ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА

УДК:
327.2:316.46(049.3)

POLITICAL REVIEW
Година (XXII) IX, vol=24
Бр. 2 / 2010.
стр. 447-452.

АлександарНоваковић

Институтзаполитичкестудије,Београд

ХерфридМинклерИмперије–логикавладањасветом:
одстaрогРимадоСједињенихДржава,Албатросплус/
Службенигласник,Београд,2009.стр.260.
Империје су поново популарне, кон статација је Херберта
Минклера (Herfried Münkler), професора берлинског универзитета. Слом биполарног света наговештавао је, по већини теоретичара, и крај империјалног обрасца понашања главних актера светске
политике, а светла будућност мирне коегзистенције равноправних
држава представљала је готово извесни сценарио. Но, овакав план
није доживео своје испуњење. По Херберту Минклеру, аутору
књиге Империје–логикевладањасветом:одстарогРимадоСје
дињенихДржава, други заливски рат представљао је, у извесном
смислу, симболичку обзнану империјалног капацитета и позвања
Сједињених Држава. Догађаји који су потом уследили, пре свега у
виду судбоносног Једанаестог септембра, а затим и рата у Авганистану, само су додатно учврстили и осигурали империјални статус
једне велесиле. Када су најзад америчке и британске трупе ушле у
Ирак и свргле режим Садама Хусеина, постало је „свима“ јасно да
свет добија свог новог цара и своју нову империју.
То је само један део онога што нам Минклер приповеда. Наравно, већи део књиге је посвећен оцртавању и утврђивању основних компоненти „логике“ владања светом као и приказивању различитих историјских примера овог феномена. Аутору је пре свега
стало да нам покаже како иза видљивих последица и учинака империјалне политике постоји нешто дубље што се на први поглед не
може опазити, и што се само делимично може објаснити упућивањем на појединачне жеље и поступке аутора-актера историјских
збивања. Реч је, наиме, о „невидљивој“ структури империјалности,
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или империјалног понашања, која се нужно активира онда када су
присутни одређени услови, мењајући правила игре, намећући посебну логику понашања политичких актера, такорећи несвесно.
Да би објаснио ову сложену структуру на којој почива логика
империје, Минклер предузима неколико важних разликовања, која треба да одреде оквир онога што чини империјалност империје
и што је разликује од других облика социјалне организације. Такво излагање ће му омогућити да каже нешто више о самој логици империјалног понашања. У том смислу, важно је разликовати
особеност државних у односу на империјалне границе. Империје
нису само велике државе, њихове границе су „мекше“, подложније променама и ширењу. Оне „не одвајају равноправно политичке
јединице, већ више изражавају степене моћи и утицаја“ (Минклер,
2009, 15).
Такође, империје нису хегемоније. Оне су нешто више од хегемонија: „Хегемонија је превласт унутар једне групе, формално
равноправних политичких актера. Империјалност... ову једнакост
по себи подређене државе своди на статус вазалних држава, односно сателита“ (Минклер, 2009, 17).
Хеуристички критеријуми за утвђивање империјалног статуса
кон кретне државе су и просторна величина и временско трајање.
Међутим, још важније од тога је чињеница да империја, по Минклеру, „не може остати неутрална“ (Минклер, 2009, 27).
Дакле, поред спољашњих особености империја постоје и унутрашње, које се односе пре свега на понашање империје. Такво понашање представља њихов спецификум који се може детектовати
на многим историјским случајевима, што Минклер и покушава да
покаже током читаве књиге.
Такође, постоје различити типови империја, па аутор наводи степске и трговачке, или поморске империје. Парадигматичан
пример степских империја представља Монголско царство, док
за поморске империје има више значајних примера, од којих најистакнутије место заузима Британско царство. Ни у овом случају
разлике нису само спољашње, већ суштинске. Империје првог типа се заснивају на бруталној освајачкој моћи, док империје другог типа почивају на другачијем, али нимало слабијем типу моћи
– трговини и ширењу културног утицаја које освојене пределе ставља у подређен и зависан положај. Империје првог типа су обично
краткотрајне, док друге, будући да се „природније“ инсталирају у
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„освојени“ амбијент, имају дужи век трајања, закључак је Минклера.
Највећи тест за опстанак и просперитет империје представља
оно што Минклер именује „августовским прагом“. Наиме, у питању је она граница коју свака империја мора да пређе, уколико жели
да опстане. „Са преласком преко августовскогпрага, империја је
из експлоататорског прешла у цивилизаторски однос између центра и периферије“. (Минклер, 2009, 101) Историјски пример врхунца прелажења авустовског прага, након кога долази опадање,
представља ширење грађанског права на све провинције Римског
царства.
Веома важна карактеристика динамике империјалне моћи одражава посредством међуодноса периферије и центра. Минклер
истиче да је доминанто гледиште у друштвеној науци – по коме
центар бескомпромисно диктира понашање периферије – напросто
историјски погрешно. По овом аутору, периферија је од одлучујућег значаја за сваку империју, и често се дешава да она спашава
саму империју од пропасти. Минклер жели да брани тезу по којој
следи да се сукоби у центру империје често превладавају, док су
сукоби на периферији најопаснији по опстанак целе империје, те
не тако ретко доводе до њеног краха. Критички опсервирајући економистичке теорије империја, Минклер доказује да империјална
политика често ради на штету империјалног центра. У том смислу илустративан је пример руског царства у коме је аристократија
(елита империје) имала најмање користи од империјалне политике. Оно што Минклер заправо жели да истакне јесте да дугорочан
опстанак империје зависи од адекватног односа центра према периферији. Прелазак преко авугуствског прага нужно подразумева
продуктиван однос према периферији, што резултује њеним развојем и интеграцијом у пуни политички и симболички оквир империје. Оваквим уздизањем периферије у односу на центар, али не
и њеним преферисањем, Минклер прави можда највећи допринос
у размишљању о империјама. Други допринос, а истовремено и
крајњи домет ове књиге, огледа се у критици марксистичких теорија империјализма.
Минклер упућује на принципијелну грешку присутну у овим
теоријама. Наиме, по марксистичком гледишту капитализам представља основни мотор империјализма. Центар напросто брутално
и немилосрдно искоришћава периферију, црпећи све њене ресурсе
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и одузимајући јој вишак производа. Међутим, упућује Минклер,
такво размишљање је погрешно јер превише пажње посвећује
„делатним факторима“ док пренебрегава „факторе привлачења“
(Минклер, 2009, 35). Није, по Минклеру, капитализам одговоран за
империјалну политику, већ логика империје. Постоје специфичне
законитости ове логике које се не могу редуковати на одређен тип
економског поретка и друштвеног уређења. Логика империје претходи капитализму, али га и превазилази – како то изгледа следи из
Минклеровог размишљања.
Но и овај крајњи допринос мора се релативизовати, јер се критика марксистичких-економистичких теорија које почивају на одређеној матрици „теорије завере“ (завери групе људи, „капиталиста“, у циљу „контроле светом“) на крају своди на једну, додуше
лабаву и не тако екстремну, али ипак марксизмом инспирисану теорију империја, која у институцији слободне трговине и идеологији слободног тржишта види основну полугу (и кривца) овладавања
светом. Уз то, интересантно је да Минклер цитирајући речи Јозефа Шумпетера – да империјализам стоји у односу опреке према
капитализму, те да је империјализам за капитализам „атавизам“
(Минклер, 2009, 33) – и не покушава да објасни ове Шумпетерове
наводе. Уместо тога, Минклер нам нуди једну, од марксистичких
застрањивања, очишћену теорију империја. Ова, блажа верзија,
која се односи на савремени историјски кон текст, apriori не окривљује зле капиталисте за израбљивање „периферије“, већ логику
империје, односно, логику савременог, „постмодерног“ света и његових односа. Процес глобализације стога представља облик новог
империјализма, а Сједињене Државе њеног предводника и идеолошког покровитеља. Тако, на основу слова и духа Минклерове књиге, произлази да савремена логика империја, уколико жели да буде
успешна, стоји у унутрашњој вези са идејом и праксом ширења
слободне трговине: „Империјална експанзија углавном више нема
за циљ присвајање туђих блага и поседа, нити израбљивање покорене радне снаге, већ више служи отварању тржишта... Оно што се
сматра пленом више није богатство покореног народа већ његове
потрошачке потребе или ... његова технолошка заосталост.“ (Минклер, 2009, 211)
Минклерово дистанцирање од доктринарних увида марксистичких теорија империјализма заправо уважава отклон и промене
које су се десиле у оквиру самог марксизма, у односу на његову
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оригиналну верзију. На тај начин и Минклерова теорија империја
следи пут трансформације кроз који је марксизам прошао, од своје
прве и радикалне фазе као критике капитализма деветнаестог века
– критике економског поретка – ка својој модерној фази у смислу
културнекритике – критике „потрошачког друштва“. Заједничко
и једној и другој теорији империја, старој и новој, јесте то да се у
крајњој линији, код прве отворено и такорећи одмах, а код друге
посредно и тек post festum, разоткрива/раскринкава нераскидива
веза „логике капитала“ и логике империја. Далеко од тога да Минклер улази у дубље анализе и објашњења логике „потрошачког
друштва“, његових кон ституенса и перспектива – свега онога чиме
се баве савремени гуруи марксистичке теорије империјализма ala
Харт/Негри, Жижек, Бурдије. Он напросто усваја симплификовану, али веома популарну и у широком дијапазону марксистичких
и постмодернистичких оријентација, прилично распрострањену
верзију Фукоове интерпретације феномена моћи, не покушавајући при том да понуди оправдање таквог поступка. Довољно је рећи да свака империја почива на неколико типова моћи, њиховим
различитим комбинацијама и утицајима, што се све рефлектује на
однос центар-периферија. То је за овога аутора – у погледу експаланторних сврха – и више него довољно. Због таквог приступа
Минклеров покушај заснивања и теоријског оправдања/објашњења империја нужно доживљава крах, јер се исто такво празно и
симплификовано објашњење узрока настанка, ширења и пропадања империја, једном речју логике империја, може подједнако успешно применити не само на „хегемоније“ већ и на државе (велике и
мале), што за последицу има то да се ова теорија може истовремено односити на више различитих облика социјалне организације,
чиме се у потпуности урушава њен експланаторни потенцијал.
Потпуно у складу са својим геополитичким усмерењем, које
му омогућава да у империјама не види apriori ништа добро, али
ни лоше, овом аутору на крају преостаје само да се пита, косе савременој империји може и треба одупрети? Чак ни очигледна контрадикторност уводног дела књиге (Сједињене Државе се не могу
непроблематично и једнозначно сврстати у империју) у односу на
закључни (Сједињене Државе јесу империја), не спречава Минлера да установи да би требала да постоји још једна империја која
би се супротставила постојећој. Реч је наиме о Европској Унији.
На основу свега реченог, може се рећи да је ова књига прича о
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томе како су Сједињене Државе модерна империја и како Европска Унија треба да постане империја, која ће се одупрети Сједињеним Државама. Овакви и слични ставови не представљају никакав
novum у обиљу литературе о „америчкој империји“, те се тешко
може говорити о оригиналности ове студије. Услед недостатка дубље анализе узрока специфичних потеза великих сила (попут рата
у Ираку или авганистанског рата), размишљања о значају који за
светско историјска кретања има нестанак блоковске поделе света,
тога зашто је слободна трговина важна за развој цивилизације, као
и тематизовања оправданости интервенција и одговорности великих сила у проблематичним ситуацијама у свету (етичка димензија
проблема), Минклерова анализа логике империја се свела само на
једно готово тривијално питање: „За коју сте империју“?
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