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О „СУ КО БУ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА“  
СЕ МЈУ Е ЛА ХАН ТИНГ ТО НА,  

ДВА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПО СЛЕ...*

Са же так
Пред мет овог освр та је ана ли за тек ста Се мју е ла Хан тинг то-

на, „Су коб ци ви ли за ци ја“, ко ји је пре два де сет го ди на об ја вљен на 
стра ни ца ма по зна тог ча со пи са „Fo re ign Af fa irs“. Циљ ра да је да се 
са овог вре мен ског од сто ја ња ука же на кре та ња ко ја је Хан тинг тон 
у сво јој за ми сли бу дућ но сти успе шно пред ви део, а ко ја ни је, као 
и да се исто вре ме но про це ни  зна чај ове за ми сли у про ми шља њу 
кључ них од ли ка све та по сле Хлад ног ра та. По ред основ них Хан-
тинг то но вих ста во ва, пред ста вља ју се и нај по зна ти је кри ти ке упу-
ће не овом тек сту; на ро чи та па жња би ће по све ће на ци ви ли за ци ја ма 
као чи ни о ци ма али и мо гу ћим глав ним су бјек ти ма свет ске по ли ти-
ке у бу дућ но сти с по себ ним освр том на пи та ња њи хо вог иден ти те-
та. Хан тинг тон ви ди у ре ли ги ја ма глав ну по кре тач ку сна гу са вре-
ме них и бу ду ћих ме ђу на род них од но са. Иако др жа ва, на пад ну та 
„од о зго и од о здо“, оп ста је као глав ни су бјект свет ске по ли ти ке, не 
тре ба ис кљу чи ти мо гућ ност да у бу дућ но сти ци ви ли за ци је и дру-
ги чи ни о ци и ак те ри при вре ме но или трај но угро зе ме сто и уло гу 

*  Овај текст је ре зул тат ра да на про јек ту По ли тич ки иден ти тет Ср би је у ре ги о нал ном и  
гло бал ном кон тек сту  еви ден ци о ни број 179076,  фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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др жа ва у ме ђу на род ном си сте му и гло ба ли зо ва ној свет ској по ли-
ти ци. 
Кључ не ре чи: Се мју ел Хан тинг тон, Су коб ци ви ли за ци ја, ци ви ли за ци је, 

иден ти тет, ме ђу на род ни од но си, свет по сле хлад ног ра та

УВОД

Овог ле та на вр ши ло се тач но два де сет го ди на од об ја вљи-
ва ња чу ве ног тек ста про фе со ра Уни вер зи те та Хар вард, Се мју е ла 
Хан тинг то на, ко ји је под на сло вом „Су коб ци ви ли за ци ја“ иза шао у 
лет њем бро ју ча со пи са „Fo re ign Af fa irs“ за 1993. го ди ну.1) Текст је 
убр зо по об ја вљи ва њу иза звао мно го број не, нај че шће остра шће не, 
ре ак ци је и кри ти ке... узи ма ју ћи у об зир из вор не и про во ка тив не 
по гле де на са да шњост и бу дућ ност ме ђу на род них од но са и свет-
ског по рет ка ко је је аутор из нео, не чу ди што је ње го ва сли ка све та, 
као пре све га су ко ба ци ви ли за ци ја, по ста ла је дан од нај на во ђе ни-
јих ра до ва из обла сти ме ђу на род них од но са по сле Хлад ног ра та. 
По ре чи ма Фа ри да За ка ри је, ко ји је у вре ме об ја вљи ва ња овог тек-
ста оба вљао ду жност из вр шног уред ни ка „Fo re ign Af fa irs“-а,  упра-
во је он убе дио про фе со ра Хан тинг то на да је дан свој ду жи рад у 
ко јем је од но се ме ђу ци ви ли за ци ја ма ви део као кључ ну од ли ку 
све та по сле Хлад ног ра та, при ла го ди стран дар ди ма тог ча со пи са.2) 
За ка ри ји, ко ји је, ина че, био Хан тинг то нов док то рант на Хар вар ду, 
по шло је за ру ком да на тај на чин, по пут по је ди них дру гих ан то-
ло гиј ских при ло га ко ји су об ја вљи ва ни у овом ча со пи су у вре ме 
Хлад ног ра та („The So ur ces of So vi et Con duct“ Џор џа Фро ста Ке на-
на, на при мер), а ко ји су да ва ли пе чат свом вре ме ну, оста не на тим 
ви си на ма и у го ди на ма по сле ње го вог за вр шет ка. 

Осврт се са сто ји из три де ла. У пр вом де лу ра да ре ћи ће мо 
не што ви ше о са мом тек сту „Су коб ци ви ли за ци ја“ и пред ста ви ти 
кључ не ста во ве ко је Се мју ел Хан тинг тон из ла же у ње му. У дру гом 
де лу тек ста раз мо три ће мо кључ не кри ти ке ко је су упу ће не и мо гу 
се упу ти ти Хан тинг то но вој сли ци све та. Тре ћи и за кључ ни део ра-
да ба ви се ути ца јем ко ји је овај текст имао на ствар не ме ђу на род не 
од но се, као и на на у ку о ме ђу на род ним од но си ма по сле Хлад ног 
ра та. 

1) Ви де ти Sa muel P. Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons?“, Fo re ign Af fa irs, Sum mer, 
1993, pp. 22-49. 

2) Пре „Fo re ign Af fa irs-a“ Хан тинг тон је ово из нео у рад ном па пи ру ко ји је пи сао за „Ame-
ri can En ter pri se In sti tu te“ и „John M. Olin In sti tu te for Stra te gic Stu di es“ на Хар вар ду. 
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ОСНОВ НИ ХАН ТИНГ ТО НО ВИ СТА ВО ВИ  
У ТЕК СТУ „СУ КОБ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА?“

Не ду го иза кра ја Хлад ног ра та, сво је ви ђе ње струк ту ре свет-
ског по рет ка и од но са из ме ђу ње го вих глав них и дру гих су бје ка та 
и чи ни ла ца, по ну дио је и слав ни про фе сор Хар вард ског уни вер-
зи те та, Се мју ел Хан тинг тон. Чла нак под на зи вом „Су коб ци ви ли-
за ци ја?“ (The Clash of Ci vi li za ti ons?), об ја вљен је у лет њем бро ју 
ча со пи са “Fo re ign Af fa irs“ за 1993. го ди ну.  Сам текст се са сто ји 
од де вет це ли на (На ред ни обра зац су ко ба; При ро да ци ви ли за ци ја; 
За што ће се ци ви ли за ци је су ко би ти; Ра сед не ли ни је из ме ђу ци ви-
ли за ци ја; Оку пља ње ци ви ли за ци ја: Син дром ро ђач ке зе мље; За пад 
про тив оста лих; По це па не зе мље; Кон фу чи јан ско – ислам ска ве за; 
По сле ди це по За пад).3) 

Иако су, по чев од XVII ве ка, др жа ве глав ни су бјек ти ме ђу на-
род них од но са и ме ђу на род ног си сте ма/по рет ка, го то во сви фи ло-
зо фи исто ри је, а да нас и је дан број ис тра жи ва ча свет ског по рет ка 
по сле Хлад ног ра та и на по чет ку 21. сто ле ћа, тра жи и на ла зи дру-
ге угло ве по сма тра ња. Као што је до бро по зна то, у на ме ри да ис-
тра жи укуп но кре та ње људ ског дру штва кроз вре ме и у про сто ру, 
сво је вре ме но је и бри тан ски исто ри чар Ар нолд Тојн би („A Study 
of Hi story“) за основ не ана ли тич ке је ди ни це узи мао ци ви ли за ци-
је, а не др жа ве. Пре и по сле ње га је ве ли ки број ми сли ла ца, та ко-
ђе, по мо ћу ци ви ли за ци ја об ја шња вао дру штве но кре та ње по мо ћу 
по ја ва „ду гог тра ја ња“ и ве ли ког те ри то ри јал ног про сти ра ња. Та 
до вољ но „ши ро ка са знај на по ља“ (Toynbee), in ul ti ma ana li si, озна-
ча ва на су као „кул ту ре“, „кул тур но-исто риј ски ти по ви“, „со цио-
кул тур ни ти по ви“, а нај ве ћи број ауто ра је го во рио о „ци ви ли за-
ци ја ма“. Ове „ди вље зве ри у ме ђу соб ном не пре ки ну том су ко бу“ 
(Bra u del), све јед но ка ко су на зи ва не, по сле Ибн Кал ду ма, Ђан Ба-
ти сте Ви ка, Хе ге ла, Да ни лев ског, Шпен гле ра, Со ро ки на, Тојн би ја, 
Фе ре ре и Бро де ла вра тио је у жи жу на уч ног ин те ре со ва ња про-
фе сор Се мју ел Хан тинг тон као глав не су бјек те вла сти те ма три це 
ту ма че ња ме ђу на род них од но са. За ње га су ци ви ли за ци је основ не 
је ди ни це струк ту ре свет ског по рет ка: след стве но то ме, по пут Тојн-
би ја и дру гих фи ло зо фа исто ри је пре и по сле ње га, др жа ве су и за 
Хан тинг то на нео д го ва ра ју ће ана ли тич ке је ди ни це у ис тра жи ва њу 
и об ја шња ва њу ме ђу на род них од но са и, по себ но, свет ског по рет ка 
по сле Хлад ног ра та. 

3) Ви де ти Sa muel P. Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons?“, Fo re ign Af fa irs,...
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Уз свет ски по ре дак са чи њен од ова квих „нај круп ни јих кул-
тур них ен ти те та“4), он не по ри че и да ље зна чај ну уло гу др жа ве у 
ме ђу на род ном си сте му. „Др жа ве је су и оста ће од лу чу ју ћи ен ти те-
ти у свет ским по сло ви ма“,5) на кнад но, је по сле не ко ли ко го ди на од 
по ја вљи ва ња ње го вог чу ве ног члан ка у ча со пи су „Fo re ign Af fa irs“, 
по ја снио на ве де но ста но ви ште. Ипак, ци ви ли за ци је ће у ме ђу на-
род ним од но си ма бу дућ но сти би ти глав ни су бјек ти свет ског по-
рет ка јер основ ни из во ри су ко ба у том но вом све ту ко ји се ства ра 
не ће би ти пр вен стве но иде о ло шки или еко ном ски, не го кул тур ни.6) 
У ви ше по лар ном све ту по сто ја ће упо ре до, са ра ђи ва ће и, ве ро ват-
но, мно го че шће се су ко бља ва ти осам сре ди шта мо ћи – ци ви ли за-
ци ја: за пад на, ла ти но а ме рич ка, африч ка, ислам ска, ки не ска, хин-
ду и стич ка, пра во слав на, бу ди стич ка и ја пан ска. „Ра то ве вла да ра“ 
пре Фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је 1789. го ди не, сме ни ли су 
„ра то ви и су ко би чи та вих на ро да“; по сле ско ро сто ле ћа и по, дру гу 
по ло ви ну на шег ве ка обе ле жио је „су дар две ју иде о ло ги ја“ од ко-
јих је сва ка на сто ја ла да до ка же вла сти ту уни вер зал ност. У бу дућ-
но сти, пак, до ла зи ће ће до су ко ба чи та вих ци ви ли за ци ја. 

По Хан тинг то ну, „...ци ви ли за ци ја је кул тур ни ен ти тет. Се ла, 
ре ги о ни, ет нич ке гру пе, на ци је, ре ли гиј ске гру пе, све има ју раз-
ли чи ту кул ту ру на раз ли чи тим ни во и ма кул тур не хе те ро ге но сти....
Ара пи, Ки не зи и За пад ња ци ни су део не ког ши рег кул тур ног ен ти-
те та. Они су ци ви ли за ци је. Из тих раз ло га ци ви ли за ци ја је нај ви ше 
кул тур но гру пи са ње љу ди и нај ши ри ни во кул тур ног иден ти те та 
ко је љу ди има ју, у не до стат ку не че га што раз ли ку је љу де од дру гих 
вр ста. Она је од ре ђе на ка ко објек тив ним еле мен ти ма као што су 
је зик, исто ри ја, ре ли ги ја, оби ча ји, уста но ве али и су бјек тив ним са-
мо и ден ти фи ко ва њем на ро да. Љу ди има ју раз ли чи те ни вое иден ти-
те та: ста нов ник Ри ма се мо же од ре ди ти као Ри мља нин, Ита ли јан, 
Ка то лик, Хри шћа нин Евро пља нин, За пад њак. Ци ви ли за ци ја ко јој 
он при па да је нај ши ри ни во по и сто ве ћи ва ња са ко јим се он сна жно 
иден ти фи ку је. Љу ди мо гу ме ња ти свој иден ти тет и као ре зул тат то-
га до ла зи и до про ме на са ста ва и гра ни ца ци ви ли за ци ја.“7) Оне „су 
зна чај ни ен ти те ти, и док су ли ни је ме ђу њи ма рет ко оштре оне су 
ствар не. Ци ви ли за ци је су ди на мич не; оне се ус пи њу и па да ју; де ле 
се и ује ди ња ва ју. И као, што сва ки сту дент исто ри је зна, ци ви ли за-
ци је мо гу не ста ја ти и про па да ти у пе ску вре ме на.“8)

4) Ви де ти Sa muel P. Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons?“, p. 23.

5) Sa muel P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der, Si mon & 
Schu ster, New York, 1996, p. 34.

6) Sa muel P. Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons?“, op. cit. p. 22.

7) Исто, op. cit. p. 24. 

8)  Исто, op. cit. p. 24. 
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Ли ни је су ко ба у бу дућ но сти би ће за пра во гра ни це из ме ђу 
ци ви ли за ци ја, ис ти че Хан тинг тон, а ци ви ли за циј ски сто жер ис ка-
зан у „син дро му ро ђач ке зе мље“ би ће кључ ни кри те ри јум ства ра-
ња и одр жа ва ња са ве за и са ве знич ких од но са у бу дућ но сти. 

КЉУЧ НЕ КРИ ТИ КЕ ХАН ТИНГ ТО НО ВЕ  
ТЕЗЕ О „СУ КО БУ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

Хан тинг тон ни је пра вио по треб но раз ли ко ва ње из ме ђу кул-
ту ре и ци ви ли за ци је; ако се та кав про пуст мо же прав да ти за есеј из 
1993. го ди не, у ко јем је те жио са же то сти ис ка за и про во ка тив но-
сти основ них ста во ва, он да по но вље на иста мањ ка вост у књи зи из 
1996. озбиљ но до во ди у пи та ње на уч ност ње го вог ис тра жи ва ња и 
оп штег при сту па ства ри. Прем да је и сам, по сле мно го број них одо-
бра ва ња и још ви ше оспо ра ва ња по чет них те за ко је је из нео у члан-
ку из 1993. го ди не, у  три го ди не ка сни је об ја вље ној књи зи („The 
Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der“) зна чај но 
омек шао „твр до ћу“ обра сца о су да ру ци ви ли за ци ја, та па ра диг ма, 
по на шем ми шље њу, и да ље има ви ше про из вољ но сти и ап страк-
ци ја не го што је то ствар ност ме ђу на род них од но са мо гла да „под-
не се“. Ис тра жу ју ћи пре те жно на на чин не из бе жне со ци о ло шке 
све о бу хват но сти али и не из бе жне по вр шно сти, Хан тинг то ну ни је 
по шло за ру ком да до сег не ду би ну ми шље ња укуп ног дру штве-
ног кре та ња као и мно го стра ност сми сла „до га ђај не и не до га ђај не 
исто ри је“ и ме та фи зи ке чо ве ко вог по сто ја ња, ко ји се, ина че, мо гу 
сре сти код ње го вих узо ра, сјај них фи ло зо фа исто ри је и ре ли гиј-
ских ми сли ла ца (Да ни лев ски, Ле он тјев, Бул га ков, Бер ђа јев, Шпен-
глер, Тојн би, Со ро кин, Бро дел,...). До ду ше, и сам Хан тинг тон, је на 
по сре дан на чин, го во ре ћи о „вре мен ски огра ни че ном ро ку ва же-
ња“ вла сти тог те о риј ског мо де ла су да ра ци ви ли за ци ја, при знао да 
ни је био под стак нут на ис тра жи ва ње са мо на уч ном зна ти же љом...9) 
Да ље, он ни је из ла гао кре та ње ци ви ли за ци ја кроз исто риј ско вре-
ме на осно ву че га би би ло мо гу ће утвр ђи ва ње не из бе жних фа за у 
њи хо вом раз во ју као и њи хо во ме ђу соб но упо ре ђи ва ње. При ме-
ра ра ди, не до ста ју ћи вре мен ски чи ни лац је по ку шао да на до ме сти 
раз ли ко ва њем по ме ну та три ви да су ко бља ва ња у ме ђу на род ним 
од но си ма, од ре не сан се до да нас (из ме ђу кра ље ва, на ро да и иде-
о ло ги ја).10) 

Из угла на у ке о ме ђу на род ним од но си ма, глав ни не до ста так 
ње го ве ори ги нал не „сли ке ме ђу на род них од но са“, је сте не до пу-

9) Sa muel P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der,  op. cit. 
p.14.

10) Sa muel P. Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons“, op. cit. p. 23.
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сти во са др жин ско упро шћа ва ње; ве ли ко је пи та ње, на и ме, да ли 
„кул тур не слич но сти,“ чак и у крат ким раз до бљи ма, од лу чу ју ће 
ути чу на оку пља ње „ро ђач ких зе ма ља“ (kin co un tri es),11) од но сно 
на су ко бља ва ње на ро да и чи та вих ци ви ли за ци ја до ко јих до ла зи 
због кул тур них раз ли ка. Хан тинг тон до ду ше по ла зи од ис прав не 
прет по став ке да „ми зна мо ко смо са мо ка да зна мо ко ни смо и че-
сто са мо ка да зна мо про тив ко га смо“.12) Тач но је, та ко ђе, да су 
нај ду бље раз ли ке из ме ђу љу ди и на ро да раз ли ке у по ре клу, је зи ку, 
ве ри, на чи ну жи во та и ми шље ња, оби ча ји ма, по себ ним вред но сти-
ма и уста но ва ма, нај ши ре по сма тра но, у раз ли чи тим кул тур ним 
осо бе но сти ма. Ду би на на вед них раз ли ка се, пре све га, очи ту је у 
те жи ни пре ва зи ла же ња та квих по себ но сти јер су, уоста лом, оне 
те мељ на ко ме се из гра ђу ју иден ти те ти по је ди на ца, од но сно гру па 
и чи та вих дру шта ва. Ако до ова квих про ме на и до ђе, на сил но или 
до бро вољ ним при хва та њем, нпр., ту ђе ве ре, друк чи јих вред но сти 
и по гле да на свет, он да по је ди нац или гру па ко ји ма се та ко не што 
до го ди пре ста ју да бу ду оно што су би ли јер не ста ју су штин ски 
из во ри њи хо вог по и сто ве ћи ва ња. При ме ра ра ди, ма те ри јал ни и по-
ли тич ки ин те ре си, чак и те мељ на иде о ло шка опре де ља ња, се мо-
гу про ме ни ти, а да се при то ме са чу ва из вор на са мо бит ност по је-
дин ца или гру пе. Хан тинг тон је, сто га, у пра ву ка да у том по гле ду 
ста вља на гла сак на пре суд ни ути цај кул тур ног по и сто ве ћи ва ња на 
по је ди нач ну или груп ну са мо бит ност.

Са свим је дру га ствар, с дру ге стра не, то што је он, по не сен 
по сто је ћим кул тур ним раз ли ка ма, „ра сед не ли ни је,“ (fa ult li nes) из-
ме ђу ци ви ли за ци ја про гла сио за је ди но од лу чу ју ће ли ни је по де ла 
из ме ђу љу ди и на ро да ко је ће, на вод но, обе ле жи ти свет ски по ре дак 
у до глед ној бу дућ но сти. Иде о ло шке су ко бе из вре ме на Хлад ног ра-
та сме ни ће ци ви ли за циј ски су да ри; кул тур но раз ли ко ва ње је сте, по 
ње му, кључ на од ли ка са вре ме них ме ђу на род них од но са. Иде о ло-
шки и еко ном ски као и по ли тич ки раз ло зи (нпр., одр жа ва ња од-
ре ђе не рав но те же сна га) по ста ће, по Хан тинг то ну, дру го ра зред ни 
чи ни о ци ко ји ути чу на по на ша ње на ро да и др жа ва у ме ђу на род-
ним од но си ма. Оту да свет ски по ре дак – по ре дак осам ци ви ли за-
ци ја: иде о ло шке по де ле Ис ток – За пад, еко ном ски јаз Се вер – Југ 
не ће ви ше има ти од лу чу ју ћи ути цај на по на ша ње др жа ва. Су ко бе, 
као и при вред ну, вој ну и по ли тич ку са рад њу у ова квом по рет ку 
пре суд но ће од ре ђи ва ти кул тур но ци ви ли за циј ске раз ли ке, од но-
сно слич но сти. Хан тинг тон као нај бо љи при мер за ову сво ју те зу 
на во ди ре ги о нал не еко ном ске ин те гра ци је: оне су успе шне са мо 

11)  Исто, p. 35.

12) Sa muel P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der,  op. cit p. 
21.
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ако по сто ји кул тур но-ци ви ли за циј ска слич ност њи хо вих др жа ва-
чла ни ца, од но сно, ка ко би Ар нолд Тојн би ре као, уко ли ко та кве 
ин те гра ци је „ци ви ли за циј ски об у хва та ју без мо гућ но сти да бу ду 
об у хва ће не од дру гих“. 

Хан тинг тон, да ље, у по гле ду са др жи не, не рас пра вља са по-
треб ном озбиљ но шћу пи та ње да ли ути чу и у ко јој ме ри, и дру ги 
раз ло зи на оку пља ње др жа ва и на ро да, од но сно њи хо во су ко бља-
ва ње? При ме ра ра ди, шта је у осно ви при вред ног по ве зи ва ња зе-
ма ља ју го и сточ не Ази је или Ла тин ске Аме ри ке осим њи хо ве не-
спор не кул тур но-ци ви ли за циј ске бли ско сти? Ни је до вољ но са мо 
јед но став но ка за ти ка ко „еко но ми ја сле ди кул ту ру“ (Eco no mic Fol-
lows Cul tu re).13) Прем да ова кво ста но ви ште под се ћа на Ве бе ро во 
гле да ње на од нос из ме ђу кул ту ре и об ли ка ор га ни зо ва ња при вред-
ног жи во та, ипак, оно, због сво је оп што сти, ви ше скри ва не го што 
об ја шња ва. Про фе со ру Хан тинг то ну је про ма кла мо гућ ност да се 
по ме ну те др жа ве удру жу ју у не ки об лик ре ги о нал ног при вред ног 
по ве зи ва ња (сло бод не тр го вин ске зо не, ца рин ске уни је, за јед нич ка 
тр жи шта или чак при вред но-по ли тич ке уни је) не са мо или пре суд-
но из раз ло га „кул тур не бли ско сти“, не го че сто пр вен стве но због 
од бра не вла сти те еко ном ске, па, след стве но то ме, и по ли тич ке и 
кул тур не не за ви сно сти и са мо бит но сти.

То се по себ но од но си на Европ ску уни ју, чи је би чла ни це, у 
са мо стал ном од ме ра ва њу при вред не мо ћи, про гу тао њи хов пре ко-
а тлант ски са ве зник или ја пан ски при вред ни див. У но ви је вре ме 
ре ги о нал но при вред но по ве зи ва ње зе ма ља кон фу чи јан ско-бу ди-
стич ке ци ви ли за ци је се вр ши не са мо, ка ко то твр ди Хан тинг тон, 
под пре суд ним ути ца јем „кул тур не бли ско сти“, не го, пре све га, 
као по ку шај ових на ро да да за јед нич ким сна га ма пру же де ло тво-
ран од го вор од но си ма ко је пе ри фе ри ји на ме ће свет ски при вред ни 
цен тар. По на шем ми шље њу, у да на шњим ме ђу на род ним од но си-
ма за ре ги о нал но по ве зи ва ње су у нај ма њу ру ку јед на ко ва жни, уз 
раз ло ге кул тур но-ци ви ли за циј ске и вер ске бли ско сти, еко ном ски и 
по ли тич ки чи ни о ци, као и раз ло зи очу ва ња рав но те же сна га ко ји 
су по че сто и од лу чу ју ћи. 

Уз гред, у то вре ме Хан тинг тон ни је био, ина че, уса мљен у 
на гла ша ва њу пре суд ног ути ца ја „кул тур не бли ско сти“ на нај ра зли-
чи ти је об ли ке удру жи ва ња на ро да и др жа ва. Сли чан став про фе со-
ру са Хар вар да из нео је бив ши ге не рал ни се кре тар НА ТО-а, Ви ли 
Клас, об ја шња ва ју ћи ка ко: „зе мље ју го и сточ не Евро пе при па да ју у 
кул тур ном по гле ду Ви зан тиј ској им пе ри ји ко ја се рас па ла, не ма ју 
де мо крат ску тра ди ци ју ни ти тра ди ци ју по што ва ња ма њи на и за то 
би би ло ис прав но да се про ши ри ва ње За јед ни це огра ни чи на кул-

13) Исто, p. 133.



СПМ број 4/2013, година XX, свеска 42. стр. 255-272.

262

тур ни круг (под ву кли Д.С., Д.Ж.) зе ма ља За па да. Тре ба ло би да се 
про ши ри ва ње За јед ни це огра ни чи на про те стант ски и ка то лич ки 
кул тур ни круг европ ских зе ма ља.“14) Ако на ствар гле да мо са мо из 
угла кул тур них слич но сти и раз ли ка, он да за и ста ста ву Хан тинг-
то на и ње го ви исто ми шље ни ка се не мо же озбиљ но при го во ри ти. 
Ипак, пре ће би ти да је у по сма тра ном раз до бљу по сле Хлад ног ра-
та до шло до по ду да ра ња ствар них еко ном ских ин те ре са по је ди них 
на ро да и др жа ва са њи хо вом ме ђу соб ном кул тур ном срод но шћу. 
Грч ка, нпр., ни је чла ни ца ЕУ и НА ТО-а са мо због кул тур не бли ско-
сти са зе мља ма За па да (прем да у том по гле ду по сто је и су штин ске 
вер ске и тра ди циј ске раз ли ке!), не го још и ви ше због стра те шких 
еко ном ских и по ли тич ких ин те ре са За па да.

Осно ва но је го во ри ти о још јед ном не до стат ку Хан тинг то-
но вог обра сца о су да ру ци ви ли за ци ја. Он, на и ме, свих осам ци-
ви ли за ци ја узи ма као уну тар се бе не про ти вреч не и је дин стве не 
це ли не ко је, што је за ову ана ли зу зна чај но на гла си ти, има ју за јед-
нич ки, не де љив став пре ма „окру же њу“. Кул тур но-ци ви ли за циј-
ска слич ност из ме ђу на ро да „по рав на ва“, на вод но, све или го то-
во све раз ли ке ме ђу њи ма. Ов де је на уч ност рас пра ве тр пе ла због 
прак тич но-по ли тич ких ци ље ва ко је је аутор овог обра сца, мо гу ће 
и пр вен стве но, имао у ви ду. На и ме, ско ро да не ма од ре ђе ња ци ви-
ли за ци је или ци ви ли за циј ског иден ти те та ко ји би бар де ли мич но 
оправ да ли ово ли ко по јед но ста вљи ва ње у њи хо вом ту ма че њу; по-
себ но је ви дљи во Хан тинг то но во да ва ње пред но сти ста тич но сти 
над свом флу ид но шћу ових по ја ва и про це са... 

На ред ни при го вор ти че се ве о ма зна чај ног пи та ња сва ке рас-
пра ве о ре ли ги ја ма и њи хо вог ме ста и уло ге у на стан ку и раз во ју 
ци ви ли за ци ја: реч је о по тре би раз ли ко ва ња иси ха стич ких и про-
зе лит ских ре ли ги ја што би Хан тинг то на, да је та ко по сту пио, ла-
ко до ве ло до од го во ра на не ка пи та ња.15) Он, да ље, ни је до шао до 
са зна ња о пра вом зна ча ју ре ли ги је у на стан ку и тра ја њу би ло ко је 
ци ви ли за ци је, тј., да су „ре ли ги је твор ци ци ви ли за ци ја...ис прав ни-
је (је) го во ри ти о ци ви ли за ци ја ма раз ли чи тих ре ли ги ја, не го о ци-
ви ли за ци ја ма раз ли чи тих на ро да и пле ме на“.16) Хан тинг тон упор-
но го во ри о не ка квој не до вољ но од ре ђе ној „кул тур ној бли ско сти“: 
она се, по ње му, исто вре ме но од но си на „за јед нич ко на сле ђе, оби-

14) Ви ли Клас, пред сед ник Са ве та ми ни ста ра ЕЗ, грч ки лист „Ка ти ме ри ни“ од 16. ок то бра 
1993. го ди не, стр. 9. на ве де но пре ма: ча со пис „Евро бал кан“ 4/94, Бе о град, стр. 4.

15) Ди ми три Пу ла кос, „Но ви по ре дак“, Евро бал ка ни ја, Бе о град, 1994, стр. 4.

16) Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ду ша Ср би је, Ис точ ник, Нев кош, Ок то их, Но ви Сад, 
Под го ри ца, 1995, стр. 72.
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ча је, је зик, ве ру, вред но сти, ин сти ту ци је...“, док на дру гом ме сту 
ис ти че „на чин жи во та, је зик и вред но сти“17),...

Да ље, о не по мир љи вим су ко би ма ин те ре са, чак и вред но сти, 
уну тар ци ви ли за ци је за пад ног хри шћан ства и оста лих ци ви ли за-
ци ја, Хан тинг тон ни је рас пра вљао у по треб ној ме ри. На осно ву 
све га на пред ре че ног, мо же се за кљу чи ти да су исто вре ме ност и 
по ду дар ност ути ца ја еко ном ских, по ли тич ких и вој них ин те ре са са 
ути ца јем „кул тур не бли ско сти“ на по на ша ње др жа ва (њи хо во оку-
пља ње, са рад њу, по моћ, или, су да ре, су ко бе,...) на ве ли Хан тинг-
то на да из не се сво је те зе о струк ту ри и при ро ди свет ског по рет ка 
као по рет ка осам су ко бље них ци ви ли за ци ја. „По ље нај ве ће на пе-
то сти“ ова кве ње го ве „сли ке“ бли же бу дућ но сти свет ског по рет ка, 
ако не и сво је вр сне „фи ло зо фе ме“ ме ђу на род них од но са, ле жи у 
од но су из ме ђу „За па да про тив (и) оста лих“ (West aga inst the Rest). 
Та ко је, нај по сле, от крио и са мо „не у рал гич но је згро“ вла сти тог 
ви ђе ња свет ског по рет ка осам ци ви ли за ци ја – ту ни је реч, на рав но, 
о би ло ко јој струк ту ри и би ло ка квом рас по ре ду мо ћи у свет ском 
по рет ку ци ви ли за ци ја; он се опре де љу је за би по лар ни си стем (За-
пад вер сус „оста ли“) та квих ме ђу на род них од но са. 

Нај по сле, ко ли ко је Хан тинг тон имао по ве ре ња у те „оста-
ле“, ви ди се у ње го вом са ве ту ци ви ли за ци ји за пад ног хри шћан ства 
да тре ба увек „да др жи ба рут сув“.18) 

Као што је по зна то, пре ве ли ко ши ре ње јед не ци ви ли за ци-
је, пре ко гра ни ца ствар них, пре све га еко ном ско-фи нан сиј ских и 
вој но-стра те шких мо ћи (im pe rial over stretch)19), по сле ду жег или 
кра дег „ин ди јан ског ле та“20), во ди не из бе жно до ње ног си ла ска са 
по зор ни це исто ри је. Ке не ди је во ста но ви ште о пред но сти ма те ри-
јал ног над кул тур ним де ли и Хан тинг тон. Он, на и ме, та ко ђе сма тра 
да уз др ма ва ње ра ни је не при ко сно ве не за пад не пре мо ћи у кључ ним 
еко ном ским по ка за те љи ма не из бе жно во ди и сма ње њу кул тур ног 
ути ца ја и при влач но сти вред но сти, на чи на ми шље ња и жи во та ци-
ви ли за ци је за пад ног хри шћан ства за „оста ле“. Због то га је, по ње-
му, уни вер зал на ци ви ли за ци ја, ко ја би се те ме љи ла на за пад ним 
вред но сти ма, по пу лар ној ма сов ној кул ту ри и по тро шач ким на ви-
ка ма, те шко оства ри ва. Да кул тур ни хе ге мо ни зам и уни вер за ли зам, 
не за ви сно од гло бал ног еко ном ског од но са сна га, пред ста вља ју и 
да ље кључ не од ли ке да на шњих ме ђу на род них од но са као и од но-

17) Sa muel P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der, 

18) Ric hard E. Ru ben stein, Jar le Croc ker, “Chal len ging Hun ting ton“, Fo re ign Po licy, Fall 1994, 
pp. 115-117. (ци тат је са стра не 115.)

19) Paul Ken nedy, The Ri se and Fall of Gre at Po wers, Ran dom Ho u se, New York, 1987. 

20) Ar nold J. Toynbee, A study of Hi story,...
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са За па да пре ма „оста ли ма“, осно ва но ис ти че и Деј вид Слеј тер.21) 
Хан тинг тон сво је до ка зе у ана ли зи од но са из ме ђу ци ви ли за ци ја 
ис ка зу је пре те жно у број ча ним по ка за те љи ма. За ње га је од ве ће 
ва жно сти то што се дру ге ци ви ли за ци је при бли жа ва ју За па ду, а по-
не где га и пре сти жу, у по гле ду ма кро е ко ном ских по ка за те ља, не го 
на вод но „у су шти ни по вр шан ути цај про из во да аме рич ке ма сов-
не пот кул ту ре“. Те шко је не сло жи ти се са Хан тинг то ном у ње го-
вој прет ход ној оце ни: са мо је, на и ме, моћ ни ји (при вред но, вој но, 
по ли тич ки,...) у ста њу да на ме ће дру ги ма сво је кул тур не обра сце, 
до бра и вред но сти, или да их дру ги до бро вољ но пре у зи ма ју; обр-
нут слу чај је ма ло ве ро ва тан. Да по ме ну ти ма кро е ко ном ски по ка-
за те љи од сли ка ва ју и уз мак оп ште свет ског про сти ра ња вред но сти 
за пад не кул ту ре ви дљи во је на при ме ри ма Ки не и не ких дру гих зе-
ма ља ис точ не Ази је. Та дру штва су се тех но ло шки оса вре ме ни ла, а 
да се при то ме ни су по за пад ња чи ла. Шта ви ше, за хва љу ју ћи њи хо-
вој при вред ној сна зи, у све ту је по ве ћа но при су ство и при влач ност 
да ле ко и сточ нич них кул тур них до ба ра и вред но сти, што ра ни је ни-
је ни кад био слу чај у то ли кој ме ри. Тре ба, да ље, ис та ћи да не за бе-
ле жен раст дру штве ног про из во да, тј., укуп ног ма те ри јал ног бо га-
ће ња, Ки не зи, Ја пан ци, Ко ре јан ци и дру ги ду гу ју у ве ли кој ме ри 
упра во то ме што су оста ли вер ни сва ки сво јој из вор ној кул ту ри и 
тра ди ци ји и, пре све га, ре ли ги ји. На ив на су че сто да ва на „об ја-
шње ња“ да је по све ма шње обез бо же ње чо ве ка на За па ду по сле ди-
ца ви со ког сте пе на раз во ја на у ке и тех ни ке – Ки не зи су, као што 
је по зна то, про на шли ба рут, ком пас и хар ти ју хи ља ду го ди на пре 
Евро пља на па им то ни је сме та ло да оста ну и по сле то га при вр же-
ни сво јим тра ди ци о нал ним и вер ским уче њи ма, кон фу чи ја ни зму, 
та о и зму и бу ди зму. У пи та њу је, за пра во, ре до след ства ри: кул ту ра 
у ње ном нај ши рем зна че њу (тра ди ци ја, оби ча ји, је зик, вред но сти, 
уста но ве и, пре све га, ве ра) пре суд но ути че на на чин про из вод-
ње дру штве ног жи во та, а не обрат но. У те ме љу „еко ном ских чу да“ 
ис точ но а зиј ских зе ма ља су њи хо ве кул тур не од ли ке: по што ва ње 
хи је рар хиј ског по рет ка у по ро ди ци и чи та вом дру штву и, с тим у 
ве зи, ди сци пли на, по слу шност, од го вор ност по ро ди ци, од ри ца ње 
од раз у зда но сти уз под но ше ње те шког ра да, ко лек ти ви зам уз лич-
ну уз др жљи вост,...

Хан тинг тон твр ди да су за пад на кул тур на до бра и вред но сти 
све ма ње уни вер зал на, не то ли ко у по гле ду про стор ног до ма ша-
ја, ко ли ко у сми слу њи хо вог по вр шног учин ка на свест „оста лих“; 
све је те же да нас го во ри ти, на и ме, о су штин ском по дра жа ва њу 
„за пад ња штва“. Да ље, он ис ти че да по ка за те љи рас про стра ње но-

21) Da vid Sla ter, Con te sting oc ci den tal vi si ons of the glo bal: The ge o po li tics of the ory and North-
So uth re la ti ons, In sti tu to La ti no a me ri ca na de Ser vi ci as Le ga les Al ter na ti vos (IL SA), 1995, 
Bo go ta, Co lum bia.
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сти не чи је кул ту ре, је зи ка и ве ре пру жа ју нај ве ро до стој ни ју сли ку 
укуп ног од но са сна га у свет ском по рет ку мо ћи. При ме ра ра ди, у то 
вре ме у све ту ен гле ски је зик је го во ри ло све га 7,6% укуп ног свет-
ског ста нов ни штва за раз ли ку од 1958. го ди не ка да је тај по сто-
так из но сио 9,8%.22) 1992. го ди не, све „за пад не“ је зи ке (ен гле ски, 
шпан ски, пор ту гал ски, не мач ки и фран цу ски) го во ри ло је укуп но 
20,8% свет ског ста нов ни штва, на спрам 18,8% ко ли ко „от па да“ на 
ки не ске је зи ке (ман да рин ски, кан тон ски, ву, мин и ха ка).23) У све-
тлу ова ко из не тих чи ње ни ца, за и ста је те шко из ву ћи за кљу чак о 
оп ште свет ском до ма ша ју кул ту ре чи ји је зик не го во ри 80% ста-
нов ни ка све та. Кад је реч о рас про стра ње но сти ве ли ких свет ских 
ве ро и спо ве сти, пред ви ђа ња су го во ри ла да ће 2000. го ди не у све ту 
жи ве ти 29,9% вер ни ка за пад ног хри шћан ства, 19,2% му сли ма на, 
13,7% хин ду са, 5,7% бу ди ста и све га 2,4% пра во слав них хри шћа-
на.24)

Хан тинг тон у ње го вом члан ку, ка сни је и књи зи о „су ко бу 
ци ви ли за ци ја“ осу ђу је кул тур ни уни вер за ли зам и хе ге мо ни зам не 
са мо из на чел них те о риј ских или мо рал них раз ло га. Ка да ис ти че 
ка ко је ве ро ва ње за пад ња ка да је њи хо ва кул ту ра уни вер зал на, ла-
жно, не мо рал но и опа сно25), он на па ме ти има и не што дру го, а не 
са мо мо рал не раз ло ге. Овај углед ни про фе сор са Хар вар да, на и ме, 
по пут мно гих у овом ра ду на во ђе них фи ло зо фа исто ри је и ми сли-
ла ца, ис прав но уоча ва да јед на ци ви ли за ци ја за по чи ње свој пад на-
пу шта њем из вор не ве ре у чи јем је кри лу на ста ла, као и кад се ши-
ри пре ко сво јих ствар них ма те ри јал них мо ћи (im pe rial over stretch); 
по вра так кул тур ним ко ре ни ма, „аме рич ком кре ду“ ка ко га је од ре-
дио Гу нар Мир дал, је сте је ди ни пут оздра вље ња овог дру штва и 
укуп не за пад не ци ви ли за ци је.26) Хан тинг тон је, уз свог узо ра Ки-
син џе ра, је дан од рет ких аме рич ких ис тра жи ва ча ме ђу на род них 
од но са ко ји у мул ти кул ту ра ли зму ви де опа сност за са мо бит ност 
и оп ста нак сво је зе мље; он отво ре но из но си сво је стра хо ва ње да 
„мул ти ци ви ли за циј ске САД не ће ви ше би ти САД, не го Ује ди ње не 
на ци је.“ При ме ра ра ди, по ње му, по ве ћа ње бро ја Хи спа но а ме ри ка-
на ца и усе ље ни ка из зе ма ља ис точ не Ази је да ју основ ње го вој бо-
ја зни да ће у бли ској бу дућ но сти Ан гло сак сон ци по ста ти ма њи на у 
зе мљи ко ју су осно ва ли. Као „рас це пље на ze mlja“ (a cleft co un try), 
САД не ће би ти у мо гућ но сти да за др же сво је пр вен ство ни у уло зи 

22)  Sa muel P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der,  op. cit. 
61.

23)  Исто, p. 61.

24)  Исто, p. 65.

25)  Исто, op. cit. p. 310.

26)  Исто, p. 310.
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зе мље-сто же ра (co re sta te) ци ви ли за ци је за пад ног хри шћан ства, а 
још ма ње као во де ћа си ла све та, о че му стра стве но пи сао не ко ли ко 
го ди на по сле то га у ње го вој на ред ној књи зи „Аме рич ки иден ти-
тет“.27) 

Из ме ђу оста лог, Хан тинг тон на во ди да у по гле ду од но са ет-
нич ких кре та ња и де мо граф ских про ме на, пред ви ђа ња го во ре да 
ће за две де це ни је од сре ди не де ве де се тих го ди на про шло га сто-
ле ћа у др жа ва ма Фло ри да, Њу јорк, Ка ли фор ни ја, Тек сас и Или ној, 
пре ко 80% ста нов ни штва са чи ња ва ти ет нич ке ма њи не.28)

Ка да Аме ри кан ци ма и дру гим „за пад ња ци ма“ са ве ту је на ви-
ка ва ње на чи ње ни цу упо ред ног по сто ја ња дру гих кул ту ра и тр пе-
љи вост за друк чи је кул тур не обра сце и по себ но сти, јед на ко као 
про ми шље ни Ки син џер, ис прав но узи ма у раз ма тра ње оба не по-
вољ на ути ца ја на ме сто и уло гу За па да у но вом свет ском по рет ку 
ци ви ли за ци ја: ра ди се о уве ћа њу укуп не мо ћи „оста лих“ и, с тим 
у не по сред ној ве зи, по ве ћа ним иза зо ви ма, с јед не, и исто вре ме но, 
по ње му, ско ро не из бе жним ци ви ли за циј ским су да ри ма уну тар са-
мог по бе до но сног За па да с дру ге стра не. Нај по сле, овај про фе сор 
са Хар вар да је је дан од рет ких ме ђу та мо шњим ин те лек ту ал ци ма 
и по ли ти ча ри ма ко ји ни је био за се њен „пред но сти ма“ мул ти кул-
ту ра ли зма у САД, не го у ње му ви ди опа сност за бу дућ ност сво је 
зе мље.

Хва ле вре дан при ступ Хан тинг то на и не ко ли ци не по ме ну-
тих ауто ра при пад ни ци ма дру гих ци ви ли за ци ја и кул ту ра пред ста-
вља ма њин ски став у исто ри ји од но са зе ма ља и на ро да За па да пре-
ма „оста ли ма“; на и ме, за пад на еко ном ска, по ли тич ка и кул тур на 
ели та, још од вре ме на „ве ли ких ге о граф ских от кри ћа,“ углав ном је 
гле да ла на те „оста ле“ као кул тур но и ци ви ли за циј ски ни же – та кав 
од нос је и био род но ме сто за пад ног уни вер за ли зма.29) Оно што је 
за за пад ња ке њи хо ва „при род на пред о дре ђе ност“ за уни вер за ли-
зам, при пад ни ци дру гих кул ту ра, раз у ме се, оправ да но до жи вља-
ва ју као им пе ри ја ли зам.30) Бу ду ћи да у сво јој, на ма те ри јал ној пре-
мо ћи над дру ги ма за сно ва ној до ми на ци ји, За пад ни је по ка зи вао, а 
и да нас не до вољ но по ка зу је, пре ма „оста ли ма“ по што ва ње, при-
зна ње и уза јам ност31), те ри то ри јал но ши ре ње на ра чун „оста лих“ 

27) Ви де ти Се мју ел Хан тинг тон, Аме рич ки иден ти тет, ЦИД, Под го ри ца, 2008. 

28) „Gro wing Im pact of Et hnic and Ge o grap hic Di ver sity on U.S. Fo re ign Po licy“, Stan ley Fo un-
da tion, Пре глед ам ба са де САД у Бе о гра ду, бр. 258–92, стр. 35.

29) Sa muel P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der,  op. cit. 
p.184.

30) Исто, p. 184.

31) Da vid Sla ter, Con te sting oc ci den tal vi si ons of the glo bal: The ge o po li tics of the ory and North-
So uth re la ti ons, op. cit. p. 109.
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се ја вља ло као „стал ни и вр хов ни циљ по ли ти ке чи ја је сре ди шна 
иде ја им пе ри ја ли зам“,32) при ме ти ла је Ха на Арент. На сре ћу, Хан-
тинг тон је на ди шао ова кав при ступ.  

МЕ СТО И ЗНА ЧАЈ ХАН ТИГ ТО НО ВЕ ТЕ ЗЕ  
О СУ КО БУ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА У НА У ЦИ  

О МЕ ЂУ НА РОД НИМ ОД НО СИМА  
ПО СЛЕ ХЛАД НОГ РА ТА

Ка ко твр ди Ги де он Ро уз, са да шњи уред ник ча со пи са на чи-
јим се стра ни ца ма овај Хан тинг то нов тест по ја вио, у вред но ва њу 
до ме та сли ке све та ко ју је у „Су ко бу ци ви ли за ци ја“ по ну дио Се-
мју ел Хан тинг тон, из ме ђу дру гих раз ло га и под сти ца ја тре ба узе ти 
у об зир је дан пло до но сан су срет: из ме ђу из у зет ног на уч ни ка као 
што је био он, и осо бе но сти и зах те ва исто риј ског тре нут ка у ко-
ји ма је он на пи сао овај бри љан тан при лог.33)  Већ на пр ви по глед 
ја сно да је Хан тинг тон пре био „ин те лек ту ал ни јеж, не го ин те лек-
ту ал на ли си ца“, од но сно да је у свом ви ђе њу све та по сле Хлад ног 
ра та дао јед ну ве ли ку сли ку о све ту у ко јем жи ви мо, а не  мно штво 
ма њих сли ка.34) Дру гим ре чи ма, ње го ва сли ка ме ђу на род них од но-
са са ци ви ли за ци ја ма као глав ним су бјек ти ма је гран ди о зна те о-
риј ска кон струк ци ја са нај ви шим сте пе ном уоп шта ва ња, пре не го 
ни јан си ра на и оп те ре ће на де та љи ма ана ли за ка кве на ла зи мо код 
ве ћи не дру гих те о ре ти ча ра ме ђу на род них од но са. Без сум ње, за 
ова кав је дан при ступ би ла је по треб на и хра брост: ње га тре ба по-
сма тра ти и као по ку шај да се ми са о но за о кру жи, до ми сли на сту-
па ју ће вре ме,  по ну ди обра зац ту ма че ња но вог све та ко ји се ра ђао 
по сле Хлад ног ра та. На и ме, са ин те лек ту ал них ви си на са ко јих је 
Хан тинг тон по сма трао ме ђу на род не од но се у жи жи су би ли пре 
све га глав ни сме ро ви и про це си, те кључ ни ак те ри и су бјек ти, а 
не чи та во си ле ство де та ља и  мо гу ће абе ра ци је у од но су на глав ни 
ми са о ни ток и сли ку ко ја га уокви ру је. Да ље, по Ал бер ту Л. Вик су, 
глав ни по ти цај Хан тинг то ну да по ну ди обра зац о су ко бу ци ви ли за-

32) Han nah Arendt, The Ori gins of To ta li ta ri a nism, A Har vest Bo ok, New York, 1975, p. 76.

33) Ви де ти Gi deon Ro se, „In tro duc tion”, in: The Clash at 20 – What did Sa muel P. Hun ting ton’s 
“Clash of Ci vi li za ti ons?” get right and wrong, and how do es it lo ok two de ca des la ter, Fo re-
ign Af fa irs, July 2013, pp. 1 – 2. 

34) По де ла на ли си це и је же ве за сно ва на је на есе ју о Тол сто је вом схва та њу ра та чу ве ног 
по ли тич ког те о ре ти ча ра Иса и је Бер ли на. Пре ма ре чи ма са мог Бер ли на, те ма овог есе ја 
о Тол сто ју за сно ва на је на из ре ци ста ро грч ког пе сни ка Ар хи ло ху са из 7. ве ка пре но ве 
ере о то ме да “ли си ца зна мно го ства ри, али јеж зна јед ну ве ли ку ствар”. Ви де ти Isa i ah 
Ber lin, The Hed ge hog and the Fox: an Es say Tol stoy”s vi ew of Hi story, Si mon & Schu ster, 
New York, 1953.
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ци ја је би ла ње го ва по тра га за обра сцем ко ји би на до ме стио иш че-
злу хлад но ра тов ску па ра диг му о су ко бу иде о ло ги ја.35)

Хан тинг тон је из ме ђу дру гих до ри но са, вра тио под на уч-
ну лу пу фун да мен тал на пи та ња људ ског по на ша ња ко ја ће би ти 
од лу чу ју ћа у го ди на ма по сле Хлад ног ра та: ра ди се о пи та њи ма 
иден ти те та, и то упра во ци ви ли за циј ског иден ти те та. За ње га, за 
раз ли ку нпр, од Мир шај ме ра ко ји у слич но вре ме пи ше свој слав-
ни осврт „Back to the Fu tu re“, Хан тинг тон глав ну по кре тач ку си лу 
по сле Хлад ног ра та ви ди у ре ли гиј ском иден ти те ту и ре ли гиј ским 
пи та њи ма, а не у на ци о на ли зму. Хан тинг тон чак твр ди да су ре ли-
гиј ска пи та ња нај пот це ње ни ја пи та ња са вре ме не дру штве не на у ке 
ко ја ће по ње му има ти од лу чу ју ћи ути цај на дру штве на и ме ђу на-
род на кре та ња у бли ској и да љој бу дућ но сти.  

Иако је су мно ги те о ре ти ча ри ме ђу на род них од но са по ку-
ша ли да до ми сле и пред ви де ка ко ће из гле да ти свет по сле Хлад ног 
ра та, по ми шље њу Ри чар да Бет са са Уни вер зи те та Ко лум би ја, три 
ауто ра се из два ја ју: Френ сис Фу ку ја ма са ње го вом иде јом о ме ђу-
на род ним од но си ма по сле Хлад ног ра та као „кра ју исто ри је“, Џон 
Мир шај мер са књи гом „Тра ге ди ја по ли ти ке ве ли ких си ла“ и Се мју-
ел Хан тинг тон са сво јом те зом о „су ко бу ци ви ли за ци ја“36)  На и ме, 
уз све за мер ке ко је се мо гу упу ти ти за ове три за ми сли, оне су по 
Бет су би ле и оста ле све ти о ни ци у про ми шља њу пост халд но ра тов-
ских ме ђу на род них од но са упра во због сво је исто вре ме не ши ри-
не и ду би не. По зна ча ју овим три ма те о риј ским кон струк ци ја ма 
се мо же при дру жи ти Нај ев кон цепт ме ке мо ћи, Ај кен бе ри јев кон-
цепт гло бал ног кон сти ту ци о на ли зма и те о ри ја де мо крат ског ми-
ра Мај кла Дој ла.37) Од сва ова три кон цеп та Фу ку ја мин кон цепт је 
нај оп ти ми стич ни ји: прем да не го во ри о кра ју до га ђај не исто ри је, 
у нај ма њу ру ку он на го ве шта ва јед ну исто риј ску ме ђу фа зу да ју-
ћи пред ност не ма те ри јал ној стра ни ту ма че ња људ ског би ти са ња и 
дру штве ног кре та ња, ис ти чу ћи зна чај при зна ња и бор бе за до сто-
јан ство по је ди на ца и на ро да.38) 

Услов но ка за но, Хан тиг то но во гле ди ште је у сре ди ни из ме-
ђу ова квог Фу ку ја ми ног оп ти ми стич ног и крај ње пе си ми стич ког 
Мир шај ме ро вог при сту па ко ји је нај је згро ви ти је ис ка зан у ста ву 

35) Ви де ти Al bert L. We eks, “Do Ci vi li za ti ons Hold”, in: The Clash at 20 – What did Sa muel P. 
Hun ting ton’s “Clash of Ci vi li za ti ons?” get right and wrong, and how do es it lo ok two de ca des 
la ter, Fo re ign Af fa irs, July 2013, pp. 55-56. 

36) Ви де ти Ric hard K. Betts, “Con flict or Co o pe ra tion? Three Vi si ons Re vi si ted”, in: The Clash 
at 20 – What did Sa muel P. Hun ting ton’s “Clash of Ci vi li za ti ons?” get right and wrong, and 
how do es it lo ok two de ca des la ter, Fo re ign Af fa irs, July 2013, pp. 69 -80. 

37)  Исто, p. 70. 

38)  Исто, p. 71. 



Дра ган Р. Си мић, Дра ган Жи во ји но вић О „су ко бу ци ви ли за ци ја“ ...

269

да: „ако мир по тра је ду же то ће би ти, не због фи них иде ја, не го због 
ста бил не рав но те же сна га.“39)  Хан тинг тон је у пра ву кад твр ди да 
иако је свет ује ди њен еко ном ски и тех но ло шки, свет ско дру штво 
ни је ство ре но све док по сто ји плу ра ли тет иден ти те та. Дру гим ре-
чи ма, све при сут на мо дер ни за ци ја ни је исто што и ве стер ни за ци-
ја: он ду хо ви то при ме ћу је да „су шти на За пад не ци ви ли за ци је ни је 
Маgna Мac не го  Mag na Car ta”.40)

У по ја шња ва њу не до ре че них и пр во во ка тив них ста во ва из 
тек ста о су ко бу ци ви ли за ци ја, сам Хан тинг тон, као што смо већ 
ви де ли,  твр ди да је „за пад но ве ро ва ње у вла сти ти уни вер за ли-
зам ла жно, не мо рал но и опа сно“, те да без бед ност све та зах те ва 
гло бал ну мул ти кул ту рал ност. На су прот сви ма ко ји га, по на шем 
ми шље њу, нео сно ва но оп ту жу ју за агре сив ни ве стер ни зам и аме-
рич ки им пе ри ја ли зам, Хан тинг тон ис ти че су про тан став да је „не-
ме ша ње Аме ри ке у ме ђу на род не кри зе и по себ но у кри зе у ко ји ма 
су уче сни ци пред став ни ци дру гих ци ви ли за ци ја, пр ви зах тев да се 
са чу ва свет ски мир“.41) 

Он је био је про тив аме рич ке ин тер вен ци је у Ира ку из 2003.
го ди не ко ја је до дат но ан та го ни зо ва ла му сли ма не ши ром све та; 
био је, та ко ђе, и ис кре ни за го вор ник и по зва ни уче сник кул ту ре 
ди ја ло га о нај зна чај ни јим пи та њи ма на шег до ба. Ни је ли ко вао ка-
да су због ње го вог ста ва да „Ислам ис цр та ва кр ва ве гра ни це,“ а 
по сле те ро ри стич ких на па да на Њу јорк и Ва шинг тон, мно ги озна-
чи ли ове ње го ве по став ке као про роч ке...са мо је по но вио сво је ни-
јан си ра но, де ли кат но ми шље ње о Исла му као у осно ви ми ро љу би-
вој ре ли ги ји и екс тре ми стич ким стру ја ма и по кре ти ма уну тар ње...

Те шко је ве ро ва ти да ин те лек ту а лац та квог фор ма та ни је био 
све стан „аве тињ ског свој ства“ ци ви ли за ци ја као нај ши рих кул тур-
них по ја ва: да па ра фра зи ра мо Нил са Бо ра ка да го во ри о ду хо ви ма, 
Хан тинг тон их је ви део, иако је знао да оне за пра во ни су (фи зич ки) 
ту... Нај по сле, за пи тао се, од го ва ра ју ћи сво јим кри ти ча ри ма ко ји у 
ве ћи ни слу ча је ва ни су до вољ но ду бо ко про ту ма чи ли ње го ве ста-
во ве и, још ви ше, вре ме у ко ме их је из нео: „Ако не ци ви ли за ци је, 
шта он да...?“42) 

39)  Исто, op. cit., p. 71. 

40)  Исто, op. cit., p. 73.

41)  Ви де ти Sa muel P. Hun ting ton, „If Not Ci vi li za ti ons, What? – Pa ra digms of the Post – Cold 
War World“, in: The Clash at 20 – What did Sa muel P. Hun ting ton’s “Clash of Ci vi li za ti ons?” 
get right and wrong, and how do es it lo ok two de ca des la ter, Fo re ign Af fa irs, July 2013, pp. 
58-68. 

42)  Исто
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Dra gan R. Si mic 
Dra gan Zi vo ji no vic 

ON  “THE CLASH OF CI VI LI ZA TI ONS” BY  
SA MUEL HUN TING TON, TWENTY YEARS LA TER...

Re su me
The to pic of this work is to analyze the text of Sa muel Hun ting-

ton’s “The Clash of Ci vi li za ti ons” which was pu blis hed twenty years 
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ago on the pa ges of the fa mo us ma ga zi ne “Fo re ign Af fa irs”. The aim 
is to di stin gu ish which trends has Hun ting ton pre dic ted in his idea cor-
rectly and which in cor rectly, and to si mul ta ne o usly esti ma te the im por-
tan ce of this con tri bu tion to the con si de ra tion of the key fe a tu res of the 
post-Cold War world. In ad di tion to ba sic Hun ting ton’s stand po ints, 
most well-known cri ti cism of the text are pre sen ted, with spe cial at ten-
tion paid to ci vi li za ti ons as fac tors and pos si ble main ac tors of world 
po li tics in the fu tu re, with emp ha sis on the is su es of the ir iden tity. Alt-
ho ugh sta te is un der at tack from “the top and bot tom” , it sur vi ves as 
the main ac tor of world po li tics and the pos si bi lity that in the fu tu re 
ci vi li za ti ons and ot her fac tors and ac tors tem po ra rily or per ma nently 
je o par di ze the pla ce and ro le of the sta te in the in ter na ti o nal system and 
glo ba li zed world po li tics sho uld not be ex clu ded.

The pa per con sists of three parts. In the first part we will say 
so met hing mo re abo ut the ar tic le “The Clash of Ci vi li za ti ons” and in-
tro du ce ba sic po ints that Sa muel Hun ting ton pre sents in it. The se cond 
part will exa mi ne the key cri ti cisms that can be ad dres sed to the text. 
The third and con clu ding part of the pa per de als with the im pact the text 
had on the Sci en ce of In ter na ti o nal Re la ti ons af ter the Cold War.

As for the key Hun ting ton’s vi ews pre sen ted in the abo ve men-
ti o ned ar tic le, he tho ught that af ter the end of the Cold War a ma jor 
chan ge in world po li tics oc cur red. Ac cor ding to him, the key so ur ce 
of con flict in the fu tu re will not be of ide o lo gi cal or eco no mic na tu re, 
but of cul tu ral, in which ca se the „prin ci pal con flicts of glo bal po li tics 
will oc cur bet we en na ti ons and gro ups of dif fe rent ci vi li za ti ons.“ In 
ot her words, in stead of the two su per po wers of the Cold War com pe-
ti tion, we will ha ve con flict and com pe ti tion of dif fe rent ci vi li za ti ons, 
with the „fa ult li nes“ bet we en ci vi li za ti ons ac tu ally be ing the key hot 
spots for fu tu re con flicts. Whi le not denying that sta tes re main the key 
ac tors in the world a po li tics, Hun ting ton be li e ves that ci vi li za tion will 
be the main „player“ on the world sta ge in the fu tu re. For him the ba-
sic units of the struc tu re of world or der are ci vi li za ti ons and con se qu-
ently, as Toynbee and ot her phi lo sop hers of hi story be fo re and af ter 
him gat he red, the Sta tes are ina de qu a te analyti cal units in re se arch and 
un der stan ding of In ter na ti o nal Re la ti ons and the World Or der af ter the 
Cold War. In a mul ti po lar world si de by si de the re will exist, co o pe ra te 
and pro bably clash mo re of ten, the eight po wer cen ters or ci vi li za ti ons: 
We stern, La tin Ame ri can, Afri can, Isla mic, Chi ne se, Hin du, Ort ho dox, 
Bud dhist and Ja pa ne se.

Im me di a tely upon pu bli ca tion, this ar tic le met harsh cri ti cism 
from both the pro fes si o nal and the ge ne ral pu blic. The main bla de of 
cri ti cism was di rec ted at the the sis on clash of ci vi li za ti ons, na mely on 
the ine vi ta bi lity of con flict and im pos si bi lity of co o pe ra tion. The re are 
of co ur se con flicts wit hin ci vi li za ti ons and not just bet we en them. Al-
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so, so me ti mes the sta te wit hin one ci vi li za tion gu i ded by its na ti o nal 
in te rests can work to get her per fectly with co un tri es from ot her ci vi-
li za ti ons. Thus, the „kin co un try syndro me“ in which the sta te gat her 
aro und the cul tu ral si mi la ri ti es, so me ti mes works and so me ti mes do es 
not. Furt her mo re, Hun ting ton do es not di stin gu ish ci vi li za tion and cul-
tu re; he do es not ma ke suf fi ci ent ter mi no lo gi cal dis tin ction bet we en the 
two terms. In si mi lar way Hun ting ton do es not pay ade qu a te at ten tion 
to the im pact that re li gion has in the emer gen ce and de ve lop ment of 
ci vi li za ti ons.

Ho we ver, de spi te all the cri ti cism that can be ad dres sed to Hun-
ting ton’s the sis abo ut the world af ter the Cold War as the world fe a tu red 
with  „the clash of ci vi li za ti ons“, it sho uld be no ted that his text was a 
very bra ve at tempt to lo ok at a par ti cu lar ti me who se fi nal form was 
lit tle known of at the ti me. In that sen se, this was an at tempt to in tel-
lec tu ally ro und up and con tem pla te the up co ming ti me or of fer form of 
in ter pre ta tion of the new world that was emer ging af ter the Cold War. 
From in tel lec tual he ight from which the Hun ting ton ob ser ved the In-
ter na ti o nal Re la ti ons, his at ten tion fo cu sed pri ma rily on main stre ams 
and pro ces ses, key sta ke hol ders and ac tors, and not the en ti re spec tra 
of de ta ils of pos si ble in di vi dual aber ra ti ons to the main pro cess. Be ca-
u se, to day when you lo ok at his work from a ti me dis tan ce, it sho uld 
be re cog ni zed that he was able to iden tify so me of the main fe a tu res of 
the post-Cold War world and that, as Ric hard Bets cla i med in his ar tic le 
„Con flict or Co o pe ra tion - The Vi si ons Re vi si ted“: to get her with Fran-
cis Fu kuyama and his „the End of Hi story“ and John Me ar she i mer and 
„the Tra gedy of Gre at Po wer Po li tics”, he re ma ins one of the three key 
thin kers wit ho ut whom the age in which we li ve can not be un der stood. 
If the last twenty years ha ve so me how been the test of Hun ting ton’s 
vi ews, it is no exag ge ra ti on to say that they ha ve withsto od the test of 
ti me.
Key words: Sa muel Hun ting ton; The Clash of Ci vi li za ti ons; Ci vi li za ti ons; 

Iden tity; In ter na ti o nal Re la ti ons; Post - Cold War World
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