo bal Ge o stra tegy: Mac kin der and De fen ce of the 
West, op.cit., p. 31.
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MACROREGIONALGEOPOLITICAL
STRUCTURINGOFTHEWORLD:
ACTUALITYOFMACKINDER`S
HEARTLANDCONCEPTION

Su mmary

Hartland’stheoryisaclassicalgeopoliticaldoctrinewhich
wasformulatedbyaBritishHelfordMackindermorethanace
nturyago.Thisgeopolitical theory is consideredasoneof the
mostimportantgeopoliticaldoctrinesingeneral,whoseactuality
isaconstantmorethanhundredyears.Thebasicstructureofthe
doctrineof landpowerisgiveninMackinder’sdoctrine,which
hasessentially influenced theapproach in the scopeof foreign
policyoftheseacountriestowardeuroasiancountries,andesp
eciallyonthedeterminationoftherelationsbetweentheUKand
theUSAtowardRussia.Thekeyconstantsoftheangloamerican
geopoliticalandgeostrategicalopinionare largely theproduct
ofthedoctrineoflandpowerofH.Mackinder.Mackinderinhis
geopoliticalopushasannouncedinapropheticwaythemainge
opoliticalandgeostrategicalchallengestothelandpowerinthe
20th and 21th century.Hartland’s theory represents in the ge
opoliticalanalysisareferencepointfromNicholasSpykemanto
RobertKaplan.
Key words: geopolitics, geostrategy, land power, axial region,

bufferzone.
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R es ume

The paper titled “Macro –RegionalGeopolitical Struct
uring of theWorld – Topicality ofMackinder’sHeartlandCo
ncept”isaimedatmakingthereaderfamiliarwiththebasicth
esesofoneofthemostsignifcantgeopoliticaldoctrines,which
emergedatthebeginningof20thcentury.Thepermanencyofge
opoliticalandgeostrategicinterestsalwaysexists,especiallywith
bigpowers.Inthatsense,thegeopoliticaldoctrinewhichhashad
a crucial influenceon the foreignpolicyapproachofmaritime
states,especiallyGreatBritainandtheUSAtowardsEuroAsian
countries, especially toward Russia,is deemed signifcant. The
relationbetweenthemaritimeandlandpowerswhichMackinder
madeaconceptofthroughhisHeartlandtheoryonecenturyago
hasnotlostitstopicalitytoday,either,irrespectiveofthetechn
ologicaladvancementofmankindandalteredcircumstancesof
internationalrelations.Inthispaper,theauthoranalyzesexactly
thekeyconstantsintheAngloAmericangeopoliticalandgeostr
ategicopinion,whichare,toagreatextent,thelegacyofHalford
Mackinder’s doctrine of the land power. HalfordMackinder’s,
AlfredMahan’sandNicholasSpykeman’steachingsrepresentthe
three pillars of the contemporary AngloAmerican geopolitical
andgeostrategicthought.
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