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УДК 327.2(049.3)

ДушанДостанић
Ин сти тут за по ли тич

ке сту ди је, Бе о град
ИМ ПЕ РИ ЈЕ – ЛО ГИ КА 
ВЛА ДА ВИ НЕ СВЕ ТОМ 
– ОД СТА РОГ РИ МА ДО 
СЈЕ ДИ ЊЕ НИХ ДР ЖА ВА

При каз књи ге: Хер фрид 
Мин клер, Им пе ри је – ло ги ка 
вла да ви не све том – од ста рог 
Ри ма до Сје ди ње них Др жа ва, 
Слу жбе ни гла сник, Al ba tros 
plus, Бе о град, 2009, 260. стр.

Фе но мен им пе ри је пред ста
вља ак ту ел ну те му про у ча ва ња. 
На кон рас па да Со вјет ског Са
ве за у све ту је оста ла са мо јед
на су перси ла. Су прот но свим 
прог но за ма кра ја до ба им пе
ри ја, САД се бе ви де као но ву 
им пе ри ју. Та ко се све ви ше го

во ри о аме рич кој им пе ри ји, али 
и аме рич ком им пе ри ја ли зму. 
Ово је раз лог због ко га је књи га 
Хер фри да Мин кле ра (Her fried 
Münkler), про фе со ра по ли тич ке 
те о ри је на Уни вер зи те ту Хум
болт у Бер ли ну из у зет но зна чај
на и ак ту ел на. 

Основ на те за ко ју Мин клер 
из ла же још у на сло ву сво је 
књи ге је да им пе ри је под ле
жу по себ ној ло ги ци по сто ја ња 
и по сту па ња што их одва ја од 
све та др жа ва ко је ни су им пе
ри је. Им пе ри ја у скла ду са сво
јом ло ги ком по сту па у ме ђу
на род ним од но си ма и зах те ва 
по се бан ме ђу на род ни по ре дак. 
Аутор свом пред ме ту про у ча ва
ња при ла зи нео п те ре ћен вред
но снонор ма тив ним ста во ви ма. 
Им пе ри је за ње га ни су по се би 
до бре ни ти ло ше не го се при
зна је чи ње ни ца њи хо вог по
сто ја ња и зах те ва де скрип тив
ноана ли тич ки по глед на им пе
ра ти ве по на ша ња им пе ри ја. У 
том сми слу, Мин клер се ви ше 
пу та кри тич ки освр ће на те о
ри је им пе ри ја ли зма, ко ји ма за
ме ра да ни су у ста њу да об ја сне 
ло ги ку им пе ри ја. Аутор се на 
по чет ку ба ви ка рак те ри сти ка
ма им пе ри је. Та ко он де фи ни ше 
свој пред мет про у ча ва ња ти ме 
што одва ја им пе ри је од др жа
ва и хе ге мо ни ја, ус по ста вља ју
ћи ја сне кри те ри ју ме по ко ји ма 
им пе ри је одва ја ју од оно га што 
на зи ва ве ли ким др жа ва ма. Та 
два кри те ри ју ма су про стор ни и 
вре мен ски. Та ко ђе у ло ги ку им
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пе ри је спа да и ње на по тре ба за 
ме ша њем у уну тра шње ства ри 
дру гих др жа ва. Ове по тре бе се 
им пе ри ја не мо же од ре ћи, а да 
не пре ста не би ти им пе ри јом.

Да би об ја снио ло ги ку им
пе ри је, аутор се ба ви жи во то
пи сом им пе ри ја од њи хо вог на
стан ка, њи хо вих им пе ра ти ва и 
стра те ги је одр жа ња до њи хо ве 
про па сти. Та ко Мин кер твр ди 
да им пе ри је не на ста ју на мер но, 
по сред ством не ке по ли тич ки 
или еко ном ски мо ти ви са не во
ље за им пе ри јом. Бу ду ћи да та
ква во ља не по сто ји, то зна чи да 
им пе ри је на ста ју слу чај но од
но сно у ме ша ви ни ве ли ког бро
ја по је ди нач них од лу ка. Та ко ђе, 
за на ста ја ње им пе ри ја, бит ну 
уло гу игра од нос из ме ђу цен тра 
и пе ри фе ри је им пе ри је. Дру гим 
ре чи ма, све од лу ке ве за не за на
ста нак им пе ри је не до но се се 
са мо у цен тру, не го су че сто по
сле ди ца де ло ва ња пе ри фе ри је. 
„Број не од лу ке ко је за им пе ри
ју има ју ег зи стен ци ја лан зна чај 
до но се се на руб ним де ло ви ма, 
од но сно до но се их лич но сти и 
гру пе ко ји по ти чу са пе ри фе ри
је и чи је је по ли тич ко опа жа ње 
про же то пе ри фе ри јом.“ (стр. 
41) Шта ви ше, мо же се ре ћи да 
су од им пе ри ја и им пе ри јал не 
по ли ти ке ко рист че сто пу та из
вла чи ле пе ри фе ри ја и ма њин
ске или мар ги нал не гру пе. По 
Мин кле ру, за на ста нак им пе ри
је ве за цен тар – пе ри фе ри ја је 
од по себ не ва жно сти, јер не ста
бил ност по рет ка на пе ри фе ри ји 

оче ку је им пе ри јал но по на ша ње 
цен тра у ци љу ста би ли за ци је. 
Та ко ђе, за на ста нак им пе ри ја 
од ве ли ке ва жно сти је и пи та
ње пре сти жа. Им пе ри ја су та ко 
у стал ној тр ци за ути цај и моћ. 
Мин клер под вла чи да у ра ђа њу 
им пе ри је ве ли ку ва жност има 
ге о граф ски по ло жај. Ве ћу шан
су да по ста ну им пе ри је има ју 
оне др жа ве ко је се на ла зе ван 
ве ли ких рас кр сни ца. Из свог 
руб ног по ло жа ја оне из вла че 
пред ност ко ју Мин клер на зи
ва „вре мен ски су ве ре ни тет“. 
Ово зна чи да др жа ве у руб ним 
обла сти ма има ју мо гућ ност да 
са ме од ре ђу ју ри там до га ђа ја 
од но сно по се ду ју кон тро лу над 
вре мен ским то ком. Да кле, руб
ни по ло жај под сти че из град њу 
им пе ри је, а ка да се јед ном ус
по ста ви им пе ри ја пе ри фе ри ја и 
цен тар ме ња ју ме ста.

На кон пи та ња ка ко на ста ју 
им пе ри је аутор се ба ви пи та
њем ка ко из гле да ме ђу на род ни 
по ре дак ко ји им пе ри ја ус по ста
вља. Та ко Мин клер су прот ста
вља им пе ри јал ни и хе ге мон ски 
по ре дак. Ва жна ка рак те ри сти ка 
им пе ри јал ног про сто ра је да у 
ње му вла да мир, док хе ге мон
ски про стор под ра зу ме ва ра
то бор ност. Им пе ри јал ни рат 
та ко ру ши и по ре дак док у се, 
окви ру хе ге мон ског про сто ра, 
по ре дак при зна је и у ра ту. Им
пе ри је и хе ге мо ни је раз ли ку ју 
се, пре ма то ме, и кроз дру га чи
ју функ ци ју ра та. Ипак основ на 
раз ли ка је у ни воу дру штве но
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еко ном ског раз во ја и по ли тич ке 
сна ге. Им пе ри ја по се ду је мно го 
ви ше мо ћи не го што по се ду је 
хе ге мон, и у ста њу је да уве ћа
ва сво ју моћ де ло ва њем цен тра. 
Да кле, о им пе ри ја ма се го во ри 
„он да ка да раз ли ка у мо ћи из
ме ђу цен трал не си ле и оста лих 
при пад ни ка тог по ли тич ког по
рет ка, по ста не та ко ве ли ка да се 
не мо же пре мо сти ти фик ци јом 
о по сто ја њу јед на ко сти.“ (стр. 
67) 

Са пи та ња на стан ка и екс
пан зи је Ми клер пре ла зи на пи
та ње кон со ли да ци је им пе ри је. 
Тај пре ла зак из екс пан зи је у 
кон со ли да ци ју он на зи ва „ав
гу стов ски праг“. Тек на кон то га 
мо же се ре ћи да не ка си ла по
ста је им пе ри ја у пу ном сми слу 
те ре чи. „Ав гу стов ски праг, да
кле, озна ча ва скуп ра ди кал них 
ре фор ми ко ји ма им пе ри ја за вр
ша ва сво ју екс пан зи о ни стич ку 
фа зу и сту па у фа зу кон ти ну и
ра ног тра ја ња.“ (стр. 100) Да
кле, ако су у ства ра њу им пе ри је 
кључ ну уло гу игра ле еко ном ска 
и вој на моћ, са да је на гла сак на 
по ли тич кој и иде о ло шкој мо
ћи. Мин клер у скла ду са тим 
за кљу чу је да за ста бил ност и 
тра ја ње аме рич ке им пе ри је ни
су од пре суд ног зна ча ја ни про
из вод не спо соб но сти аме рич ке 
при вре де ни си стем аме рич ких 
вој них ба за, већ спо соб ност 
упра вља ња то ко ви ма ка пи та ла 
у свет ској при вре ди, од ре ђи ва
ње вред но сти свет ских ва лу та 
у од но су на до лар и од ре ђи ва

ње рит ма свет ске при вре де кроз 
ино ва ци је. Сред ства ко ја САД 
при то ме ко ри сте су: кон тро ла 
над Свет ском бан ком и Свет
ском тр го вин ском ор га ни за ци
јом, као и при влач ност аме рич
ких ис тра жи вач ких ин сти ту та. 

Аутор на во ди да ни јед на 
им пе ри ја ко ја ни је ула га ла у ин
фра струк ту ру сво је пе ри фе ри је 
ни је би ла ду гог ве ка. Пре ла зак 
„ав гу стов ског пра га“ зна чи пре
ла зак са екс пло а та тор ског на 
ци ви ли за тор ски од нос цен тра 
пре ма пе ри фе ри ји. Ка ко им пе
ри је у окви ру се бе об је ди њу ју 
раз ли чи та под руч ја, та ко у њој 
увек по сто је про тив реч но сти. 
Оне про тив реч но сти ко је мо гу 
до ве сти до су ко ба ме ђу др жа
ва ма им пе ри је мо ра ју ре ша ва ти 
уну тар се бе, а да при то ме са
ме не про пад ну. У том сми слу 
им пе ри је стал но мо ра ју ра чу на
ти са игром раз ли чи тих из во ра 
мо ћи. Ло ги ка им пе ри је зах те ва 
да се у раз ли чи тим окол но сти
ма упо тре бља ва не ка да јед на, а 
не ка да дру га вр ста мо ћи. Не до
ста так вој не мо ћи мо же се ком
пен зо ва ти ре ци мо иде о ло шком 
мо ћи. У ве зи са из во ри ма мо ћи, 
Мин клер де фи ни ше им пе ри јал
не ци клу се. По ли тич ке за јед ни
це про ла зе кроз ви ше ци клу са 
уз ди за ња и про па да ња, а број 
ци клу са и ду жи на тра ја ња гор
њег ци клу са за ви се од спо соб
но сти по ли тич ке ели те. Ко ли ко 
ће ду го не ка им пе ри ја оста ти у 
гор њем сег мен ту ци клу са за ви
си од то га да ли ће из о ста нак 
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јед ног из во ра мо ћи уме ти да 
ком пен зу је упо тре бом дру гог. 

Та ко ђе, им пе ри ја ако же ли 
да оп ста не мо ра на не ким осно
ва ма оправ да ти сво је по сто ја ње 
и свој по ре дак. Као оправ да ње 
им пе ри је нај че шће се на во ди 
мир ко ји она ства ра и га ран ту је. 
Од ово га по Мин кле ру, ни аме
рич ка им пе ри ја ни је из у зе так. 
Ме ђу тим, им пе ри је се ни кад не 
оправ да ва ју са мо по мо ћу ми ра, 
не го сва ка им пе ри ја про кла му је 
и не ку ми си ју. „Све ду го трај не 
им пе ри је као циљ и оправ да
ње свог по сто ја ња иза бра ле су 
за да так, од но сно ми си ју, ко ја у 
пр ви план ста вља ко смо ло шки 
и исто риј скоре ли гиј ски зна чај 
им пе ри је.“ (стр. 115) Ми си ја 
се при ме њу је на љу де у окви
ру им пе ри је, а пре све га цен
тра и пред ста вља сво је вр сну 
ауто су ге сти ју ели та. Мин клер 
не при хва та под во ђе ње ми си је 
под марк си стич ку те о ри ју иде
о ло ги је. Свест о ми си ји не мо
же се об ја сни ти не по сред ним 
ма те ри јал ним ин те ре си ма им
пе ри јал них ак те ра. Она на ме ће 
ду жно сти пре ма про јек ту ко ји 
пре ва зи ла зи по је ди нач не ин те
ре се. Аутор та ко ђе твр ди да се 
кроз им пе ри јал ну ми си ју са
мо о прав да ње не ке им пе ри је на 
кра ју пре тва ра у ње ну са мо са
кра ли за ци ју. Да би до би ла ста
тус не из бе жно сти им пе ри јал на 
ми си ја по се же за све то шћу ко ја 
пре ва зи ла зи днев нопо ли тич ке 
по тре бе. Им пе ри је за се бе тра
же ван вре мен ско ва же ње без 

об зи ра да ли се ра ди о по врат
ку у злат но до ба и спре ча ва њу 
про па да ња или о убр за ва њу 
исто ри је и ши ре њу на прет ка. 
Мин клер по ка зу је да су глав не 
тач ке на ко ји ма по чи ва аме рич
ка ми си ја тр жи шна при вре да, 
де мо кра ти ја и људ ска пра ва, 
при че му на гла ша ва да ка да се 
им пе ра ти ви аме рич ке ми си је 
су ко бе са без бед но сним и еко
ном ским им пе ра ти ви ма пре ва гу 
од но се ови дру ги. Та ко ђе, сва ка 
им пе ри ја тр пи на пе тост из ме ђу 
им пе ра ти ва ми си је и им пе ра ти
ва са мо о др жа ња. Код де мо крат
ске им пе ри је ду жно сти пре ма 
ми си ји се схва та ју озбиљ ни је 
не го код ауто крат ских им пе ри
ја. Аутор твр ди да са мо са кра
ли за ци ја им пе ри је има и дру гу 
стра ну ме да ље, јер иза зи ва ан
ти им пе ри јал ну ре ак ци ју ко ја 
та ко ђе по се же за ре ли ги о зном 
ре то ри ком и са кра ли за ци јом 
ан ти им пе ри јал не бор бе.

Им пе ри је се, твр ди Мин
клер, ко ри сте и вар вар ским дис
кур сом да би се са мо о прав да ле. 
То зна чи да је њи хо ва ми си ја 
ци ви ли за тор ска, а да иза гра ни
ца вла да ха ос. Са дру ге стра не, 
им пе ри ја се оправ да ва и про
спе ри те том, јер она сво јим жи
те љи ма обез бе ђу је бла го ста ње.

На кон обра зла га ња им пе ри
јал не кон со ли да ци је и оправ
да ња, Мин клер пре ла зи на пи
та ње кра ја им пе ри ја. Пре све га 
ра ди се о скло но сти им пе ри је 
ка пре те ра ном ши ре њу. За одр
жа ње им пе ри је бит но је да се 
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она по ву че из обла сти ко је јој 
мно го не зна че и да се осло ба
ђа оба ве за при хва ће них под од
ре ђе ним окол но сти ма. Дру гим 
ре чи ма, им пе ри јал ни по ре дак 
је уто ли ко ста бил ни ји уко ли ко 
је ма ње про стор но и уго вор но 
ве зан. Са им пе ри јал ним пре
на пре за њем ра чу на ју и ан ти
им пе ри јал ни ак те ри, при че му 
се има ју у ви ду пре све га при
вред ни по тен ци ја ли им пе ри је 
и мо рал на схва та ња ње ног ста
нов ни штва. Да би обез бе ди ла 
до ми на ци ју им пе ри јал на си ла 
гра ди аси ме трич ну над моћ. Све 
док се ан ти им пе ри јал ни ак те
ри су прот ста вља ју им пе ри ји 
на си ме три чан на чин они гу бе, 
али ка да и они при ме њу ју аси
ме трич не об ли ке бор бе има ју 
шан се за успех. Њи хо ва шан са 
је, сма тра Мин клер, дуг и ис цр
пљу ју ћи ге рил ски рат, па ан ти
им пе ри јал не сна ге по ста ју или 
пар ти за ни или те ро ри сти. Они 
уда ра ју на мир и си гур ност ко је 
им пе ри ја твр ди да обез бе ђу је. 
Ан ти им пе ри ја ли сти се у сво
јим ак ци ја ма ле ги ти ми шу на
ци о на ли змом и со ци ја ли змом. 
Аутор твр ди да се им пе ри ја не 
од ри че ла ко кон тро ле над не
ким про сто ром. Чак и ка да је 
про те ра на са не ког про сто ра 
она по ку ша ва да за др жи кон
тро лу над то ко ви ма ка пи та ла, 
ро ба, услу га и ин фор ма ци ја ко
ја се те же ру ши пар ти зан ским и 
ге рил ским ра том. То зна чи да су 
да нас об ли ци им пе ри јал не ре
пре си је по ста ли ела стич ни ји и 
ра фи ни ра ни ји. Аутор по ка зу је 

да пар ти зан ски рат че сто до во
ди до ни за не га тив них при вред
них и со ци јал них по сле ди ца, те 
се сто га по ка зу је као ам би ва
лен тан об лик ан ти им пе ри јал не 
бор бе. Ме ђу тим, ка да ан ти им
пе ри ја ли сти сво ју бор бу прав
да ју очу ва њем иден ти те та, еко
ном ска ра чу ни ца гу би сми сао. 
Та ко се, сма тра Мин клер, ра ђа 
фун да мен та ли зам ко ји пред
ста вља от пор про тив ме ке мо
ћи им пе ри јал ног цен тра. Ка да 
узму оруж је и от поч ну ору жа ну 
бор бу тра ди ци о на ли сти по ста ју 
фун да мен та ли сти. У да на шње 
вре ме про цес гло ба ли за ци је по
ве ћа ва ме ку моћ им пе ри јал ног 
цен тра, а то зна чи да се бор ба 
про тив им пе ри је ви ше не мо
же во ди ти на пе ри фе ри ји не го у 
цен тру. Мин клер сма тра да та ко 
до ла зи до те ро ри зма. Па ипак, 
без об зи ра на ра њи вост им пе
ри ја, крај до ба им пе ри ја још 
ни је на по мо лу. До ла зи са мо до 
про ме не им пе ри јал ног по рет ка. 
То зна чи да се од кон тро ле те
ри то ри је иде ка кон тро ли ва зду
ха и ко смо са.

У по след њем по гла вљу сво
је књи ге Мин клер се ба ви са да
шњим по рет ком у све ту, по ло
жа јем САД и ЕУ. На кон рас па да 
СССРа ни је до шло до ус по ста
вља ња не ког об ли ка постим
пе ри јал ног по рет ка. Им пе ри ја 
се по но во вра ћа на сце ну ка ко 
би обез бе ди ла мир и по ре дак 
у про сто ри ма не ста бил но сти и 
бе за ко ња, као и да обез бе ди за
шти ту ли ни ја ве зе из ме ђу ве ли
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ких при вред них цен та ра. Пр во 
по сти же ху ма ни тар ним ин тер
вен ци ја ма, а дру го бор бом про
тив те ро ри зма. Мин клер уоча ва 
мо рал ни па ра докс пред ко јим 
се на ла зи аме рич ка им пе ри ја. 
Са јед не стра не све вој не ин
тер вен ци је на пе ри фе ри ји и ван 
ње из во де се из им пе ри јал не 
ми си је и пред ста вља ју лук суз, 
ко је им пе ри ја из еко ном ских 
раз ло га не мо же се би при у шти
ти. Она ти ме по ве ћа ва ри зик 
од пре на прег ну то сти. Са дру ге 
стра не, не ин тер ве ни са ње зна чи 
на пу шта ње им пе ри јал не ми си је 
и гу би так по др шке ли бе рал них 
ин те лек ту а ла ца, те пре ма то ме 
и крај им пе ри је. 

Мин клер по ста вља и пи та
ње да ли је мо гу ћа де мо крат ска 
им пе ри ја, те уоча ва  по сто ја ње 
на пе то сти из ме ђу де мо крат ске 
по ли ти ке и им пе ри је. Аутор 
сма тра да де мо крат ске им пе ри
је ви ше при бе га ва ју вој ним ин
тер вен ци ја ма од ауто ри тар них. 
Па ипак, бу ду ћи да де мо крат ска 
дру штва ни су ра то бор на, мно ги 
ра то ви се во де по тај но од но сно 
по зи ва њем на ла жи и пре ва ре. 
Лаж и об ма на су струк тур на 
оба ве за им пе ри је ка ко би се де
мо крат ско јав но мње ње при до
би ло за им пе ри јал не оба ве зе. 
„По ли ти ка ин сце ни ра ња и об
ма на слу жи пре мо шћа ва њу ја за 
из ме ђу де мо кра ти је и им пе ри
је.“ (208) На рав но, ова ква по ли
ти ка је опа сна за де мо крат ски 
по ре дак. Мин кер иде и да ље и 
твр ди да де мо крат ске им пе ри је 
има ју ве ћу по тре бу за сти ца њем 

пле на не го ауто крат ске, јер ни
су у ста њу да на ду жи рок во де 
по ли ти ку ко ја тре нут но до но си 
ви ше ште те не го ко ри сти. Та ко
ђе, у де мо крат ским им пе ри ја ма 
јав но мње ње мо же од у ста ти од 
вој них ин тер вен ци ја услед ве
ли ких гу би та ка соп стве них вој
ни ка. Због то га САД у сво ју вој
ску ре гру ту ју све ви ше ет нич ке 
ма њи не од но сно осла ња ју се на 
Pri va te Mi li tary Com pa ni es што 
зна чи да аме рич ко би рач ко те ло 
при хва та оп ци ју да нов цем пла
ћа свој им пе ри јал ни про је кат. 
Мин клер, на осно ву ово га, при
хва та те зу да ра њи вост аме рич
ке им пе ри је не ле жи у спо ља
шњим прет ња ма већ у мо гу ћој 
не спрем но сти на ро да да под но
си тро шко ве им пе ри је. Пи та ње 
сред ње роч них тро шко ва ти ме 
по ста је глав ни про блем.

Са уло ге САД Мин клер пре
ла зи на ме сто ко је да нас за у зи
ма ЕУ. Та ко он сма тра да све 
ве ће за ла га ње САД за вој не ин
тер вен ци је јед ним де лом пред
ста вља по ку шај да се тех но ло
шковој ним ја ча њем очу ва при
мат, бу ду ћи да је ЕУ еко ном ски 
по че ла пре ти ца ти САД. Дру гим 
ре чи ма, ра ди се о стра те ги ји за
ме на из во ра мо ћи од еко ном ске 
ка вој ној. Ода тле Мин клер за
кљу чу је да бу дућ ност аме рич
ке им пе ри је за ви си од од лу ке 
Евро пља на. Раз ма тра ју ћи по
ло жај Евро пе аутор ис ти че да 
се она на ла зи су о че на са не ста
бил но шћу постим пе ри јал ног 
про сто ра, са јед не, и аме рич ком 
им пе ри јом ко ја не во ди ра чу на 
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о ин те ре си ма сво јих са ве зни
ка, са дру ге стра не. Да кле, иза
зов пред ко јим се на ла зи Евро
па има две стра не. По треб но је 
одр жа ти од но се са САД, а да се 
при то ме не до зво ли европ ска 
вој нопо ли тич ка мар ги на ли за
ци ја. Евро па, по Мин кле ру, у 
од но су пре ма САД мо ра по ста
ти суб цен тар им пе ри јал не по
ли ти ке. На дру гој стра ни, Евро
па мо ра во ди ти ра чу на о сво јој 
не ста бил ној пе ри фе ри ји и спре
ча ва ти не ста ја ње др жа ва и ра
то ве, а да при то ме не бу де уву
че на у вир екс пан зи је ко ји не би 
мо гла под не ти. Аутор сма тра да 
у Евро пи не да не по сто ји од
го вор на овај иза зов не го да он 
још увек ни је ни схва ћен. Та
ко у од но су пре ма САД Мин
клер пре по ру чу је да се Евро па 
кон сти ту и ше као је дин стве но 
по ли тич ко те ло. То зна чи и ја
чу хи је рар хи ју др жа ва уну тар 
ЕУ јер без ње не ма за јед нич ког 
на сту па у спољ ној по ли ти ци. 
Ма ле зе мље ко је се то ме про
ти ве са мо по ја ча ва ју аме рич ки 
ути цај на европ ску по ли ти ку. 
Ну жност ве ће ин те гра ци је не 
ле жи са мо у су прот ста вља њу 
аме рич кој им пе ри ји не го и у 
по тре би ста би ли зо ва ње европ
ске пе ри фе ри је, јер де ша ва ња 
на том про сто ру ви ше по га ђа
ју Евро пу не го САД. Мин клер 
твр ди да је због то га бит но да 
по ли ти ка за па да у том про сто
ру ви ше не од ра жа ва са мо во
љу САД. Осим ин си сти ра ња на 
за јед нич кој европ ској спољ ној 
и без бед но сној по ли ти ци Мин

клер пред ви ђа им пе ри јал ни по
ре дак Евро пе. Он за кљу чу је да 
европ ска бу дућ ност не мо же 
би ти оси гу ра на без при хва та ња 
им пе ри јал ног мо де ла.
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