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Иван За рић*

„МОЋ МО РА” У ГЕ О ПО ЛИ ТИ ЦИ И  
ГЕ О СТРА ТЕ ГИ ЈИ САД 

- УТИ ЦАЈ ИДЕ ЈА АЛ ФРЕ ДА МЕ ХЕ НА -

„Контроламоразначибезбедност.Контроламоразначимир.
Контроламоразначипобеду.СједињенеДржавеморајудакон

тролишуморауколикожелимодаобезбедимонашубезбедност.“
—John F. Ken nedy1

Ре зи ме

Трајностгеополитичкихигеостратегијскихинтереса
увекјебилаприсутна,поготовокодвеликихсветскихсила.
Англоамеричкигеополитичкиигеостратегијскитеоријски
концептформиранјенаразмеђу19.и20.века,апочивана
„тристуба“:АлфредуМехену,ХелфордуМекиндеруиНико
ласуСпајкману.Мехеновконцептпресудногутицајапомор
скемоћинанационалнубезбедностобележио је амерички
спољнополитички наступ, посебно после Другог светског
рата.Ипак,посебангеостратегијскифокусстављен јена
просторЕвроазије и константност сукоба копнених и по
морскихсилаутзв.спорнојзони.Тајсукобјетеоријскикон
ципиранпреједногвека,аиданаспредстављасуштинусвих

* Ма ги странт на фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду.

1 John F. Ken nedy, PublicPapersof thePresidentsof theUnitedStates:JohnF.
Kennedy,ContainingthePublicMessages,Speeches,andStatementsofthePresi
dent,January1toNovember22,1963, Was hing ton, DC, US Go vern ment Prin ting 
Of fi ce, 1964, р. 445.
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крупнијихдогађајаиплановауамеричкојспољнојполитици
вођенојпремакључнимсупарницимауЕвроазији.Ауторсеу
радубавианализомуправокључнихконстантиуамеричком
геостратегијскоммишљењуињенимпојавнимоблицима у
савременом свету, у великој мери креираном наМехеновој
доктринипоморскемоћи.СукобиуАвганистану,Ираку,рат
уГрузијииз2008.године,фокуснаИранидржавеизчувене
„осовинезла“показатељисутрајностигеополитичкихим
перативаиприменеМехеноведоктринеусавременомаме
ричкомгеостратегијскомнаступу.
Кључне речи: геополитика, геостратегија, поморска моћ,

САД,Мехен

Увод

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве (САД) су др жа ва ко ја је 
у нај ве ћој ме ри обе ле жи ла глав не гло бал не до га ђа је то ком 
20. ве ка. Као, за са да, јeдина пре о ста ла су пер си ла, по сле за-
вр шет ка Хлад ног ра та САД су оства ри ва ле оно што би мно-
ги на зва ли гло бал ном хе ге мо ни јом. Ипак, по ло жај САД на 
гло бал ном ни воу ни је од у век био до ми нан тан, оне чак ни су 
од у век би ле ни у кру гу зе ма ља ко је су пре суд но ути ца ле на 
гло бал не до га ђа је. За тва ра ње у сво ју сфе ру ин те ре са, огра-
ни че ну на аме рич ки кон ти нент, тра ја ло је још од об ја вљи ва-
ња Мон ро о ве док три не, ко ја је утр ла пут изо ла ци о ни стич кој 
по ли ти ци. Упо ре до са изо ла ци о ни сти ма ја ча ла је и су прот-
на стру ја, ко ја је на сто ја ла да укљу чи САД у свет ске то ко ве. 
Аме рич ки из ла зак на свет ску сце ну об у хва тао је вре ме пред 
Пр ви свет ски рат, да би ко нач ни из ла зак из изо ла ци о ни зма 
усле дио по окон ча њу Дру гог свет ског ра та. Је дан од гла сних 
за го вор ни ка на пу шта ња изо ла ци о ни стич ке по ли ти ке и је дан 
од кре а то ра те о риј ског кон цеп та ак тив ног аме рич ког на сту-
па на свет ском ни воу био је и Ал фред Те јер Ме хен (Alfred
ThayerMahan, 1840-1914), по мор ски офи цир и углед ни на уч-
ник.

Ме хен је по ста вио те о риј ске осно ве по мор ске мо ћи, ко-
ју је сма трао пред у сло вом за ак тив ни спољ но по ли тич ки на-
ступ зе мље и кључ ном у оства ри ва њу гло бал не до ми на ци је. 
Ко ли ко је зна ча јан ње гов рад нај бо ље го во ри из ја ва чу ве ног 
По ла Ке не ди ја да „Ме хен је сте, и увек ће оста ти ре фе рент на 
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тач ка и по ла зна осно ва за би ло ко ји рад о по мор ској мо ћи.“2 
Ме хен се сво јим те о риј ским кон цеп том, јед но став но ре че но, 
укло пио у исто риј ски кон текст у ко јем је ства рао, пру жа ју-
ћи, та да на ра ста ју ћој си ли, САД од го во ре на мно га пи та ња. 
Упра во пред об ја вљи ва ње ње го ве пр ве књи ге из три ло ги је 
о по мор ској мо ћи,3 у САД су се од и гра ли зна чај ни исто риј-
ски до га ђа ји, ко ји су бит но ути ца ли на исто ри ју те др жа ве, 
али и на све у куп ну свет ску исто ри ју. На и ме, САД су у том 
пе ри о ду ушле у пре ко мор ску екс пан зи ју ку по ви ном Аља ске 
(1867.), ус по ста вља њем кон тро ле на Са мо ом (1889. г.), при па-
ја њем Ха ва ја (1898.) и пре у зи ма њем Пор то ри ка, Фи ли пи на 
и Гу а ма по сле по бе де у ра ту над Шпа ни јом (1898. г.). Па ра-
лел но са тим, САД су 1894. го ди не пре те кле Ве ли ку Бри та-
ни ју по ин ду стриј ској про из вод њи и по ста ле су пр ва ин ду-
стриј ска си ла све та. Ме хен је баш у на ве де ном пе ри о ду дао 
те о риј ски кон цепт аме рич кој екс пан зи ји, на сво је вр стан на-
чин на ја вљу ју ћи сме ну на чел ној по зи ци ји свет ских си ла и 
по ја вљи ва ње но вог свет ског ли де ра уз за ме ну од ла зе ћег Pax
Britanicaно вим, екс пан зив ни јим и ви тал ни јим свет ским по-
рет ком у знаку - PaxAmericana.

Да кле, Ме хен је дао осно ве ка сни јег раз во ја аме рич ке 
ге о по ли ти ке и ге о стра те ги је иако сам ни ка да ни је ко ри стио 
на ве де не тер ми не. У свом вре ме ну, он је ис по љио ве ли ки 
ути цај и на аме рич ког пред сед ни ка Те о до ра Ру звел та (The
odoreRoosevelt, пред сед ник САД у пе ри о ду 1901-1909), по-
го то во у ства ра њу „Ве ли ке бе ле фло те“. Ка сни је су ње го ве 
иде је усво ји ли Ни ко лас Спајк ман у кон цеп ци ји Rimland-а и 
Џорџ Ке нан у кре и ра њу стра те ги је об у зда ва ња, а Ме хе но ве 
те зе пред ста вља ју „нај ма њи за јед нич ки са др жа лац“ и у де-
ли ма та квих са вре ме них ве ли ка на аме рич ке ге о стра те ги је и 
ге о по ли ти ке као што су Збиг њев Бже жин ски, Хен ри Ки син-

2 J.T. Su mi da, InventingGrand Strategy and TeachingCommand – TheClassic
WorksofAlfredThayerMahanReconsidered, The Wo o drow Wil son Cen ter Press 
Was hing ton D. C. and The Johns Hop kins Uni ver sity Press Bal ti mo re and Lon-
don, 1997, p. 1.

3 Ал фред Ме хен је об ја вио ве ли ки број на уч них де ла и чла на ка. Ипак нај чу-
ве ни је књи ге Ме хе на свр ста ва ју се у тзв. три ло ги ју по мор ске мо ћи. У њих 
спа да ју: TheInfluenceofSeaPoweruponHistory16601783(Ути цај по мор ске 
мо ћи на исто ри ју 1660-1783) из 1890. го ди не; TheInfluenceofSeaPowerupon
FrenchRevolutionandEmpire (Ути цај по мор ске мо ћи на фран цу ску ре во лу-
ци ју и Цар ство) и SeaPoweranditsRеlationstotheWar1812(По мор ска мо ћи 
и њен ути цај на рат из 1812).
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џер, Ко лин Греј, Ри чард Ку глер, Са мју ел Хан тинг тон, Џорџ 
и Ме ре дит Фрид мен и дру ги. По ред САД, Ме хе но ве иде је су 
и да нас вр ло жи ве и у дру гим др жа ва ма у све ту, пре све га у 
Ки ни.4

Геополитичкеигеостратегијскеидеје
АлфредаМехена

Ал фред Ме хен ди пло ми рао је на По мор ској Ака де ми-
ји у Ана по ли су 1859. го ди не и за по чео ка ри је ру по мор ског 
офи ци ра, то ком ко је је, са ви ше или ма ње успе ха, оба вљао 
ду жно сти у аме рич кој мор на ри ци. За на уч ни рад, сва ка ко, 
нај ва жни ји је био пе ри од про ве ден у По мор ском Рат ном Ко-
ле џу (NavalWar College).5 Основ на иде ја Ал фре да Ме хе на, 
ко ја је пред ста вља ла злат ну нит у свим ње го вим ра до ви ма, 
би ла је да кон тро ла по мор ских ко му ни ка ци ја ко ји ма се од-
ви ја тр го ви на „би ла и да ће на ста ви ти да бу де кључ свет ске 
мо ћи.“6 Ме хен је, из у ча ва ју ћи исто ри ју, за кљу чио да је Бри-
та ни ја увек има ла пред ност у од но су на су пар ни ке због свог 
ге о граф ског по ло жа ја и дру гих ка рак те ри сти ка. Упра во је на 
осно ву из у ча ва ња бри тан ске и све у куп не по мор ске исто ри-
је, Ме хен за кљу чио да је по мор ска моћ кључ на у фор ми ра њу 
укуп не мо ћи јед не на ци је и да кон тро ла над мо ри ма и кључ-
ним тач ка ма на по мор ским ко му ни ка ци ја ма об ли ку је исто-
ри ју и суд би ну све та.

Ипак, у Ме хе но вим ра до ви ма се мо гу ја сно уочи ти две 
по ве за не по себ не хи по те зе ко је де таљ ни је при ка зу ју ње го во 

4 За ки не ски од нос пре ма Ме хе но вом уче њу и по мор ској мо ћи, из ме ђу оста-
лог, по гле да ти сле де ће на сло ве: J. Hol mes, China’sCreepingExpansioninthe
SouthChinaSea(Је зи ва ки не ска екс пан зи ја у Ју жно ки не ско мо ре); H.Ka ne-
da,TheRiseofChinese“SeaPower“ (Успон ки не ске „по мор ске мо ћи“); N. Le-
xi ong, SeaPowerandChina’sDevelopment(По мор ска моћ и ки не ски раз вој);
J. Hol mes: MahanisAliveinChina (Ме хен је жив у Ки ни); H. Ka ne da,TheU.S.
isthreatenedby‘AggressiveChineseSea’power (САД су угро же не агре сив ном 
ки не ском по мор ском мо ћи).

5 Ме хен је, по ред на ве де ног, био и је дан од аме рич ких де ле га та на Ме ђу на род-
ној ми ров ној кон фе рен ци ји у Ха гу (UniversalPeaceConferenceatTheHague) 
1899. го ди не, као и члан Стра те гиј ског ве ћа ми ни стар ства ра та САД то ком 
шпан ско-аме рич ког ра та 1894. го ди не. Због ве ли ких ака дем ских до стиг ну ћа 
до био је и ве ли ки број при зна ња, ме ђу ко ји ма су и по ча сне ди пло ме Уни вер-
зи те та у Хар вар ду, Јеј лу, Ко лум би ји, Окс фор ду, Кем бри џу и Дар му ту.

6 H. and M. Spro ut, FromMahantoMackinder, у, H. and M. Spro ut (eds.), Founda
tionsofnationalPower, D. Van No strand, Prin ce ton, 1951, p. 153.
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схва та ње по мор ске мо ћи. Пр ва је да ком би на ци ја по мор ске 
тр го ви не, пре ко мор ских по се да и при сту па стра ним тр жи-
шти ма ства ра на ци о нал но бо гат ство и у нај ве ћој ме ри од ре-
ђу је ве ли чи ну и зна чај на ци је у гло бал ним окви ри ма. Дру-
га хи по те за ве за на за по мор ску моћ ди рект но је по ве за на 
са пр вом у сми слу обез бе ђи ва ња усло ва за ње но оства ре ње. 
Та хи по те за је ве за на за вој но стра те гиј ска пи та ња по мор ске 
мо ћи у ко јој Ме хен на во ди да вла да ње мо ри ма (Commandof
theSea), ко је се огле да кроз оства ри ва ње вој но по мор ске су-
пер и ор но сти у аква то ри ји, пред ста вља основ ни пред у слов за 
оства ри ва ње по мор ске мо ћи.

Да кле, на ве де не две хи по те зе су са ма су шти на Ме хе но-
вог на уч ног ра да, ме ђу соб но по ве за не и усло вље не. Ипак, оне 
су до ве ле и до ве ли ког бро ја, сло бод но се мо же ре ћи, на уч но 
по гре шних ин тер пре та ци ја и схва та ња ње го вог де ла. Пар ци-
јал ним при сту пом Ме хе но вом опу су до ла зи ло је до на гла-
ша ва ња јед не од две хи по те зе за не ма ри ва њем дру ге, иако је 
њи хо ва узроч но-по сле дич на ве за не ми нов на.

Ме хен је, са дру ге стра не, сма трао да на ци о нал на моћ 
про ис ти че из пра вил не ком би на ци је раз во ја тр го ви не и омо-
гу ћа ва ња без бед них усло ва за ње но не сме та но од ви ја ње, да-
ју ћи осно ву оно ме што ће Џо зеф Нај ка сни је на зва ти еле мен-
ти ма тзв. тврдемоћи– еко ном ском и вој ном фак то ру.Ова кав 
став и ње го ву по ве за ност са по мор ском мо ћи, Ме хен је нај-
бо ље од сли као оце ном да „кон тро ла мо ра, ма ри тим ном тр-
го ви ном и по мор ском над мо ћи, зна чи пре до ми нант ни ути цај 
у све ту, јер, ко ли ко год ве лик и бо гат био про из вод зе мље, 
ни шта не омо гу ћа ва нео п ход ну раз ме ну као мо ре.”7

На осно ву по став ки та ла со крат ске док три не ба зи ра не 
на на ве де ним хи по те за ма, Ме хен је уочио и из дво јио шест 
еле ме на та по мор ске мо ћи ко ји ути чу на укуп ну на ци о нал-
ну моћ: 1) ге о граф ски по ло жај, 2) физичкo-ге о граф ска склад-
ност (physicalconformation), 3) ве ли чи на те ри то ри је, 4) број 
ста нов ни ка, 5) на ци о нал ни ка рак тер и 6) ка рак тер вла де.8 
Да кле, у еле мен ти ма по мор ске мо ћи Ме хен је на гла сио фи-
зич ко-ге о граф ске чи ни о це (пр ва три еле мен та по мор ске мо-

7 A. T. Ma han, PossibilitiesofAngloAmericanReunion, The North Ame ri can Re-
vi ew, Vo lu me 159, No. 456, No vem ber 1894, стр. 559.

8 Ме хен је еле мен те по мор ске мо ћи по сма трао као ком плек сан чи ни лац, 
укљу чу ју ћи ви ше фак то ра у сва ки по је ди нач но. За де таљ ни је по гле да ти у A. 
T. Ma han, TheInfluenceofSeaPowerUponHistory 16601783, Pe li can Pu blis-
hing Com pany, Gret na, 2003, pр. 29-82.
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ћи), али је у об зир узео и дру штве но-по ли тич ке ди рект но на 
тај на чин по ве зу ју ћи ге о гра фи ју и по ли ти ку.

До след но се др же ћи сво јих те о риј ских по став ки, Ме хен 
је за кљу чио да је сам из ла зак др жа ве на мо ре од не мер љи вог 
зна ча ја за њу, као и да су острв ске др жа ве увек би ле, у ге о по-
ли тич ком сми слу, су пер и ор ни је у од но су на кон ти нен тал не.9 
Уоп ште но по сма тра но, он је сма трао да по сти за ње и одр жа-
ва ње по мор ске до ми на ци је зах те ва кон тро лу над стра те шки 
ва жним тач ка ма на мо ри ма и оке а ни ма. У том сми слу, као 
по себ но ин те ре сант не ис та као је кон тро лу Бос фо ра, бал тич-
ких мо ре у за, Ги брал та ра, Су е ца и Па нам ског ка на ла.10

Бу ду ћи да је па ци фич ку пре ко о ке ан ску ори јен та ци-
ју екс пан зи је САД сма трао не ми нов ном, Ме хен је по себ но 
из у ча вао ге о по ли тич ке и ге о стре те гиј ске зна ча је по је ди них 
обла сти ка ко ји ма су САД у то вре ме те жи ле. Та ко је у свом 
члан ку под на зи вом „HawaiiandOurFutureSeaPower“ (Ха ва-
ји и на ша бу ду ћа по мор ска моћ)об ја снио стра те гиј ски зна чај 
ха вај ског ар хи пе ла га, где је кон ста то вао да се ха вај ска остр ва 
на ла зе на „рас кр сни ци“ ве ћи не нај ва жни јих по мор ских пу-
те ва на Па ци фи ку ко ји во де ка Аустра ли ји и Но вом Зе лан ду, 
ка Ју жној Аме ри ци, а по себ но оних ко ји од Аме ри ке во де ка 
Ки ни и Ја па ну. Дру гу бит ну ка рак те ри сти ку Ха ва ја Ме хен 
је опи сао вој но стра те шком тер ми но ло ги јом, на во де ћи да су 
ха вај ска остр ва уса мље на у оке а ну и да се на ла зе у цен тру 
за ми шље не кру жни це чи ји је ра ди јус јед нак уда ље но сти Хо-
но лу луа од Сан Фран ци ска, од но сно 2.100 на у тич ких ми ља, 
као и да би САД, ус по ста вља њем кон тро ле над овим остр-
ви ма уда љи ле мо гу ћег не при ја те ља од аме рич ке те ри тори је 
ви ше под 3.500 на у тич ких ми ља и до спе ле у мо гућност да 
пре не су те жи ште су ко ба да ле ко од сво је те ри то ри је и на тај 
на чин ди рект но за шти те сво је ин те ре се.11 За хва љу јући ста-

9 Исто, p. 29.
10 Ме хе но ви ра до ви о ге о стра те гиј ском зна ча ју Па нам ског ка на ла об ја вље ни 

су пре ак тив но сти на ње го вој из град њи. Ме хен је уочио да ће евен ту ал на из-
град ња тог ка на ла у мно го ме про ме ни ти прав це тр го вач ких ру та и да ће сам 
ка нал по ста ти стра те шки цен тар од нај ви тал ни јег зна ча ја за САД. Па нам ски 
ка нал, за јед но са Ка рип ским мо рем, за Ме хе на је пред ста вљао сво је вр сни 
intermarium и осно ви цу за оства ри ва ње пре вла сти у за пад ном Атлан ти ку. 
По ред то га, не тре ба пре не брег ну ти ни чи ње ни цу да је из град ња Па нам ског 
ка на ла по кре ну та то ком пред сед нич ког ман да та Те о до ра Ру звел та на ко јег 
је Ме хен имао из у зе тан ути цај.

11 Мо жда је и су ви шно на по ми ња ти да су се на ве де не Ме хе но ве прет по став ке 
по ка за ле тач ним при ли ком на па да Ја па на на Перл Хар бур. Ина че, Ме хе но ва 
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во ви ма да је пре ко о ке ан ска ори јен та ци ја не ми нов ност, Ме-
хен је сма тран идеј ним твор цем тзв. дру ге фа зе аме рич ке екс-
пан зи је, Још на зва не експанзијапопаралели12 (ви ди сли ку 1).

слика1 - Екс пан зи ја САД по па ра ле ли: дру га фа за ства ра ња САД као свет ске ве-
ли ке си ле пред ста вља ре а ли за ци ју Ме хе но ве док три не

Пре ма: А. Ду гин, Основи геополитике– геополитичкабудућностРусије, Еко-
прес, Бе о град, 2004, стр. 54.

Ме хен је сма трао да је аме рич ка екс пан зи ја на но ве 
обла сти и при сва ја ње но вих те ри то ри ја при род на екс пан зи ја, 
на во де ћи као слич не при ме ре бри тан ска осва ја ња Гри брал-
та ра, Мал те, Егип та, Ин ди је, Ки пра, ко је пред ста вља ју низ 
осва ја ња те ри то ри ја иза зва них при ти ском на ци о нал ног ин-
те ре са та квог ка рак те ра да сви пред став ни ци вла сти, би ло да 
су вољ ни или не, не мо гу да му се од у пру или да га зна чај но 
мо ди фи ку ју.

Ипак, Ме хе но во де ло ко је је има ло нај и зра зи ти ји ге о по-
ли тич ки ка рак тер би ло је ве за но за Ази ју и ни је при па да ло 
чу ве ној три ло ги ји по мор ске мо ћи. На и ме, ра ди се о књи зи 
TheProblemofAsia (Про бле ми Ази је) из 1900. го ди не у ко јој 
је Ме хен до шао до за кључ ка да ће нај не ста бил ни је под руч је 
у свет ским окви ри ма би ти упра во на на ве де ном кон ти нен ту, 
где по сто је и по сто ја ће ве чи ти су ко би коп не не и по мор ске 

док три на је са ве ли ком па жњом про у ча ва на у Ја па ну, а Ја пан се мо же сма-
тра ти и пр вим при ме ром ко ји је у прак си спро во дио Ме хе но ве ге о по ли тич ке 
и ге о стра те гиј ске за ми сли.

12 Пр вом фа зом аме рич ке екс пан зи је сма тра се ре а ли за ци ја Мон ро о ве док три-
на, ко ја се још на зи ва и екпанзијапомеридијану.
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мо ћи. Ме хен је у на ве де ном де лу иден ти фи ко вао Ру си ју као 
глав ну прет њу и пре пре ку по мор ским си ла ма у оства ри ва њу 
гло бал не до ми на ци је. Ру си ју Ме хен опи су је као огром ну це-
ло ви ту по вр ши ну зе мље, са цен трал ним по ло жа јем у Ази ји и 
ге о стра те шким век то ром про до ра ка ју го и сточ ним де ло ви ма 
Ази је пре ко Ав га ни ста на и пу сти ња ис точ ног Турк ме ни ста-
на и Мон го ли је.13

Ме хен је ов де по ста вио основ ну те зу аме рич ке ге о по-
ли ти ке и ге о стра те ги је (до ми нан ту у це лом 20. ве ку) о по сто-
ја њу Ру си је као глав не пре пре ке у оства ре њу гло бал не до ми-
на ци је. У том сми слу, по сма тра ју ћи Ази ју као це ли ну, Ме хен 
уво ди и тер мин спорне зоне (debatableanddebatedground) 
на во де ћи ову област као зо ну кон стант них ге о по ли тич ких 
при ти са ка те лу ро кра ти је са се ве ра (Ру си ја) и та ла со кра ти-
је са ју га (САД, Ја пан и В. Бри та ни ја). Спор ну зо ну Ме хен 
сме шта из ме ђу 30º и 40º се вер не ге о граф ске ши ри не, ко ја 
об у хва та Су ец, Па ле сти ну, Си ри ју, Ме со по та ми ју, ве ћи део 
Пер си је и Ав га ни стан, Јер ме ни ју, Ти бет и ве ли ки део до ли не 
ре ке Јанг це кјанг, као и Ја пан, ко ји се, иако из ван кон ти нен та, 
на ла зи у по ме ну тој зо ни.14 Уну тар по ме ну те не ста бил не зо не 
Ме хен је иден ти фи ко вао и не ко ли ко гра до ва ко ји има ју из у-
зе тан зна чај за оства ри ва ње пре мо ћи у Ази ји: Мо сул, Баг дад, 
Те хе ран, Ис фа хан, Хе рат, Ка бул, Кан да хар и ки не ске Пе кинг, 
Шан гај, Нан кинг и Хан коу.15

Ка ко би се спре чио на пре дак те лу ро крат ске Ру си је, Ме-
хен је пред ла гао и фор ми ра ње не фор мал ног са ве зни штва по-
мор ских си ла ко је су има ле ин те ре се у том ре ги о ну и ко је 
би кре и ра ле ма ри тим ну стра те ги ју усме ре ну ка об у зда ва њу 
Ру си је. У том сми слу је чак пред ла гао и фор ми ра ње но ве др-
жа ве ко ја би кон тро ли са ла „из ла зе из про стра не те ри то ри је у 
спо ља шњи свет“ (wouldcontroltheissuesfromvastterritories
to theouterworld)16 и ко ја би се на ла зи ла у обла сти из ме ђу 
Цр ног мо ра, Пер сиј ског за ли ва, Цр ве ног мо ра и Ле ван та. У 

13 За де таљ ни је по гле да ти у A. T. Ma han, TheProblemofAsiaandItsEffectupon
InternationalPolicies,Lit tle Brown, Bo ston, 1900, pp. 24-28.

14 Ibid, рр. 21-22.
15 Хан коу (Han kou) је у мо дер ној Ки ни део ме тро по ли са Ву хан (Wu han), глав-

ног гра да про вин ци је Ху беи (Hu bei) ко јег са чи ња ва ју „три гра да“ Ву чанг 
(Wuc hang), Хан коу (Han kou) и Хан јанг (Hanyang). Град се на ла зи на ушћу 
ре ке Хан у Јанг це кјанг и нај зна чај ни ји је град цен трал не Ки не.

16 А.T. Ma han, TheProblemofAsiaandItsEffectuponInternationalPolicies, op. 
cit., р. 72.
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ма ри тим ном са ве зу Ме хен је као сво је вр сну „зо ну од го во р-
но сти“ САД од ре дио упра во Па ци фик и кон ста то вао је да би, 
у ци љу до ми на ци је на Свет ском оке а ну, би ло нео п ход но фор-
ми ра ти чи тав си стем по мор ских ба за (Ку ба, Па на ма, Ха ва ји, 
Фи ли пи ни и дру ге), као би се на ве де ни циљ и ре а ли зо вао.17

Пред лог за ре ша ва ње ге о по ли тич ких про бле ма и у ци-
љу оства ри ва ња аме рич ких на ци о нал них ин те ре са Ме хен је 
фор му ли сао у ви ду тзв. „стра те ги је ана кон де“.18 (Ви ди сли ку 
2). На и ме, он ја за кљу чио да би коп не не ма се Евро а зи је тре-
ба ло сте за ти у пр сте ни ма „ана кон де“, где је основ ни спољ но-
по ли тич ки циљ би ло ме ђу соб но по ве зи ва ње при о бал ног по-
ја са, ко ји је играо кључ ну уло гу у до ми на ци ји све том, по сле 
че га би усле ди ло ње го во про ши ри ва ње.

Слика2 – „Стра те ги ја ана кон де”: на сли ци су цр ном бо јом обе ле же не зе мље евро-
а зиј ског кон ти нен та под стра те шком кон тро лом атлан ти зма, где стре ли це по ка зу ју век-
то ре ге о по ли тич ког при ти ска

Пре ма: А. Ду гин, Основигеополитике–геополитичкабудућностРусије, нав. де-
ло, стр. 57.

17 Ов де је нео п ход но уочи ти да је це ло куп на Ме хе но ва та ла со крат ска ге о по-
ли тич ка и ге о стра те гиј ска док три на фак тич ки би ла ве за на за упо ри шта на 
оба ли ко ја су ло ги стич ки обез бе ђи ва ла и про фи ли са ла су шти ну мор на ри це 
– офан зив ност. Без до бро по зи ци о ни ра них по мор ских ба за, мор на ри ца би 
би ла усме ре на са мо на де фан зи ву и од бра ну сво је те ри то ри је, ко ја, на кра ју, 
не би мо гла да до ве де до оства ри ва ња пре вла сти на мо ри ма и оке а ни ма, чи-
ме би ап си ра ци је за свет ском мо ћи по мор ске си ле би ле не мо гу ће.

18 Тер мин „стра те ги је ана кон де“ во ди по ре кло још из аме рич ког гра ђан ског 
ра та и уте ме љен је на прин ци пу ко ји је осми слио ге не рал Уни је Џорџ Ме-
кли лан (GeorgeB.McClellan) и ко ји је Вој ска Уни је при ме њи ва ла у су ко бу 
са Кон фе де ра ци јом. Ме кли ла нов кон цеп је био ба зи ран на бло ка ди не при ја-
тељ ских те ри то ри ја са мо ра и при о бал ном ли ни јом у ци љу стра те шког ис цр-
пљи ва ња, од но сно ра ди спре ча ва ња на бав ке ви тал них си ро ви на за при вре-
ду не при ја те ља и ње го вог до во ђе ња у под ре ђе ни по ло жај.
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До дат ни еле мент Ме хе но ве те о риј ске кон цеп ци је био је 
ба зи ран на ре а ли за ци ји са ве зни шта ва ко ја би до при но си ла 
оства ре њу аме рич ких на ци о нал них ин те ре са. По ме ну ти су 
пред ло зи о фор ми ра њу тзв. маритимногсавеза у Ази ји, ко ји 
би чи ни ли САД, Ја пан, В. Бри та ни ја и у од ре ђе ној ме ри Не-
мач ка у су прот ста вља њу Ру си ји, али и Ки ни. Ипак, Ме хен 
је са ве зни штво кон ци пи рао на по сту ла ту ко ји је на звао „the
unionofhartsandhands” („са вез ср ца и ру ку“),фор му ли са-
ном у члан ку PossibilitiesofAngloAmericanReunion(Мо гућ-
но сти ан гло-аме рич ког по нов ног спа ја ња), а ве за ном са од нос 
САД и В. Бри та ни је, на гла ша ва ју ћи да САД у са ве зе мо ра ју 
да сту па ју ис кљу чи во у ци љу за шти те и оства ре ња сво јих 
на ци о нал них ин те ре са, по жељ но са до ми нат ном уло гом у са-
ве зу.

За хва љу ју ћи ста во ви ма ис ка за ним пре ма та ла со крат-
ском са ве зни штву у ци љу оства ри ва ња на ци о нал них ин те-
ре са, са по себ ним од но сом пре ма В. Бри та ни ји, Ме хе на је 
Алек сан дар Ду гин, за јед но са Ни ко ла сом Спајк ма ном, свр-
стао у уте ме љи ва че са вре ме ног атлан ти зма, пре све га ис ка за-
ног кроз ства ра ње NA TO (NorthAtlanticTreatyOrganization), 
CEN TO (CentralTreatyOrganization), SE A TO (SoutheastAsia
TreatyOrganization) и AN ZUS (Australia,NewZealand,United
StatesSecurityTreaty). На и ме, Ме хе но ва те о риј ска кон цеп ци-
ја по слу жи ла је као „во дич“ за ус по ста вља ње ових са ве за, а у 
ци љу оства ри ва ња аме рич ких на ци о нал них ин те ре са.

Мехеновеидејеусавременојамеричкој
геопполитициигеостратегији

Увре же но је ми шље ње да се круп не про ме не у гло бал-
ним раз ме ра ма ве зу ју за не ке од кључ них до га ђа ја у исто-
ри ји. Та ко су пре по зна тљи ви на зи ви хлад но ра тов ско до ба, 
пост хлад но ра тов ска (пост би по лар на) ера, ме ђу рат ни пе ри од 
или до га ђа ји по сле 11. сеп тем бра 2001. го ди не и сл. Са ста-
но ви шта аме рич ке ге о стра те гиј ске кон цеп ци је на гла ше но су 
бит на три пре лом на исто риј ска до га ђа ја: па ље ње Бе ле ку ће и 
Ка пи тол Хи ла 24. ав гу ста 1814. го ди не, на пад на Перл Хар-
бур 7. де цем бра 1941. го ди не и те ро ри стич ки на па ди на Њу-
јорк и Ва шинг тон од 11. сеп тем бра 2001. го ди не.19

19 За детаљније о у америчком стратешком мишљењу погледати у Д. Симић, 
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Узи ма ју ћи у об зир утицаје иде ја Ал фре да Ме хе на на 
са вре ме ну аме рич ку ге о по ли ти ку и ге о стра те ги ју уоча ва се 
да два по след ње на ве де на до га ђа ја има ју зна ча јан ути цај. На-
и ме, на пад на Перл Хар бур ука зао је да су Ме хе но ве иде је 
вр ло при мен љи ве у прак си, али их је, на жа лост по САД, пр-
ви упо тре био им пе ри јал ни Ја пан и то баш про тив др жа ве за 
ко ју је тво рац овог те о риј ског кон цеп та исту и са чи нио. На-
пад на Перл Хар бур је по ка зао да је офан зив ност мор на ри це 
кључ на у же љи да се оства ри до ми на ци ја у не ком де лу све та. 
По ред то га, ја пан ски на пад је у прак си де мон стри рао ве зу 
ра ни је на ве де не две Ме хе но ве хи по те зе у та ла со крат ском те-
о риј ском кон цеп ту, од но сно по ку шај обез бе ђи ва ња по мор ске 
су пер и ор но сти у аква то ри ји са ци љем ства ра ња усло ва за не-
сме те но од ви ја ње тр го ви не као де ла оства ри ва ња на ци о нал-
ног ин те ре са и пре суд ног ути ца ја на ре а ли за ци ју до га ђа ја у 
Па ци фи ку, а ка сни је и ши ре. Ха ва ји су иза бра ни као ме та 
упра во због сво је ге о граф ске по зи ци је, ко ју је Ме хен по ла ве-
ка ра ни је де таљ но ела бо ри рао, али и због то га што су пред-
ста вља ли јед ну од нај ва жни јих аме рич ких по мор ских ба за 
у Па ци фи ку, ода кле је би ло мо гу ће про јек то ва ти сво ју моћ 
да ље пре ма (Евро)Ази ји.20

Без бед но сни аспект Ме хе но ве док три не, у слу ча ју на-
па да на Перл Хар бур, по ка зао је још јед ном тач ност ње го ве 
те о ри је, омо гу ћа ва ју ћи САД да се бра не и да пре не су те жи-
ште су ко ба да ле ко од „сво је те ри то ри је“. Ко ли ко су зна чај на 
пред ви ђа ња Ал фре да Ме хе на о ва жно сти по ло жа ја Ха ва ја и 
фор ми ра њу ис ту ре них ба за са ци љем оства ри ва ња пре мо ћи 
и про јек ци је ути ца ја у све ту, као и од бра ни ин те ре са и без-
бед но сти САД да ле ко до „сво јих гра ни ца“ ука зу је и не дав-
ни при мер ре ак ци је аме рич ког пред сед ни ка Ба ра ка Оба ме и 

„Америчко стратешко мишљење на почетку 21. века“, Међународна 
политика, 2009, јануар-март, стр. 74-83.

20 Интересантно је сагледати положај Кине, као могућег и највероватнијег 
изазивача америчкој глобалној доминацији, са аспекта „запречавања 
изласка на отворено море“ и немогућности потпуне контроле поморских 
комуникација које су од виталне важности за наставак развоја те државе. 
САД су стварањем великог броја истурених база према Кини (Ј. Кореја, 
Јапан, Гуам, Филипини), уз Тајван, оформиле тзв. велику баријеру (Grand 
Barrier) којом директно „притискају“ Кину ка унутрашњости Евроазије, 
што у великој мери утиче на чињеницу да „најмногољудија држава света“ 
и даље није у могућности да „пројектује“ свој утицај преко мора на која 
излази, бар не у довољној мери да угрози америчку супремацију.
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аме рич ке ад ми ни стра ци је из ве де не са ци љем пре вен ци је и 
за шти те аме рич ких ин те ре са угро же них од стра не Све ре не 
Ко ре је и раз во ја ра кет ног оруж ја ве ли ког до ме та ко је је у ста-
њу да но си ну кле ар не бо је ве гла ве.

По ред на ве де ног при ме ра, зна чај ни је оства ри ва ње Ме-
хе но вих за ми сли у аме рич кој ге о стра те ги ји ја сно се мо же 
уочи ти на по ступ ци ма у тзв. спорнојзони ре а ли зо ва них по-
сле тре ћег „пре лом ног“ до га ђа ја у аме рич ком стра те шком 
ми шље њу, те ро ри стич ких на па да на Њу јорк и Ва шинг тон од 
11. сеп тем бра 2001. го ди не. Упра во је ре ак ци ја САД и ула зак 
у бор бу про тив гло бал ног те ро ри зма, ко ли ко год не ка вр ста 
ре ка ци је би ла нео п ход на по сле из ве де них те ро ри стич ких на-
па да на аме рич ку те ри то ри ју, ука за ла на трај ност ге о по ли-
тич ких им пе ра ти ва и на чи ње ни цу да су иде је Ал фре да Ме-
хе на вр ло „жи ве“ и у са вре ме ном до бу.

На и ме, од ре ђу ју ћи та ли бан ски ре жим у Ав га ни ста ну 
као нај од го вор ни ји за по др шку гло бал ној те ро ри стич кој ор-
га ни за ци ји Ал-Ка и ди у из во ђе њу те ро ри стич ких на па да и 
по кре та њем опе ра ци је про тив тог ре жи ма и др жа ве,21 САД 
су на ста ви ле са оства ри ва њем Ме хе но вих ге о по ли тич ких и 
ге о стра те шких иде ја фо ку си ра них на про стор (Евро)Ази је. 
Ав га ни стан се, на и ме, на ла зи у Ме хе но вој спор ној зо ни, са 
из ра же ним ге о по ли тич ким век то ри ма при ти са ка те лу ро кра-
ти је (Ру си је) са се ве ра и та ла со крат ских си ла са ју га. У тој 
др жа ви се на ла зе и, ка ко је то Ме хен де фи ни сао, „по себ но ва-
жни гра до ви“: Ка бул и Кан да хар. Про сто ре че но, ак тив но сти 
САД у Ав га ни ста ну мо гу се (и нео п ход но их је) по сма тра ти и 
као аме рич ки по ку шај пра вље ња про до ра, по сред ством спор-
не зо не, у „ру ску сфе ру ин те ре са“ и при бли жа ва ња Ру си ји, 
као оли че њу те лу ро крат ских прет њи ма ри тим ним си ла ма.

До дат ни еле мент за раз ма тра ње та ла со крат ских ак тив-
но сти је и тре ну так ка да је пред у зе та ак ци ја пре ма „гроб ни-
ци им пе ри ја“. На и ме, опе ра ци ја у Ав га ни ста ну из ве де на је у 
тре нут ку ка да је глав ни аме рич ки ге о по ли тич ки так мац из 
20. ве ка, Ру си ја, кре ну ла пу тем опо рав ка, упра во са основ ним 

21 Спе ци фич ност на па да на Њу јорк и Ва шинг тон је, у стра те шком по гле ду, 
до не ла и ве ли ки број про бле ма не са мо у САД, не го и ши ром све та, због 
гу бље ња „др жа во ли ко сти“ не при ја те ља. На ве де но је ди рект но до ве ло и до 
ве ли ке про ме не у схва та њу без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи, али је 
пр ва ре ак ци ја ипак би ла усме ре на на др жа ву, а не на не др жав не ак те ре.
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ци љем по вра ћа ја ути ца ја на це ло куп ном по сто со вјет ском 
про сто ру. Ге о по ли тич ким реч ни ком ис ка за но, мо же се ре ћи 
да су те ро ри стич ки на па ди на САД од 11. сеп тем бра 2001. 
го ди не пред ста вља ли, исто риј ски ре че но, са мо не по сре дан 
по вод за оства ри ва ње ге о по ли тич ких и ге о стра те шких а спи-
ра ци ја САД, де фи ни са них још кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка.

Ана ли зи ра ју ћи ак тив но сти САД у ман да ту Џор џа Бу ша 
мла ђег, а као сво је вр сну по твр ду при ме не Ме хе но вих иде-
ја од бор би за ути цај у спор ној зо ни, мо же се по сма тра ти и 
дру ги рат ко ји су САД во ди ле у 21. ве ку – рат у Ира ку. На-
и ме, и ова др жа ва се на ла зи у окви ру спор не зо не, са гра до-
ви ма Баг дад и Мо сул, ко је је Ме хен из дво јио још на по чет ку 
XX ве ка као гра до ве ко ји при па да ју гру пи „по себ но ва жних“ 
за оства ри ва ње до ми на ци је у тој зо ни. Не по сре дан по вод за 
во ђе ње опе ра ци је „Ирач ка сло бо да“ био је дру га чи ји не го у 
слу ча ју Ав га ни ста на, али је не по бит на чи ње ни ца да су вој-
не опе ра ци је пред у зе те у скла ду са ра ни је де фи ни са ним ге-
о по ли тич ким ин те ре си ма. Во ђе ње ра та у Ира ку ис ка за ло је, 
у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, ре а ли за ци ју Ме хе но вих по сту ла та. 
При ме на „стра те ги је ана кон де“ је до би ла на пу ном зна ча-
ју, по го то во у ком би на ци ји са ја сно из ра же ном офан зив ном 
ком по нен том по мор ске мо ћи. Је ди на раз ли ка у од но су на пр-
во бит ну по став ку Ал фре да Ме хе на је „за ме на уло га“ у Ин-
диј ском оке а ну, где су во де ћу уло гу у „ма ри тим ном са ве зу“, 
уме сто Велике Бри та ни је, пре у зе ле САД.

Кон тро ла кључ них та ча ка и нај ва жни јих по мор ских ко-
му ни ка ци ја пред ста вља са му „срж“ Ме хе но вог опу са, ин кор-
по ри ра ног у аме рич ку ге о стра те ги ју и ге о по ли тич ку кон цеп-
ци ју то ком це лог 20. ве ка. Ана ли зи ра ју ћи аме рич ке ак тив но-
сти пре ма Ира ку, уоча ва се да су САД прет ход но ус по ста ви ле 
при су ство у свим нај ва жни јим де ло ви ма Ин диј ског оке а на, 
са ци љем ус по ста вља ња без бед ног по мор ског са о бра ћа ја, као 
ви тал ног на ци о нал ног ин те ре са. Та ко су САД, сво јом моћ-
ном фло том, увек би ле при сут не у Пер сиј ском, Ор му ском и 
Аден ском за ли ву кон тро ли шу ћи нај зна чај ни ји свет ски по-
мор ски пра вац од про ко па ва ња Су це ког ка на ла.

Зна чај спор не зо не, ко ју је Ме хен де фи ни сао, огле да се и 
у пред ста вља њу тзв. „Евро а зиј ског Ба ла ка на“ у де лу Збиг ње-
ва Бже жин ског „Ве ли ка ша хов ска та бла“. На и ме, Бже жин ски 
пред ста вља Ка спиј ски ба сен као ве о ма не ста бил но под руч-
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је у свет ским окви ри ма, са из ра же ним ге о по ли тич ким век-
то ри ма САД са ју га, као во де ће по мор ске си ле и Ру си је са 
се ве ра, као те лу ро крат ске си ле. Све до ци смо ра та у Гру зи ји 
из ав гу ста 2008. го ди не, као нај ди рект ни јег при ка за „су да ра“ 
на ве де них ге о по ли тич ких и ге о стра те шких аспи ра ци ја та ла-
со крат ских и те лу ро крат ских си ла, као и зна ча ја ко ји се у 
САД при да је „иран ском пи та њу“ то ком ман да та прет ход ног 
и ак ту ел ног аме рич ког пред сед ни ка. А да Ме хе но ва „спор на 
зо на” и да нас пред ста вља су штин ско пи та ње аме рич ке спољ-
не по ли ти ке го во ри о чи ње ни ца да се у њој на ла зе све др жа ве 
из тзв. „осо ви не зла“ – Ирак, Иран, Си ри ја и Се вер на Ко ре ја.

Ме хе но ва те о риј ска кон цеп ци ја спре ча ва ња ства ра-
ња хе ге мо ни је у Евро а зи ји при ме ном „стра те ги је ана кон де“, 
ка сни је об ли ко ва на кроз стра те ги ју об у зда ва ња (strategyof
containment) Џор џа Ке на на, ука за ла је на још јед ну бит ну ка-
рак те ри сти ку аме рич ке ге о стра те шке ми сли то ком чи та вог 
20. ве ка – рав но те жу сна га у Евро а зи ји. Ка ко то при ме ћу ју 
Џорџ и Ме ре дит Фрид ман, основ ни прин цип аме рич ке ве ли-
ке стра те ги је, то ком це лог 20. ве ка, био је спре ча ва ње по ја-
вљи ва ња хе ге мон ске си ле „спо соб не да упрег не евро а зиј ске 
ре сур се и упу ти иза зов аме рич кој по мор ској пре мо ћи.“22

По сту ла ти аме рич ког та ла со крат ског при сту па ге о-
стра те ги ји на ста ли су, ка ко је ра ни је ре че но, на бри тан ском 
при ме ру. На ста вља ју ћи прак су бри тан ског ба лан си ра ња на 
про сто ру Евро а зи је, САД су об ли ко ва ле ши рок спек тар по-
сту па ка ко ји ма су за о кру жи ва ле оп шту стра те ги ју по мор-
ских си ла. Ко лин Греј (ColinGray) је из дво јио кључ не еле-
мен те ве ли ке стра те ги је та ла со крат ских си ла, ме ђу ко је је 
увр стио и ор га ни за ци ју са ве зни штва са кон ти нен тал ним др-
жа ва ма у по мор ско-коп не ној ко а ли ци ји, уме ре но при су ство 
вој них сна га у кључ ним обла сти ма, ко ри шће ње по мор ске 
бло ка де ра ди изо ла ци је не при ја те ља, по себ но ње го вих ли ни-
ја снаб де ва ња, упо тре бу тзв. пе ри фер не стра те ги је за на пад 
на на при ја те ље уз ко ри шће ње ам фи биј ске флек си бил но сти 
као нај ве ћег стра те шког пре и мућ ства по мор ских си ла и изо-
ла ци ју имо ви не не при ја те ља.23

22 G. & M. Fri ed man, TheFutureofWar:Power,TechnologyandAmericanWorld
Dominanceinthe21stCentury,Crown Pu blis hers, New York, 1996, p. 94.

23 C. Gray, War,PeaceandVictory:strategyandstatecraftforthenextcentury, Si-
mon & Schu ster, New York, 1990, pp 66-67.
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Ова кви ста во ви Ко ли на Гре ја, у нај ве ћој ме ри, про у зро-
ко ва ни су Ме хе но вим по сту ла ти ма. Гре јо ви кључ ни еле мен-
ти ве ли ке стра те ги је та ла со крат ских си ла ба зи ра ју на Ме хе-
но вим пре ми са ма нео п ход но сти са ве зни шта ва у ци љу оства-
ре ња на ци о нал них ин те ре са уз ак тив но аме рич ко гло бал но 
при су ство. По ред то га, уоча ва се на гла ша ва ње по мор ске бло-
ка де, ко ју је Ме хен ра ни је на гла ша вао у окви ру „стра те ги ја 
ана кон де“, као и еви ден тан ути цај вој но стра те шких ста во ва 
ис ка за них у де лу „По мор ска стра те ги ја“.24

У вој но стра те гиј ском сми слу, по твр де да је Ме хе но ва 
кон цеп ци ја defactoпри сут на у са вре ме ном аме рич ком ге о по-
ли тич ком и ге о стра те гиј ском ми шље њу да је и Ри чард Ку глер 
(RichardL.Kugler), ко ји сма тра да САД углав ном не ће из во-
ди ти коп не не опе ра ци је, већ да ће оне, у нај ве ћој ме ри би ти 
ини ци ра не са мо ра и из ва зду ха, а би ће спро во ђе не че шће 
у бли зи ни обал них ли ни ја, а ре ђе у уну тра шњо сти. Ку глер 
по себ но ис ти че да ће на ве де ни по сту ла ти, нај пре, ва жи ти за 
аме рич ко ан га жо ва ње на Бал ка ну, ис точ ном Ме ди те ра ну, 
Пер сиј ском за ли ву, ју жној Ази ји и тзв. азиј ском лу ку.25 Ку-
глер још до да је да ће се тзв. ми си је стра те гиј ског об ли ко ва ња 
(strategicshapingmissions) углав ном из во ди ти „ва зду хо плов-
ним и по мор ским сна га ма, ко је мо гу бр зо да се по ме ра ју од 
ме ста до ме ста, по др жа ва не од коп не них сна га по по тре би“.26 
Ка ко би се на ве де на стра те ги ја и ре а ли зо ва ла Ку глер је, да-
ју ћи јој из ра зит по мор ски ка рак тер, уочио да САД не до ста је 
до бро раз ра ђе на мре жа пре ко мор ских ба за на кључ ним ло-
ка ци ја ма, као и нео п ход на са ве зни штва и ко а ли ци је, на тај 
на чин на ста вља ју ћи Ме хе но во за ла га ње за по што ва ње истих 
прин ци па.

24 За де таљ ни је по гле да ти А. Т. Ма хан, Поморскастратегија, Вој но и зда вач ки 
за вод ЈНА, Вој но де ло, Бе о град, 1960.

25 САД су већ при ме ни ле на ве де ни кон цепт из во ђе ња опе ра ци ја на Бал ка ну 
про тив Ср ба и у Пер сиј ском за ли ву про тив Ира ка.

26 R. Ku gler, FutureU.S.defenseStrategy,in E. Frost and R. Ku gler (eds.), Global
Century:TheGlobalizationandNationalSecurity, Vo lu mes I & II, NDU Press, 
Was hing ton D. C.., 2001, p. 360. Азиј ски лук, у Ку гле ро вој кон цеп ци ји, об у-
хва та област ко ја се про те же од ју го и сточ не Ази је ка се ве ре, пре ко Тај ва на 
и Оки на ве, све до Ја па на. За јед но са Бал ка ном, Сред њим Ис то ком,  Пер сиј-
ским за ли вом и ју жном Ази јом чи ни Ку гле ров „ју жни по јас“ (southernbelt), 
ве о ма сли чан Спајк ма но вом Ри млен ду.
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Закључнаразматрања
Ак тив но при су ство САД на гло бал ној сце ни ути ца ло 

је, у ве ли кој ме ри, не са мо на исто ри ју те др жа ве, већ је об-
ли ко ва ло и исто ри ју це ло куп ног чо ве чан ства. До ми нан тан 
по ло жај у свим сфе ра ма, по го то во из ра жен по сле за вр шет ка 
Дру гог свет ског ра та, до вео је до си ту а ци је у ко јој би по вра-
так у изо ла ци о ни зам, чак и да је то пред ста вља ло озбиљ ну 
оп ци ју, био про сто не мо гућ. Да кле, САД су се окре ну ле „сво-
јој при род ној уло зи“ у гло бал ним окви ри ма, а спро во ди ле су 
је на те о риј ским осно ва ма ко ји су, сло бод но се мо же ре ћи, од-
ре ди ли Бри та нац сер Хал форд Ме кин дер и два Аме ри кан ца, 
Ал фред Ме хен и Ни ко лас Спајк ман. Ком би на ци јом док три на 
три на ве де на на уч ни ка САД су, за јед но са Ве ли ком Бри та-
ни јом, кре и ра ле спољ но по ли тич ки на ступ све до да на шњих 
да на, ру ко во де ћи се ге о по ли тич ким и ге о стра те гиј ским ин-
те ре си ма.

Ме хе но во по тен ци ра ње по мор ске мо ћи и да нас фи гу-
ри ра као основ ни пред у слов у би ло ко јем „ис ти ца њу кан ди-
да ту ре“ др жа ва за ре а ли за ци ју уло ге гло бал ног, али и ре ги о-
нал ног хе ге мо на (или, ка ко је то Бже жин ски ре као, играча), а 
при мер Ки не и ње ног на сто ја ња да фор ми ра по мор ске сна ге 
ко је ће јој омо гу ћи ти „про јек то ва ње“ мо ћи пред ста вља ју по-
твр ду Ме хе но ве кон цеп ци је, ко ја је за др жа ла сво ју су шти ну 
уз ува жа ва ње свих про ме на на ста лих на тех но ло шком пла ну.

Ак тив но сти САД у Ира ку, Ав га ни ста ну, као и у Ка-
спиј ском ре ги о ну ука зу ју да се Ме хе но ва кон цеп ци ја и да нас 
из у ча ва и при ме њу је у САД. Та ко ђе, ста вља ње спољ но по ли-
тич ког фо ку са на Евро а зи ју, по го то во на гла ша ва ње ре ша ва-
ња про бле ма на Бли ском Ис то ку и тзв. Евро а зиј ском Бал ка ну 
на во ди на то да Ме хе но ва спор на зо на оста је под руч је кон-
стант них су ко ба та ла со крат ских и те лу ро крат ских си ла.

Зна чај Ме хе но вог ра да уто ли ко је ве ћи јер се свр ста ва 
у те ме ље ге о по ли ти ке, уз већ по ме ну те Ме кин де ра и Спајк-
ма на. По то ња дво ји ца из ра зи ла су сво је ге о по ли тич ке ста-
во ве кроз чу ве ни тро дел ни (Ме кин дер) и дво дел ни (Спајк-
ман) сло ган. Ме кин де ров сло ган: “КовладаИсточномЕвро
помдоминираХартлендом,КовладаХартлендомдоминира
СветскимОстрвом,КовладаСветскимОстрвомдоминира
светом”27 и из ње га из ве де ни, али су про тан, Спајк ма нов: “Ко

27 H. Mac kin der, DemocraticIdealsandReality, Na ti o nal De fen se Uni ver sity Press, 
Was hing ton, 1996, р. 106.
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контролише Римленд влада Евроазијом; ко влада Евроази
јомконтролишесудбинесвета”28 обе ле жи ли сву све ра до ве 
у обла сти ге о по ли ти ке и ге о стра те ги је у дру гој по ло ви ни 20. 
ве ка. Ана лог но на ве де ним ста во ви ма слич ним сло га ном мо-
гу ће је су бли ми ра ње и Ме хе но вог уче ња. Узи ма ју ћи у об зир 
зна чај мо ра на гло бал на пи та ња, ко ји је Ме хен стал но ис ти-
цао, ње гов не из ре че ни сло ган мо гао би да гла си: Ко влада
морима,тајдоминирасветом.
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IvanZaric

“SEA POWER” IN GEOPOLITICS AND  
GEOSTRATEGY OF THE U.S.A

Sum mary

Permanenceofgeopoliticalandgeostrategicinterestshas
alwaysbeenpresent,especiallyinpoliticsofgreatpowers.An
gloAmerican geopolitical andgeostrategic theoretical concept
wasformedattheendof19thandthebeginningof20thcentury
andithasbeenbasedonthe“threepillars”:AlfredMahan,Hal
fordMackinderandNikolasSpykman.Mahan’sconceptofcru
cialinfluenceofseapoweronnationalpowerhasmarkedAme
ricanforeignpolicy,especiallyaftertheSecondWorldWar.Ho
wever,specialgeopoliticalfocushasbeenputonEurasiaandon
theconstantclashbetweenlandandseapowerindebatedzone.
That clashwas theoretically shaped a century ago, and it still
representsanessenceofallmajoreventsandplansofAmerican
foreignpolicytowardkeycompetitorsinEurasia.Inthistextaut
horanalyzesthekeyconstantsinAmericangeostrategicthought
anditsshapesinmodernworld,considerablybasedonMahan’s
seapowerdoctrine.ClashesinAfghanistan,Iraq,warinGeorgia
in2008,focusonIranandcountriesfromfamous“axisofevil”
areindicatorsofenduranceofgeopoliticalimperativesaswellas
ofapplicabilityofMahan’sdoctrineincontemporaryAmerican
geostrategicapproach.
KeyWords:geopolitics,geostrategy,seapower,USA,Mahan
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