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Ака дем ску сце ну Ср би је 
хро нич но од ли ку је дра ма тич на 
не сра зме ра из ме ђу за ин те ре со

 
ПРИКАЗИ 

ва но сти за ге о по ли ти ку и про
дук ци је ква ли тет не мо но граф
ске и уџ бе нич ке гра ђе из ове 
обла сти. Док се на по ку ша је ге
о по ли тич ке ана ли зе пре тен ду је 
у ве ли ком де лу ака дем ских, па 
и пу бли ци стич ких ма те ри ја ла, 
број ре ле вант них би бли о граф
ских је ди ни ца на срп ском је зи ку 
за пра во је ви ше не го скро ман. 
Ова чи ње ни ца, осим што огра
ни ча ва до ме те од го ва ра ју ћих 
на уч них ана ли за, та ко ђе и уда
ља ва срп ске дру штве не на у ке и 
број не њи хо ве ди сци пли не од 
гло бал них то ко ва, и то, иро нич
но, упра во у вре ме ну у ко ме се 
на ја вљу је или про гла ша ва „по
вра так ге о по ли ти ке“ у гло бал не 
од но се.

Књи га Ми ло ми ра Сте пи ћа 
Геополитика. Идеје, теорије,
концепције, у из да њу Ин сти ту
та за по ли тич ке сту ди је, у ве ли
кој ме ри по пу ња ва ову пра зни
ну, ис пра вља ју ћи, на тај на чин, 
сво је вр сну ака дем ску не прав ду. 
Реч је о сту ди ји од го то во се дам 
сто ти на стра ни ца, исто вре ме но 
про пе де у тич ког и ана ли тич ко
мо но граф ског ка рак те ра ко ја, 
мо же се твр ди ти, у по гле ду ду
би не и ши ри не при сту па пред
ста вља пи о нир ски по ду хват.
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Из ме ђу ауто ро вог крат ког 
пред го во ра и за кључ них раз
ма тра ња, на ла зе се че ти ри цен
трал на по гла вља сту ди је. У 
њи ма се, упо ре до у кон тек сту 
исто риј ског и суп стан тив ног 
раз во ја ге о по ли ти ке, пре зен ту
ју ја сно кла си фи ко ва ни по да
ци о ње ном на уч ном по ре клу и 
осно ва ма, тран сфор ма ци ја ма, 
при ме њи во сти на ис тра жи ва
ње ево лу ци је ме ђу на род ног си
сте ма и пер спек ти ва ма бу ду ћег 
раз во ја.

Иако це ло куп на сту ди ја 
пред ста вља ко хе рент ну ло гич
ку и ис тра жи вач ку це ли ну, не
ки ње ни сег мен ти се по себ но 
из два ја ју по зна ча ју – има ју ћи 
у ви ду по ме ну ти пре сек ста ња 
у до ма ћим то ко ви ма ге о по ли
тич ке на у ке. Ов де је пре све га 
реч о сег мен ту о ме то до ло ги ји 
ге о по ли тич ких ис тра жи ва ња, у 
ко ме се ела бо ри ра ју не ка ва жна 
а че сто за по ста вље на пи та ња – 
укљу чу ју ћи оно о ге о по ли тич
ком ис тра жи вач ком по ступ ку 
(стр. 5052) или спе ци фич но
сти ма упо тре бе ге о граф ског 
ме то да, као и из ње га про ис те
клих ва ри јан ти и тех ни ка у ге
о по ли тич ким ис тра жи ва њи ма 
(стр. 4248). Ме то до ло шка раз
ма тра ња по себ но су зна чај на 
јер се по мо ћу њих ве ро до стој
но по твр ђу је на уч ни ка рак тер 
ге о по ли ти ке, уз исто вре ме но 
на гла ша ва ње ње не мул ти ди сци
пли нар не и трансна уч не при
ро де.

У дру гој гла ви сту ди је („От
кло ни ге о по ли ти ке“), ауто ро ва 

на ме ра је да де мон стри ра ево
лу ци ју ге о по ли ти ке и ње но по
сте пе но из два ја ње из окри ља 
фи зич ке, дру штве не и по ли тич
ке ге о гра фи је, уз осве тља ва ње 
са да шњих од но са са овим ди
сци пли на ма (стр. 5783). Оно 
што је ва жно на гла си ти – у че му 
Сте пић увер љи во успе ва – је сте 
да је реч о стал ној по тра зи за 
рав но те жом, из ме ђу уко ре ње
но сти ге о по ли тич ких при сту па 
у ге о гра фи ју, и опа сно сти од 
за па да ња у ге о граф ски де тер
ми ни зам (бу ду ћи да, у крај њем 
слу ча ју, го то во це ло куп ну ге
о по ли тич ку на у ку су штин ски 
ка рак те ри ше ак це нат на про
стор ној/ге о граф ској ди мен зи ји 
по ли ти ке, од но сно на ути ца ји
ма ге о граф ских де тер ми нан ти 
на ис хо де по ли тич ких про це са).

Та ко ђе, раз ма тра се и вој
ностра те шка ре цеп ци ја ге о
по ли ти ке, а у об ли ку ге о стра
те ги је (стр. 87114). По зна та 
име на зна чај на за сва три ви да 
кла сич не ге о стра те шке ми сли 
(коп не на, по мор ска, ва зду шна 
ге о стра те ги ја), по пут Кла у зе
ви ца, Ме хе на и Ду хе та ов де су 
пред ста вље на у би о граф ској, 
али и те о риј ској пер спек ти ви. 
Ти ме су по ста вље не ди сци пли
нар не кон ту ре ге о по ли ти ке као 
пред ме та ис тра жи ва ња, ка ко би 
по ду хват ње ног де таљ ног од ре
ђе ња био на ста вљен у на ред ном 
одељ ку.

Тре ћи део, под на сло вом 
„Ар ти ку ли са ње ге о по ли тич
ких иде ја“ ба ви се пре гле дом 
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це ло куп ног исто риј ског раз во
ја ди сци пли не, по чев од пр во
бит них кон ста та ци ја уза јам но
сти ге о граф ског и по ли тич ког 
у окви ру про тоге о по ли тич ких 
про ми шља ња тзв. са крал не ге
о гра фи је (зна чај них, пре све га, 
по ру ди мен тар ном уста но вља
ва њу до да нас ак ту ел не ди хо то
ми је та ла со кра ти ја/те лу ро кра
ти ја, од но сно по мор ска/коп не на 
моћ др жа ва), пре ко ан тич ких и 
сред ње ве ков них по и ма ња, све 
до ко нач ног фор ми ра ња ге о по
ли ти ке као ко хе рент не (транс)
на уч не ди сци пли не. Као и у 
оста лом тек сту сту ди је, и ов
де су глав на на уч ноте о риј ска 
стре мље ња пред ста вље на до
брим де лом кроз би о гра фи је и 
де ло ва ње зна ме ни тих ми сли ла
ца и ауто ра – што књи гу чи ни 
по тен ци јал но ши ро ко упо тре
бљи вим пе да го шким сред ством.

Аутор, у че твр том и нај о
бим ни јем де лу („Ге о по ли тич ка 
ми сао би по лар не и пост би по
лар не епо хе“), из ла же глав не 
прав це раз во ја ге о по ли ти ке у 
раз до бљи ма хлад но ра тов ског 
би по ла ри зма, пост хлад но ра тов
ског „уни по лар ног мо мен та“, те 
до ла зе ћег мул ти по лар ног све та 
(стр. 275606). Ово су пе ри о ди у 
ко ји ма су ге о по ли тич ке кон цеп
ци је би ва ле ожи во тво ре не у об
ли ку ве ли ких стра те ги ја су пер
си ла – ма да то ком Хлад ног ра та 
у да ле ко нај ве ћој ме ри. По ста ло 
је ја сно, да кле, да ге о по ли ти
ка сва ка ко има по ље прак тич
не при ме не и из ван зло коб ног 

кон тек ста на ци стич ке Не мач ке, 
ко ји ју је прет ход но до вео на 
лош глас. Ма да су, кра јем два
де се тог ве ка, у вре ме ап со лут не 
над мо ћи Сје ди ње них Аме рич
ких Др жа ва у ме ђу на род ном 
си сте му, те зе о пре ва зи ђе но сти 
ге о по ли ти ке по но во до би ле на 
зна ча ју (а у кон тек сту пре ра но 
про гла ше ног „кра ја исто ри је“), 
спољ но по ли тич ке и без бед но
сне стра те ги је ве ли ких си ла 
пи са ле су се, и чи та ле, као ге о
по ли тич ки до ку мен ти parexcel
lence. Тек је свест о ре ла тив ном 
опа да њу мо ћи Сје ди ње них Др
жа ва као гло бал ног пред став ни
ка та ла со крат ске ге о по ли тич ке 
кон цеп ци је по но во у пу ној ме ри 
ле ги ти ми зо ва ла екс пли цит но 
ге о по ли тич ке по ку ша је раз у ме
ва ња гло бал них то ко ва – ста
вља ју ћи ди сци пли ну, у исто 
вре ме, пред но ве и дру га чи је 
иза зо ве.

Упра во о тим иза зо ви ма, би
ли они прак тич ни или те о риј
ски, реч је у за кључ ном одељ ку 
сту ди је, на сло вље ном „Ку да иде 
ге о по ли ти ка?“ (стр. 607643). 
Пи та ња о то ме ка ко ће Сје ди
ње не Др жа ве од го ва ра ти на 
иза зо ве ко је по ста вља ју „три 
евро а зиј ска ко ло са“ (Ру си ја, 
Ки на и Ин ди ја), да ле ко на ди ла
зе сфе ру стра те шких и спољ но
по ли тич ких кал ку ла ци ја ве ли
ких си ла, зах те ва ју ћи ши ро ки 
ге о по ли тич ки за хват, а за уз врат 
по тен ци јал но обо га ћу ју ћи ге
о по ли тич ку на уч ну апа ра ту ру. 
По ли тич ке тран сфор ма ци је у 
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ме ђу на род ном си сте му то ли
ко су уче ста ле и ду бо ке, да их 
го то во ни је мо гу ће раз у ме ва ти 
без стал не и те мељ не ре кон цеп
ту а ли за ци је пој мов нока те го ри
јал ног апа ра та ге о по ли ти ке и 
срод них на у ка. Сте пић ово де
мон стри ра на илу стра ти ван на
чин, из но се ћи, при то ме, број не 
соп стве не, хра бре али увер љи ве 
про јек ци је о бу дућ но сти ме ђу
на род ног си сте ма.

Бу ду ћи „у бес крај ном по слу 
од опро сто ре ња по ли тич ког ми
шље ња до осми шља ва ња по ли
тич ког про сто ра“, ге о по ли ти ка 
ни је иму на на број не опа сно сти 
од скре та ња на раз ли чи те стран
пу ти це – за шта већ по сто је при
ме ри кроз исто ри ју ди сци пли
не. Пре ма ауто ру, „Истин ска, 
на уч на ге о по ли ти ка, су о че на 
са им пе ра ти вом про у ча ва ња 
све ди на мич ни јих и ком пли ко
ва ни јих про це са на гло бал ном, 
ре ги о нал ном и ло кал ном пла ну, 
би ће успе шна ако се бу де раз
гра на ва ла, али не ства ра ју ћи 
бу ду ће „от пад нич ке ди сци пли
не“, већ са став не де ло ве ко ји 
ће чи ни ти ин те грал ни си стем 
ге о по ли тич ке на у ке“ (стр. 632). 
И да ље: „Упо ре до са ин тен зив
ни јим раз во јем, по ја ва ма но вих 
иде ја, те о ри ја и кон цеп ци ја, те 
ди на мич ним „жи вот ним рит
мом“ у ис тра жи вач ком, обра
зов ном и прак тич ном об ли ку, 
нео п ход но је да ге о по ли ти ка на
ста ви да учвр шћу је те ме ље ко је 
су по ста ви ли ње ни оче виосни
ва чи, пра ти пу то ка зе ко ри фе ја 

кла сич не и нео кла сич не ми сли, 
и не гу је плу ра ли зам кри тич
ких и пост мо дер них схва та ња“ 
(Исто). Зах те ви су, да кле, ја сни, 
и по ста вља ју се у кон тек сту 
опре зног оп ти ми зма у по гле ду 
те о риј ских пер спек ти ва ге о по
ли ти ке.

По ред тех нич ке опре ме, ко ја 
укљу чу је 56 ге о граф ских ка ра
та, као и пре ко 30 раз ли чи тих 
сли ка и илу стра ци ја, ва ља по
себ но по хва ли ти ја сан и раз го ве
тан стил ко јим је књи га пи са на: 
чак и ка да је реч о раз ма тра њу 
не што ком пли ко ва ни јих те о
риј ских про бле ма, код Сте пи ћа 
не ма хер ме тич ног и ми сти фи
ка тор ског па рана уч ног је зи ка, 
већ се и нај сло же ни ја ма те ри ја 
вер ба ли зу је на нај при јем чи ви
ји на чин. Ова при јем чи вост се, 
ма да је сту ди ја пре вас ход но на
ме ње на про фе си о нал ном ауди
то ри ју му, у ве ли кој ме ри мо же 
од но си ти и на не што ши ру, а 
за ин те ре со ва ну пу бли ку. Уз ну
жну кон ста та ци ју да књи га Ми
ло ми ра Сте пи ћа ду би ном свог 
за хва та пре ва зи ла зи ка па ци тет 
и обим на став ног сред ства, мо
же се, ипак, на слу ти ти и ње на 
ви со ка уџ бе нич ка упо тре бљи
вост.
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