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Таласи постбиполарних наратива, који су запљуснули читав свет, 
нису заварали објективне посматраче геополитичких феномена, а још 
мање посвећенике научне геополитике. Није постојала основана сумња 
да ће громогласно проглашен и незаустављиво спровођен процес гло-
бализације убрзо показати (и) негативне стране, претварајући се по-
степено у своју супротност. Било је јасно да глобализам као иделошки 
концепт и униполаризам као (још један) „нови светски поредак“ нису 
„хиљдугодишњи“, „вечни“, те да не сведоче о доласку свеколиког „end-
изма“ – „крају идеологије“, „крају географије“, „крају историје“, „крају 
геополитике“... Победничка „Империја“, после краткотрајне тријумфа-
листичке и експанзионистичке фазе, суочила се са тешко решивим иза-
зовима: унутрашњом растрзаношћу, несташним вазалима, спољашњом 
пренапрегнутошћу, јачањем и удруживањем „варвара“, кризом цивилиза-
цијско-геополитичког идентитета, релативизовањем лидерства, те сушти-
ном постојања, функционисања и позиционирања свету који се мења све 
бржим темпом. Упркос још једном, истина слабашном, покушају да се 
геополитика прогласи анахроном, она је доживела заслужену ренесансу, 
будући да су њоме најпотпуније могле да се објасне промене не само пла-
нетарних, већ и многих регионалних односа.

 „Тектонске геополитичке промене“ наставиле су се почетком 21. 
века, добијајући нови смисао и још наглашенији интензитет. То више није 
било могуће објаснити искључиво „алатима“ (нео)класичне геополитике. 
Актерима који су више од једног столећа, тј. од појаве геополитике под 
тим називом на прелому 19. и 20. века, креирали међународне односе и 
кројили политичку карту света, придружили су се нови и све моћнији. 
На другој страни, деклинизам Запада постао је очигледан, мада није то-
лико погађао САД, колико њене сателите „мостобрански“ позициони-
ране на западу и истоку Евроазије. Управо Евроазија није престала да 
буде главна арена геополитичког надметања, где су аутохтони „играчи“ 
све директније показивали да им је главни циљ потискивање алохтоне, 
али још увек водеће глобалне силе. Али, „главна геополитичка награда“ 
није више само Евроазија, већ се поприште постмодерних геополитичких 
супарништава проширило на читаво јединствено копно Афро-евроазије 
(„Светско острво“) и шире, на глобални план. А у његовом „срцу“ је нови 
светски геополитички субјект – Исламски свет. Сходно томе, неће ли до-
садашњи евроазијски Heartland-Rimland модел морати  да се просторно 
транслира и суштински трансформише?

ПРЕДГОВОР
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Апсолутни униполарнизам већ је уступио место релативном 
униполаризму, који се, такође, ближи крају. Извесно је да ће он прећи 
у мултиполарни поредак и да ће се неминовно преобликовати у како-та-
ко равнотежни мултиполарни биполаризам. Улога простора у светским 
пословима, коју је глобалистички дискурс декларативно доводио у пи-
тање, постаје наглашенија, а инструменти борбе за његову контролу раз-
новрснији. Пред теоријском и практичном геополитиком компликују се 
задаци. Преиспитивање ранијих постулата и клишеа постаје неминовно. 
Потребне су нове геополитичке идеје, парадигме, законитости, обрасци, 
концепцијске поставке, методе истраживања и конкретизације, дисци-
плине и субдисциплине. Несумњиво да ће постмодерна геополитика тра-
гати за адекватним одговорима на питања промена у хијерархији великих 
сила, стварања интегралног геополитичког идентитета, употребе нових 
чинилаца моћи, улоге цивилизација у геополитичким процесима, прос-
торних аспеката преображаја светског система и његових пројекција на 
регионалне нивое, тј. актуелизације грокализацијских и глокализацијских 
феномена. Али, истински „повратак у будућност“ геополитика ће оства-
рити ипак не одричући се (нео)класичних поставки о таласократско-те-
лурократском антагонизму, непревазиђености државе као геополитичког 
субјекта, националном интересу и његовој просторној димензији, експан-
зионистички мотивисаним интеграцијама, савезништвима и пактовима, 
непролазној важности највећег планетарног копна Евроазије, кључној 
позицији појединих региона као што су Балкан, Средоземље, Блиски и 
Средњи Исток, Кавказ...

*   *   *
Међународни тематски зборник Свет и нове геополитичке пара-

дигме посвећен је феномену савремених геополитичких промена, чији 
смисао, узроци, појавни облици и последице још нису у потпуности уоче-
ни, схваћени и проучени. Изазов тражења одговора на ова компликована 
питања окупио је ауторе из седам земаља, а нужан мултидисциплинарни 
приступ  проистекао је из њиховог научног профила – географског, исто-
риографског, правног, политиколошког, социолошког, економског. Научни 
радови одишу оригиналношћу, свеобухватношћу и актуелношћу. Зборник 
је структурисан у складу са три изазова на која су се аутори фокусирали: 
нове теоријско-концепцијске парадигме у геополитици, сумрак унипо-
ларног светског система и регионалне геополитичке последице глобал-
них промена. Иако садржински различити, радови доносе целовиту ана-
лизу процеса који утиче на садашњост и одређиваће будућност српског 
народа и његовог простора. 

Приређивач
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УДК 327::911.3

Проф. др Миломир Степић*

ОД (НЕО)КЛАСИЧНИХ 
КА ПОСТМОДЕРНИМ 

ГЕОПОЛИТИЧКИМ 
ПОСТУЛАТИМА**

С а ж е т а к

Иако су глобалисти настојали да окончање Хладног рата и до-
лазак униполаризма   искористе за ликвидацију геополитике, 
преобликовање светских односа учинило је да она доживи 
реафирмацију. Међутим, (нео)класичном геополитиком није 
било могуће да се одговори на постмодерне изазове. Аутор 
сматра да је неопходно преиспитати постулате традиционал-
не геополитике и фокусирати их сходно рецентним процесима 
и очекиваним трендовима промена. Сходно томе, требало би 
поћи од потенцирања научности геополитике, чиме би се по-
већала вредност и њене апликативне стране. Таква геополити-
ка требало би најпре да оповргне геонихилистичке приступе, 
а потом да се посвети превредновању ранијих законитости и 
концептуалних поставки. Уважавајући новонастале глобал-
не трансформације, у раду се анализа усмерава на нову хије-
рархију геополитичких актера, таласократско-телурократски 
антагонизам у контексту изградње интегралне моћи, редефи-
нисање Heartland-Rimland модела и суштину промена светског 
поретка.
Кључне речи: реафирмација геополитике, хијерархијска 
смена светских сила, интегрална геополитичка моћ, глобални 
Heartland-Rimland модел, мултиполарни необиполаризам.

*  Редовни професор; научни саветник у Институту за политичке студије у 
Београду.

**  Рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179009, који финансира Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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1. ГЕОПОЛИТИКА ИЗМЕЂУ ПОРИЦАЊА  

И ТРИВИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Геополитика као пракса постоји од искона и њено трајање 
никада се није прекидало. Али, у научном смислу, геополитика се 
под тим именом конституише и афирмише тек нешто више од јед-
ног века. Њен развој био је буран, пун успона и падова, потврђи-
вања и порицања, глорификовања и сумњичења. „Науке-старосе-
деоци“ нису је дочекале раширених руку. Појмовно-категоријално, 
сазнајно-методолошко, теоријско-концепцијско, системско-струк-
турно и иновативно-стратешко артикулисање „географизације 
политичког“ тумачено је као пролазна, али опасна псеудонаучна 
девијација, са којом би се требало сурово обрачунати. И та „зла 
судбина“ прати геополитику до данас, наносећи јој ударце и оме-
тајући њено формално друштвеноинаучно-образовно позициони-
рање, али не успевајући да спречи њен raison d’être, успон и раз-
гранавање (суб)дисциплина.

Геополитика јесте поникла у окриљу географије, старе, 
доказане, фундаменталне и националне науке, али јој је име да-
ровао правник, у међународним односима  место јој нашли поли-
тиколози, геостратегијску употребну вредност нагласили јој вој-
ни теоретичари и практичари, а њоме се мање или више успешно 
бавили, баве и бавиће се још историчари, философи, економисти, 
социолози, теолози... На први поглед парадоксално, из кругова 
истих тих наука истовремено су долазила и најснажније исказана 
ниподаштавања и пежоративне квалификације геополитике. У ст-
вари, жилава транснаучна природа, у првом реду географско-поли-
тиколошка и посибилистичка, помогла је геополитици да преживи 
чак и немачко геодетерминистичко застрањивање, које се извргло у 
нацистичко вулгарногеографистичко идеологизовање и компроми-
тацију. Будући да је због тога била скрајнута, анатемисана и дове-
дена пред нестајање, научна геополитика се после Другог светског 
рата мукотрпно, корак по корак опорављала, излазила из илегале и 
настојала да сустигне несумњиву практичну геополитичност би-
поларизма.

Иако је Хладни рат обично представљан наративом о су-
чељавању превасходно демократско-капиталистичког и ауторитар-
но-колективистичког система, радило се, у ствари, о „природном 



ОД (НЕО)КЛАСИЧНИХ КА ПОСТМОДЕРНИМ ...Миломир Степић   –

15

антагонизму“1) два геоцивилизацијска, геополитичка, геострате-
гијска и геоекономска антипода. Да је у надметању две суперси-
ле – САД као отелотворења „моћи мора“, и СССР као персони-
фикације „моћи копна“ (укључујући и њихове вазале-савезнике 
окупљене на основу истих „принципа“) – идеолошка димензија 
била ефемерна потврђује и чињеница да после пада Берлинског 
зида ипак није дошло до „краја историје“. Тренутну немоћ, екстен-
зивност и (кутузовљевско!?) повлачење источног ривала (Русија), 
Запад (САД) није пропустио да „наплати“ на прави геополитички 
начин – територијалним ширењем, заузимањем кључних позиција, 
опкољавањем и сузбијањем противника, не скривајући намеру да 
га максимално ослаби, фрагментира и уништи. Истовремено, си-
нергијски интензивирајући тзв. хибридно ратовање, а нарочито ко-
ристећи медијско-(псеудо)научно-сајбер инструменте „меке моћи“ 
за анестезирање недотучених „варвара“ са друге стране трансгре-
сионог limes-а, Запад је пласирао тезу да ће геополитика неминов-
но примат уступити геоекономији.2) Био је то још један, овога пута 
лукав, типичан постмодерни удар на геополитику.

Уместо да постане жртва процеса глобализације и идеоло-
гије глобализма, геополитика је са одмицањем транзиционог уни-
поларног раздобља доживљавала све уочљивију ренесансу. Њен 
научни, образовни и апликативни замах био је посебно снажан у 
земљама и регионима где је геополитички начин размишљања и 
деловања питање опстанка, тј. у онима које је доминантни Запад 
под америчким вођством „таргетирао“ као „непослушне“, „отпад-
ничке“, „опасне вирусе“, „осовину зла“, „претњу својим интереси-
ма“... Реанимација геополитике предњачила је, логично, у постсо-
вјетској Русији, што је представљало предуслов њеног опоравка 
и успона поново до нивоа супер-силе, те језгра антиатлантистич-
1 „Природним антагонизмом“ историчар Љ. Ристић назива ривалитет поморске 

силе Велике Британије и копнене силе Русије у Евроазији током 19. века. 
Видети у: Љубодраг Ристић, Србија у британској политици 1889-1903, Бал-
канолошки институт САНУ, Београд, 2014, стр. 507.

2 Глобалисти су сугерисали да ће моћ држава и њихов утицај на међународном 
плану све више одређивати економски чиниоци. Сходно томе, Е. Лутвак, који 
је 1990. године актуелизовао ранији термин геоекономија, нагласио је да ће 
државе настојати да „стекну геоекономску замену за опадајућу геополитичку 
улогу“, те готово деценију касније поручио: „Ушли смо у епоху геоеконо-
мије.“ Видети у: Edward Luttwak, „From Geopolitics to Geo-economics: Logic 
of Conflict, Grammar of Commerce“, The National Interest, The Nixon Center, 
Washington D.C., № 20, Summer 1990, стр. 19. и Edward Luttwak, Turbo capi-
talism: winners and loosers in the global economy, Harper and Collins Publishers, 
New York, 1999, стр. 127.
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ког, евроазијског повезивања. Међутим, први регион на коме је 
тестирано униполарно преобликовање света и глобалистичка моћ 
хладноратовског победникабио је Балкан, синоним геополитике, а 
егземпларне жртве – југословенска држава и њен српски стожер.

Међу (пост)југословенским чиниоцима, геополитичку 
авангарду традиционално су представљали Хрвати, мада се и ар-
банашки смисао за практичну геополитику показао веома ефикас-
ним. На другој страни, Србе и српске земље, иако „од Беча до Ца-
риграда нема већег народа од нашега“3), дуготрајно занемаривање 
геополитике довело је на размеђу 20. и 21. века до огромних гу-
битака и ивице опстанка. Закаснело, опрезно и парцијално српско 
приклањање геополитици током последње деценије 20. века било је 
реактивно и више резултат нагона за самоодржањем него смишље-
не научно-националне стратегије. Убрзо се „клатно“ српског одно-
са према геополитици нагло померило према њеном некритичком 
прихватању, промовисању и глорификовању. Штавише, намноже-
ни надри-геополитичари и геополитички „аналитичари“, који су 
„ненаучени већ постали учитељи другима“4), повели су геополити-
ку у другу крајност – ка инфлацији, естрадизацији, банализацији и 
тривијализацији. Колико је то било одјек сличних девијација у све-
ту, толико се радило о утилитарном дневно-политичком лавирању 
између геодетерминизма и геонихилизма у суштинском схватању 
места и значаја простора у геополитици.

2. НЕОДРЖИВОСТ ГЕОНИХИЛИЗМА

Физичкогеографски детерминизам (геодетерминизам) је 
„златна нит“ која се протеже од протогеополитичких спознаја до 
неокласичне и постмодерне геополитике. Изузимајући застрањи-
вање немачке школе, до врхунца доведено у време К. Хаусхофера 
и нацизма, географска и геополитичка наука je углавном пружала 
отпор покушају геодетерминизма да доминира теоријским дис-
курсом. Штавише, такав приступ „пацификован“ је француским 
географским посибилизмом (геопосибилизмом) П. Видала де ла 
Блаша и његових следбеника, што је допринело не само афирма-
3 Јован Цвијић, Говори и чланци, Сабрана дела, књига 3 (том I), САНУ; Књи-

жевне новине; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987, стр. 66.
4 Владика Николај Велимировић, Мисли о добру и злу, Евро; Невен, Београд, 

1999, стр. 7.
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цији друштвене географије, већ касније помогло геополитици да 
не залута на странпутицу обичне идеолошко-експанзионистичке 
доктрине. Чак и када је геополитика (привидно) маргинализована 
после Другог светског рата, улога и вредност простора су расли, 
мада је његово поимање било све мање детерминистичко. Хладни 
рат имао је препознатљиву територијалну пројекцију – од глобал-
ног, до регионалног нивоа. И један и други блок настојали су да 
се просторно шире. У томе је ВУ био знатно мање агресиван, ус-
певши да после формирања 1955. године укључи само бившу ДР 
Немачку 1956. године. На другој страни, после формирања 1949. 
године, НАТО је током биполаризма имао три циклуса проширења, 
а у постбиполарном периоду још три, настојећи да тај процес про-
дужи. Уз два трансокеанска „мостобрана“ на западу и истоку Ев-
роазије, САД су „пактоманијом“ и инструментализовањем несвр-
станих успоставили просторну контролу Мекиндеровог Светског 
острва.5)

Иако је Маклуан, најављујући да ће информациона рево-
луција Планету преобразити у „глобално село“, још у јеку Хладног 
рата промовисао идеју о „крају географије“6), простор је остао у 
средишту пажње и у постмодерном раздобљу. Али, громогласно је 
пропагандно негирана просторна суштина трансформисања света. 
Чак и у поимању интензивних процеса геополитичког карактера, 
који су, по природи, опросторени, више су наглашаване остале 
димензије – ресурсна, енергетска, комуникацијска, економско-
финансијска, социјална, демографска, културно-цивилизацијска... 
Очишћење од проклетства геодетерминизма претило је да геопо-
литику удаљи чак и од „праве мере“ географског – геопосибили-
зма. Истовремено, размахнуо се девијантни геоекономизам, који је 
апсолутизовао економске аспекте „свега постојећег“, укључујући 
и организацију простора од локалних самоуправа до планетарног 
нивоа, неоправдано маргинализујући умеренију и сврсисходнију 

5 О америчкој контроли Светског острва (афро-евроазијског копна) помоћу „три 
нераскидиво повезана система: евроазијска ‚кљешта‘+пактови+несврстани“ 
видети у: Миломир Степић, Геополитика – идеје, теорије, концепције, Ин-
ститут за политичке студије, Београд, 2016, стр. 290–303.  

6 Информационо и медијско обесмишљавање улоге простора Маклуан је 
разматрао у неколико кључних дела: Marshall McLuhan, The Gutenberg Gal-
axy: The Making of Typographic Man, Routledge and Kegan Paul, London, 1962; 
Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, Routledge and 
Kegan Paul, London,1964; Marshall McLuhan, The Global Village: Transforma-
tion in World Life and Media in the 21st Century, Oxford University Press, New 
York, Oxford, 1989.
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научну дисциплину – економску географију.7) У „мртву трку“ са 
геоекономизмом укључило се још једно антипросторно схватање – 
технодетерминизам. Посебно је истицана улога система информи-
сања и глобалних мрежа – од радија и телевизије, преко интернета, 
до безобалних крипто-начина електронског обликовања колектив-
не свести – помоћу којих је сугерисано да су просторне дистанце 
обесмишљене, да је простор „сабијен“ и побеђен брзином, тј. да 
је дошло до „анулирања простора помоћу времена“8), те да је аге-
ографичност, следствено и агеполитичност (постгеополитичност) 
света неизбежна.

Али, реалност је била другачија: „парадоксално је да све 
већу теоријску релативизацију улоге територије прати све већа 
борба – чак ратови – за територије.“9) Са одмицањем постмодерног 
раздобља и релативизовањем америчке униполарне хегемоније, 
улога простора у светским пословима почела је да се поново екс-
плицитно потенцира. Иако значај простора никада није престао да 
постоји, већ се трансформисао и схватао „на креативан начин“, убр-
зо је почела реафирмација његове вишедимензионалности и кван-
титативно-квалитативних особина. Истовремено, континуирано је 
вршено (пре)вредновање његове физичке и друштвене структуреса 
комплексног, а нарочито са геополитичког становишта. Геовирту-
елизација, која је дошла до изражаја са софтверско-хардверском 
револуцијом, а „експлодирала“ са развојем интернета, претворила 
се у супротност глобалистички намењеној „мисији“ обесмишља-
вања улоге простора – постала је основа за научно засновано ге-
ополитичко моделовање, прогностику и сценаристику (наравно, и 
за манипулисање). Овој, али још више практичној страни геополи-
тике, допринела је геоматика, нарочито користећи алате и технике 
географског информационог система (GIS), глобалног позиционог 
система (GPS) и дигиталне картографије (DC). У контексту глобал-
них геополитичких односа, смртоносни ударац ниподаштавању 
простора задало је формирање прелазног мултиполарног поретка 

7 Хвалоспев економској географији, дисциплини друштвеногеографског 
субсистема интегралног система географске науке, учинио је Пол Кругман, 
добитник Нобелове награде за економију, искреном констатацијом: „Тек сада 
сам схватио да сам читавог свог професионалног живота (...) размишљао и 
писао о економској географији, а да тога уопште нисам био свестан.“ Видети 
у: Paul Krugman, Geography and Trade, MIT Press, Cambridge, 1991.

8 David Harvi, „Prostor i moć“, Ekonomika, Ekonomika, Beograd, № 4-6/1994, стр. 
80.

9 Часлав Оцић, Увод у региономику, Знамен, Београд, 2003, стр. 22.
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као пароксизма процеса контра-глобализације10), а који подразуме-
ва територијално обликовање неоимперијалних „геостратегијских 
сфера“, „геополитичких региона“, „пан-области“, „великих прос-
тора“... Чини се да је приоритетни задатак постмодерне геополити-
ке окончан на задовољавајући начин – геонихилистичко схватање 
показало се као неодрживо и одбачено је, али не у корист неког 
неодређеног, реактивног антигеонихилизма, а још мање повампи-
рења неогеодетерминизма. Штавише, нови погледи на геополи-
тичке принципе све више добијају геософске обрисе, што геопо-
литику сврстава у ред истинских, савремених и чврсто теоријски 
утемељених наука.    

3. НУЖНОСТ ПРЕИСПИТИВАЊА 
 (НЕО)КЛАСИЧНИХ ГЕОПОЛИТИЧКИХ КЛИШЕА

3. 1. Постмодерна геополитика: „повратак у будућност“

Чињеница да се простор поново нашао у фокусу геополи-
тичког мишљења и делања није донела пуко враћање на традицио-
налну геополитику. Неокласична геополитика, нарочито на Западу, 
направила је „последњи трзај“ покушавши да помоћу ранијих об-
разаца, те постојећим константама придружујући нове променљи-
ве, решава проблеме пред којима се нашао трансформисани свет. 
Наравно да то није давало валидне резултате. Вирилиоовску дина-
мику рецентних геополитичких процеса11), а још више атипичне 
геополитичке мегатрендове могао је да прати само постмодерни, 
па чак и ултрапостмодерни геополитички приступ. У првом реду, 
он би требало да подразумева ново, проширеније и продубљеније 
схватање геополитике – од њеног поимања, дефинисања, научнос-
ти, предмета и задатака проучавања, до позиционирања у систему 
наука, (суб)дисциплинарног разгранавања, методолошког модер-
низовања и употребљивости у различитим доменима праксе. Такав 
10 Појам контра-глобализација адекватнији је од појма обрнута глобализација, 

који користи Х. Ф. Алам (Haled Fuad Alam), Globalni islam, Službeni glasnik, 
Beograd, 2012, стр. 53.

11 Француски архитекта, урбаниста и политички мислилац Пол Вирилио био 
је теоријски заговорник дромологије – логике и утицаја времена (брзине) на 
освајање простора и владање њиме. Више о томе видети у: Зоран Петровић 
– Пироћанац, Мали појмовник геополитике, Центар за геополитичке студије 
„Југоисток“; Институт за политичке студије, Београд, 2004, стр. 510–513.
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приступ не значи приклањање једно време изразито конјунктурној 
критичкој геополитици, нити револуционарном заносу геополи-
тичког ревизионизма. Такође, то још мање значи да би садашња 
и будућа геополитика требало да крене путем супериорне, ели-
тистичке наднауке која би претендовала да објасни већину вео-
ма разнородних и сложених глобалних, регионалних и локалних 
друштвених процеса.

Савремна геополитика требало би да пође од сопственог 
редефинисање јер није довољно архаично схватити je само као 
приступ или метод којим се проучавају утицаји географских чи-
нилаца на политичке феномене. Првенствено, њена географичност 
не исцрпљује се у физичкогеографским чиниоцима (размештај 
природних ресурса, рељефа, климе, хидрографије, живог света), 
тј. у схватању простора као природне арене (амбијента) одигра-
вања политичких појава и процеса. Она подразумева читав гео-
графски систем, који обухвата још и узрочно-последично повезане 
друштвеногеографске чиниоце (просторне аспекте становништва, 
насеља, економије, културе), те његову комплетну и комплексну 
улогу у политичким појавама и процесима, и то са становишта кон-
кретних, променљивих циљева и интереса. Стално вредновање фи-
зичкогеографских предиспозиција и динамика друштвеногеограф-
ских чинилаца, ослобађа геополитику раније геодетрминистички 
диктиране статичности. Упоредо, увођење променљивих и разнос-
траних циљева и интереса у дефинисање геополитике не лишава је 
обавезујуће научне објективности јер подразумева непристрасан 
и разностран приступ у њиховој анализи. Циљеви и интереси који 
су у домену постмодерне геополитике нису више само или доми-
нантно територијални, већ и економско-финансијски, идеолош-
ки, војно-безбедносни, религијско-цивилизацијски..., док њихови 
субјекти (носиоци) не остају само државе, него све важнију улогу 
преузимају наддржавни, субдржавни и недржавни актери.

Обухватније, фундаменталније схватање геополити-
ке подразумева и умножавање инструмената њеног деловања у 
пракси. Политичким притисцима,изнуђеним територијалним-
прекрајањима, „звецкању оружјем“, директним војним агресијама 
и окупационим методама, придружили су се економске санкције, 
наметања дужничког ропства, „ратови“ гасоводним и нафтоводним 
коридорима, злоупотребе међународних институција, тзв. обојене 
револуције, сајбер-манипулисање, пропагандно разврставања на 
привилеговане „наше“ („добре“) и проказане „њихове“ („лоше“)... 
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Сходно томе, и методе геополитичких истраживања требало би 
допунити и модернизовати. Уз устаљене основне, општенаучне 
и посебне методе, постмодерна геополитика захтева наглашенију 
примену метода регионализације, гео-информационог метода, све-
обухватног системског приступа, те утемељење специфичног ге-
ополитичког метода, који „подразумева све оне путеве и начине на 
који могу да се објективно промишљају и проучавају вишедимен-
зионална теоријска и практична узрочно-последична прожимања 
географског и политичког, са становишта различитих интереса, 
у границама конкретних територијалних целина и у контексту 
одређених пресека на хронолошкој скали“12). Такву геополитику 
биће тешко сврстати у географију, политикологију и/или неку дру-
гу „етаблирану“ науку. Она је већ свукла „тесну кожу“ научне дис-
циплине или субдисциплине и постала посебна, истина контактна 
и прожимајућа – наука. Пред њом се нагомилавају истраживачки 
задаци које намећу све интензивније светске промене.

3. 2. У сусрет новој хијерархији геополитичких актера

Са одмицањем 21. века кључно питање и даље је актуел-
но: да ли државе јесу и биће главни актери геополитичких про-
цеса? Постхладноратовски униполарни глобализам, који асоцира 
на геополитички паноптикон у коме „затвореници“ ипак знају да 
су под сталном контролом, диктирао је будућност у којој ће јачати 
само једна држава – САД. Осталим државама света, чак и оним 
најпространијим, најмногољуднијим, најразвијенијим и са дугом 
државотворном и империјалном историјом, било је намењено сла-
бљење, десуверенизација, подређивање непосредној америчкој 
вољи и тзв. међународним институцијама под америчком контро-
лом, а некима територијално сажимање, дробљење или нестанак 
са политичкогеографске карте света. У ствари, САД би имале капа-
цитет праве државе и јединог, истинског, свемоћног геополитичког 
креатора, док би се статус геополитичких актера са држава измес-
тио на два нивоа: на наддржавни, тј. на разноврсне политичке, еко-
номски, цивилизацијске и друге интеграције формиране под аме-
ричким утицајем и ради њених интереса (као што је, на пример, 
ЕУ), те на субдржавни, тј. на мање и немоћне политичко-терито-
ријалне ентитете (покрајине, регионе, административне јединице, 
сепаратистичке области...), чијем настанку су, такође, често „кумо-
вале“ САД. Обесмишљавање традиционалне државе као субјекта 
12 М. Степић, Геополитика – идеје, теорије, концепције, нав. дело, стр. 48.
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међународних односа требало је да води стварању американолике, 
универзалне, тзв. светске државе.

Међутим, постмодерно доба донело је ренесансу државе 
и реафирмацију њене улоге на унутрашњем и спољашњем плану. 
Покушај да се три кључна елемента државе „суспендују“ све очиг-
ледније пропада: 1) државне територије ипак нису претворене у 
нетитулисани простор, већ се поново враћа вредност интегритета 
и суверенитета, 2) народи и нације не само да су задржали иденти-
тете, него их све више јачају, не дозвољавајући да буду претворени 
у бесловесну масу конзумеристичке популације, 3) порастао је број 
држава у којима се реуспоставља права, мање-више ефективна 
власт уместо корумпирано-уцењених политичких номенклатура, 
отуђених од сопствених сународника и претворених у марионете 
лојалне екстерним центрима моћи. Дакле, државе, које су глоба-
листи и американизовани униполаризам настојали да претворе у 
„засеоке“, „крајеве“, „махале“, па чак и „пуста селишта“  унутар 
„атара глобалног села“, враћају се на светску геополитичку сцену. 
Пред геополитичку науку поставља се задатак да предвиди, проу-
чи, па и креира какве ће бити те постмодерне државе, на који на-
чин ће учествовати у све динамичнијим међународним односима, 
које инструменте ће користити, да ли ће се њихов број енормно 
умножити, у којим регионима света ће се највише мењати поли-
тичко-територијална структура и границе... Посебан изазов биће 
феномен државоликих творевина (де-факто-државе, квази-државе, 
државоиде, склепане државе, државе-провизоријуми, недовршене 
државе...), чија пролиферација неће бити искључиво специјалност 
САД и Запада, већ ће се тиме служити и остале велике силе. Та-
кође, тек је „загребано“ питање смисла, територијалних домета и 
амбиција нових (транс)континенталних интеграција које предводе 
моћне државе, а које не подразумевају САД (и Запад у целини). 
А кључни одговор који се очекује од геополитике односиће се на 
„инвентар моћи“, међусобне односе и хијерархију водећих држава 
у будућности.

После какве-такве биполарне „равнотеже (страха)“ и кла-
сичног таласократско-телурократског антагонизма две суперсиле, 
уследио је униполарни дисбаланс, са изразитом хегемонијом САД. 
Опијени тријумфом, САД и њен европски „најбитнији (...) геопо-
литички мостобран на евроазијском континенту“13) одбијали су да 
13 Zbignjev Bžežinski, Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja 

Luka, 2001, стр. 57.



ОД (НЕО)КЛАСИЧНИХ КА ПОСТМОДЕРНИМ ...Миломир Степић   –

23

се благовремено суоче са деклинистичком реалношћу и да схвате 
како присуствују „лабудовој песми“ своје доминације светом. Чи-
нили су све да трајање двадесетог века, који се окончавао руским 
економским и другим колапсом крајем 1998. године, те разбојнич-
ком агресијом на СР Југославију 1999. године, симболички што 
више продуже. А управо тада је настао прелом са далекосежним 
и глобалним последицама: са персоналном сменом на руском врху 
почео је њен опоравак, а српска „дрскост“ да се успротиве једи-
ној глобалној сили на врхунцу моћи и њеним европским вазалима 
који су себе прогласили „међународном заједницом“, показала је 
да је отпор, иако скупо плаћен, ипак могућ. Убрзо, а нарочито са 
економско-финансијском кризом, замах шпенглеровске „пропаст 
Запада“ више није могао да се сакрије. У другој деценији 21. века, 
која је најављена 2010. године сменом Јапана Кином на позицији 
друге економске силе света, а наставила се убрзаним кинеским 
војним јачањем, западнопацифичком геостратегијском офанзивом 
и промовисањем евроазијске „Свилене (и геополитичке) концеп-
ције“14), постало је јасно да САД добијају новог, снажног и самопо-
узданог такмаца. Упоредо, наставило се (само)потврђивање Русије 
као силе са обновљеном гумиљовљевском „пасионираношћу“, те 
снагом и амбицијама доказаним на „сиријској ратној позорници“ 
где су САД и њени експоненти доведени у ћор-сокак.

Упркос кризи (над)моћи, САД су, за сада, у глобалној 
хијерархији задржале место челне државе, чија је војна, економ-
ска, финансијска, пропагандна, обавештајна и друга доминација 
још увек изражена, али не и неупитна. Стога поредак који предводе 
САД више није апсолутни униполаризам, већ се трансформисао 
у релативни униполаризам. На другом нивоу су Кина и Русија, а 
придружује им се и Индија – државе које су отпорне на амерички 
диктат не само као „удружени варвари“, већ и појединачно. 
Како се разлика између САД и њих буде смањивала, свет ће се 
приближавати мултиполаризму, чија просторна конкретизација 
може да има различите облике – од 3-4 меридијански издужене пан-

14 Кинески „Економски појас Пута свиле“ и „Поморски пут свиле за 21. век“ 
(интегрално се назива „Један појас, један пут“) нападно се апострофирају као 
идеје (гео)економског повезивања и активирања Евроазије, али су М. Степић 
и И. Зарић у томе идентификовали и образложили одлике конзистентног 
геополитичког плана, називајући га „Свилена (геополитичка) концепција“. 
Видети у: Milomir Stepić, Ivan Zarić, “Serbia and Geopolitical (non)Complemen-
tarity of the Danube strategy and the New silk road”, in: Danube and the New Silk 
Road (editor: Duško Dimitrijević), Institute of International Politics and Econom-
ics, Belgrade, 2016, стр. 452.
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области или зоне15), до релативно бројних „блокова“ заснованих на 
геоцивилизацијским и геополитичким принципима.16) Међутим, 
будући да се све мање поставља питање „да ли ће“, већ „када ће“ 
доћи до детронизовања САД, мултиполарна фаза може да потраје 
веома кратко и да се светски геополитички поредак врати на 
релативни униполаризам, али са Кином на врху.

Још једно кључно питање поставља се пред геополитику: 
да ли ће се епохални догађај свргавања САД догодити као процес 
њеног „меког приземљења“? Или очигледна нова трка у наоружа-
вању, сукоби „преко посредника“ и војно примицање границама ру-
ског архисупарника најављују да ће (ипак империјални) конфликт 
светских размера бити неизбежан? Да ли је могуће да се динамична 
Кина „обузда“ тако што би јој САД „отвориле вентил“ само далеко-
источне хегемоније, а да кинески „Један појас – један пут“ (OBOR) 
задржи искључиво бенигну коридорску геоекономску димензију 
делимичног премрежавања Евроазије и конектовања Африке? Или 
је то операционализација интегралне геополитичке моћи и тради-
ционалнекинеске (ипак империјалне) идеје „средишњег царства“, 
која у постмодерном значењу има глобалне аспирације? Хоће ли 
руско неоевроазијство да се задржи на геополитичким векторима 
(„осовинама пријатељства“17)) којима Москва успоставља савез-
ништва ради елиминисања САД из Евроазије? Или ће будућа Ру-
сија-Евроазија постати (ипак империјални) „велики простор“ као 
пијемонтско средиште интегрисања Евроазије и једно од мулти-
поларних језгара света?18) Да ли је тај процес „организовано ха-
15 Идеје структурисања света на основу меридијански издужених пан-области, 

у чијем језгру се налазе континенталне масе, а границе су трасиране океанима 
правцем север-југ, по правилу су телурократски засноване. Најзначајније су 
две – Хаусхоферова између два светска рата и Дугинова после окончања 
Хладног рата. Видети у: Karl Haushofer, Geopolitik der Pan-Ideen, Zentral-Ver-
lag, Berlin, 1931; Евразийский взгляд – основные принципы доктринальной 
евразийской платфомы, Арктогея центр, Москва, 2001. и Краткое изложение 
евразийства в четырех картах. http://www.geopolitica.ru/sites/default/files/map-
1.jpg

16 Формирање великих просторних целина (блокова) може да буде засновано 
на једном доминантном принципу (на пример, Хантингтон је издвојио 
цивилизацијске ареале) или комплексно (на пример, М. Степић идентификује 
различите чиниоце геополитичке кохезије). Видети у: Samuel P. Huntington, 
The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, 
New York, 1996. и Milomir Stepić, „Buduća blokovska struktura sveta“, Ekonomi-
ka, IP Ekonomika, Beograd, № 1-2/1997, str. 37–41. 

17 Александар Дугин, Геoпoлитика пoстмoдерне, Превoдилачка радиoница 
„Рoсић“; ИКП „Никoла Пашић“, Беoград, 2009, стр. 113.

18 Краткое изложение евразийства в четырех картах. http://www.geopolitica.ru/
sites/default/files/map-2.jpg
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отичан“, а светски систем само привидно асинхрон, тј. ради ли се 
о стрпљивом и геополитички артикулисаном току истовременог 
реализовања треће и четврте фазе реконфигурисања света у скла-
ду са руском неоевроазијском геополитичком концепцијом?19) Не 
значи ли то да ће се (ипак империјална) сфера утицаја Вашингтона 
свести на пан-америчку зону, где ће се латиноамеричка нестабил-
ност и конфликтна енергија у будућности неминовно преливати и 
у САД чије ће друштво постати не само етно-расно све поларизо-
ваније, него ће бити и лишено ранијег благостања? Силази ли са 
глобалне сцене амерички експонент (ипак империјална) ЕУ-над-
држава, док на светску геополитичку позорницу ступа исламски 
чинилац? Не присуствујемо ли очигледном урушавањуглобалис-
тичког американоликог пројекта „Светске државе“, а појави новог 
феномена (ипак империјалне) „Исламске државе“, такође универ-
залистички замишљене?

3. 3. Опстаје ли таласократско-телурократски 
антагонизам у „глобалном селу“?

Победа Запада под вођством САД у Хладном рату и ус-
постављање глобалистичког униполаризма навели су на помисао 
да је то доказ супериорности таласократског у односу на телуро-
кратски идентитет, концепт и моћ. Изгледало је да ће стихија више-
димензионалног „end-изма“ захватити и исконски дуализам „моћи 
мора“ и „моћи копна“, тј. да ће се са поразом и распадом Совјет-
ског Савеза, а потом и суновратом Русије – отелотворењима кон-
тинентализма – угасити и читав телурократски геополитички све-
тоназор. Штавише, америчка и европска пропагандна, културна, 
верска, научна и друга „машинерија“ настојала је да наметне слику 
идеализованог, прогресивног, модерног Запада (Западне цивили-
зације) и његовог логичног, свеобухватног тријумфа над наводно 
заосталим, неприлагодљивим, варварским Истоком (Првославном 
цивилизацијом). Сходно томе, читавом свету били су намењени 
цивилизацијско позападњачење (американизација) и геополитичка 
таласократизација (атлантизација). Ток последње деценије 20. века 
сведочио је да у „глобалном селу“ све иде ка предвиђеном циљу, 
те да је чак и Русија на неповратном (про)западном курсу. Само 

19 Четири фазе реализације неоевроазијске геополитичке концепције издвојио 
је М. Степић. Видети у: Миломир Степић, Геополитика неоевроазијства: 
позиција српских земаља, Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 
101–142.
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су се Срби и српске земље, будући позиционирани на Балкану, 
том „процепу светова“20) и „прецизном сеизмографу и најмањих 
промена у свим глобалним порецима моћи“21), те глобалистичким 
„цунамијем“ егзистенцијално угрожени – томе одупрли. Први и у 
то време једини! Српски отпор јесте имао регионалне размере и 
није био национално-стратегијски артикулисан, већ више нагон-
ски, али је постигао ефекат „ноге у вратима“ – Русији је „купио“ 
петнаестак година за консолидацију и својим примером указао шта 
Русија може да очекује од недвосмислено геополитички мотивиса-
ног атлантистичког Drang nach Osten.

Када је почетком 21. века Русија почела да се све ефи-
касније супротставља америчкој хегемонији и да преобликовање 
светског поретка заснива на мултиполарној неоевроазијској ге-
ополитичкој концепцији, постало је јасно да се поново заоштра-
ва скрајнути таласократско-телурократски антагонизам. Неки су 
то назвали „Новим Хладним ратом“. Неокласични геополитички 
постулати, појмовно-категоријални апарат, апликативни инстру-
менти и циљеви неодољиво су подсећали на обрасце традицио-
налне геополитике. САД, укључујући и њене евроатлантске по-
литичко-економско-војне експоненте ЕУ и НАТО, придржавале 
су се проверене, експанзионистичке, добитничке, таласократске 
парадигме, враћајући се стигматизацији Русије као симбола телу-
рократске „другости“, „различитости“, „супротности“... Било је то 
у функцији „потребе за непријатељем“ и „индуковања опасности“, 
захваљујући којој се не само задржава „геополитички темпо“ на 
глобалном плану, већ и сопствени поданици држе у стању колек-
тивне тензије, страха, дисциплине, прегнућа и пристајања на зло-
употребе власти. Руска телурократска неоевроазијска геополитика 
проглашена је претњом, иако нису САД биле опкољене, већ Ру-
сија, САД су премрежиле Русију НВО-агентуром, а не обрнуто, 
није Русија инструментализовала Канаду и Мексико против САД, 
спроводећи у њима антиамеричке „обојене револуције“, него су 
ту чиниле САД у руском „новом заграничју“, очигледно се НАТО 
претећи проширио до руских, а не ОДКБ до америчких граница, 
није се оружани сукоб распламсао у канадским провинцијама Кве-

20 Андреја Милетић, „Искушења геополитичког земљотреса“, у: Тајна Балкана 
(приредио: Бранислав Матић), Студентски културни центар, Београд, 1994, 
стр. 85.

21 Бранислав Матић, „Живети на Веригама света“, у: Тајна Балкана (приредио: 
Бранислав Матић), Студентски културни центар, Београд, 1994, стр. 8.
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беку и Њу Бранзвику као „предсобљу Беле куће“, већ у украјинској 
Доњецкој и Луганској области на само неколико стотина киломе-
тара од Кремља... Овом „геополитичком инверзијом“22) може да се 
објасни како се Русија, упркос очевидном препороду, и даље коп-
рца у мрежи наметнутог и за њу унапред губитничког таласократ-
ско-телурократског антагонизма.

Излазак из ове замке, коју је поставила геополитичка ми-
сао Запада, а спроводиле, спроводе и настојаће даље да спроводе 
њени државни и не-државни чиниоци, условљен је руском проме-
ном те парадигме. Иако је њен геополитички идентитет несумњиво 
континенталистички, Русија није a priori главни супарник Запада 
(само) из тог разлога, већ зато што је најпространија, најбогатија 
природним ресурсима, војно моћна, религијско-цивилизацијски 
стожер Православља, империјалног духа, евроазијског пијемонт-
ског капацитета и нескривених амбиција да игра улогу једног од 
кључних глобалних „играча“. Да нема ове квантитативне и квали-
тативне особине, тј. да су руски „тврди“ и „меки“ чиниоци моћи 
безначајни, њена геополитичка самоспознаја заснована на „моћи 
копна“ не би била сметња Западу толико да изазива разобручену, 
готово патолошку русофобију.23) Сходно томе, у постмодерном раз-
добљу поморско-континенталистички дуализам опстаће као темељ 
геополитичког идентитета, али оштра подела на таласократске и 
телурократске силе биће све мање одржива. Нови услови, где по-
лицентрично надметање добија истински глобалне размере, дик-
тираће кориговање „првог“24) и „другог закона геополитике“25), тј. 
примораће неколико водећих велесила да изграђују интегралну 
геополитичку моћ, а њихов (и даље неупитан) експанзионистички 
нагон и формирање стратегијских блокова засниваће се на мање 
конвенционалним и конзистентним принципима.

Предиспозиције и амбиције да постане прва сила у исто-
рији света са оствареном обједињеном моћи већ убедљиво показује 

22 Миломир Степић, „Геополитичка инверзија“, http://www.novipolis.rs/blog/ 
27750/geopoliticka-inverzija.html (објављено 06.01.2015.), 31/12/2016.

23 О геополитичким разлозима америчког (и западног) анимозитета усмереног 
према Русији видети у: Миломир Степић, „Балкан – недостајуће исходиште 
неоевроазијског вектора“, Српска политичка мисао, Институт за политичке 
студије, Београд, год. 21, vol. 44, бр. 2/2014, стр. 114–115.

24 Александар Дугин, Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004, 
стр. 139.

25 Исто, стр. 143.
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Кина.26) Исти циљ у постхладноратовском раздобљу апсолутног 
униполаризма готово су досегле САД, које ће, трансформишући 
се сходно захтевима мултиполаризма, такође настојати да остану 
конкурентне развијајући поморску, копнену, ваздушну, космич-
ку и друге димензије моћи. За сада у томе видно заостаје Русија, 
али темпо обнављања и развоја њених, упрвом реду, поморских, 
ваздушних и медијских капацитета је запањујући, те у неким ас-
пектима превазилази кинеске и америчке. Унутрашњи проблеми 
спутаваће Индију и ЕУ да се прикључе „великој тројци“, али од 
Исламског света, који већ постаје постмодерни глобални телуро-
кратски пол, може да се очекује већи искорак и у остале геополи-
тичке сфере. 

3. 4. Глобална геополитичка транзиција: од (нео)
класичног ка постмодерном Heartland-Rimland моделу

Таласократске силе, прво Велика Британија, а потом САД, 
имале су потпуно јасну перцепцију, предуслове и визију своје гло-
балне доминације. Знале су да овладавање поморским путевима и 
кључним тачакама (мореузи, земљоузи, канали, стратешки важна 
острва, полуострва и заливи) јесте довољно за превласт на Свет-
ском океану, али не и за владање не-западним копном. Такође, било 
им је јасно да светска хегемонија није могућа ако се не управља 
Евроазијом, али и да је непосредно запоседање читавог тог мега-
континента (37% светског копна и 70% светског становништва), а 
нарочито његове изоловане унутрашњости – неоствариво. Стога су 
својим поморским, трговачким и империјалним умом смислили, а 
потом колонијалистичким насиљем и експанзионизмом спровели, 
контролу евроазијског ободног појаса, истовремено опкољавајући 
његову средишњу област позиционирану унутар руских граница 
или руске интересне сфере. Тако је из наметнутог таласократ-
ско-телурократског антагонизма проистекао Rimland-Heartland мо-
дел, којим је Запад себи обезбедио дугорочно држање Евроазије „у 
шаху“, а Русије у геополитички инхибираном стању. Ухваћена у 
замку дефанзивности, екстензивности и аритмије, Русија није ус-
пела да савлада „анаконду“ Rimland-а, а то безуспешно покушава и 
у постбиполарном периоду. Она не може да очекује победу, па чак 
26 Иван Зарић, „Евроазијска геополитичка и геостратегијска перспектива 

Народне Републике Кине“, у: Србија и евроазијски геополитички простор 
(приредили: Миломир Степић, Живојин Ђурић), Институт за политичке сту-
дије, Београд, 2013, стр. 200.
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ни равноправно надметање, у геополитичкој „игри“ чија „правила“ 
је установио њен супарник, већ мора да наметне своја „правила“ 
како би водила геополитичку „игру“.

Да ли је (нео)класична Rimland-Heartland парадигма одр-
жива и у постмодерним условима или нова мултиполарна реал-
ност, укључујући промењене и превредноване физичкогеографске 
услове27), захтева њено преиспитивање? Подразумева се да САД 
и Запад настоје да задрже ту добитничку геополитичку комбина-
цију и да је само прилагоде новом-старом циљу – да ако не буду 
у стању да задрже „глобалну доминацију“, успоставе „глобално 
вођство“.28) Али, тај de facto бинарни модел постао је анахрон. Он 
је био у супротности већ са униполарним поретком на размеђу 20. 
и 21. века, а још више је то са полицентричним системом у коме 
јачају управо евроазијске силе. Глобализација геополитике учини-
ла је да за владање светом више није довољно да САД поступају 
имајући у виду упозоравајући Мекиндеров силогизам, тј. да при-
мене Спајкменов контра-силогизам и кенанистичко „обуздавање“ 
у неокласичном облику „ланца“ Источног, Јужног и Западног „ве-
ликог простора“ који окружује Средишњи „велики простор“ (Ру-
сија) на евроазијској „великој шаховској табли“ Бжежинског. Ако 
се узме у обзир и само једна нова постмодерна чињеница – да није 
Русија, већ Кина нови и највећи амерички изазивач – тешко је одго-
ворити на питање како према њој применити традиционалне кон-
цепцијске поставке о Heartland-у и Rimland-у?

У време униполарне трансгресије ЕУ и НАТО према 
европском истоку и америчке инфилтрације у постсовјетске цен-
тралноазијске републике, класични Heartland је осетно редукован 
и његова геополитичка функција доведена је у питање. На другој 
страни, изгледало је да ће Rimland бити све шири, компактнији и 
снажнији. Међутим, са одмицањем 21. века постаје све јасније да и 
класични Rimland одлази „на сметлиште (геополитичке) историје“:

1) У његовом европском сектору као веома важном аме-
ричком трансатлантском „мостобрану“ на западу Евроазије, фи-

27 Један од главних разлога за преиспитивање Rimland-Heartland модела јесте 
готово целогодишња проходност Северног морског пута због све краћег 
трајања леда дуж северног евроазијског (руског) океанског приобаља. То 
доводи у питање најважније својство Heartland-а – недоступност за поморске 
силе.

28 ZbigniewBrzezinski, Američkiizbor: globalna dominacija ili globalno vodstvo, 
Politička kultura, Zagreb; CID, Podgorica, 2004.
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нансијско-економска криза, муслимански имигрантски талас и 
дезинтеграциони „почетак парања џемпера“ (Brexit) указују да је 
деструктивни вирус неизлечив.

2) На источној страни, Северна Кореја чини амерички 
„док“ на Корејском полуострву све несигурнијим, оснажена Кина 
истискује САД из западнопацифичких приобалних мора и постаје 
далекоисточни хегемон, Русија оснажује своје енергетско, економ-
ско и војно присуство, те учвршћује дугиновске „осовине прија-
тељства“ према Кини и Јапану, док Јапан и Филипини настоје да 
промене своју позицију америчког експонента и окрећу се евро-
азијским партнерима.

3) Дуж дугачког јужног лука ентропија Rimland-а је нај-
бурнија – Турска, источномедитеранско „сидро атлантизма“, после 
неуспешног државног удара средином јула 2016. године, отказује 
послушност Вашингтону и окреће се Москви, у блискоисточној 
„Великој пукотини“, коју су таласократске силе геополитички 
пројектовале као фрактуру Светског острва, индикативан „лакмус“ 
урушавања регионалне америчке доминације постале је Сирија, већ 
дуго кредибилитет САД као глобалне силе нарушава Иран, пример 
ступидне америчке мисије јесте Авганистан, Пакистан се окреће 
Кини, Индија за сада резолутно одбија да буде антируски и антики-
нески инструментализована, те представља доследног заговорника 
и стожера мултиполаризма, острвска и муслиманска Индонезија, 
за таласократски засновану америчку глобалну хегемонију веома 
важна земља јер је позиционирана као посредник између Тихог и 
Индијског океана, преусмерава се ка евроазијским силама...

Ако (нео)класични Heartland-Rimland модел, који је (био) 
намењен Евроазији, престаје да буде геополитички функционалан, 
да ли то значи да у промењеном свету аналоган концепт није мо-
гућ? Будући да је арена геополитичке динамике проширена са Ев-
роазије на Афро-евроазију (Стари свет, Светско острво) и шире, на 
глобални план, кључно питање јесте да ли може да се идентификује 
„нови географски стожер историје“ и где се налази „постмодерна 
осовинска област“? Нема сумње да таква просторна целина по-
стоји: „на геополитичком хоризонту, пред нашим очима, појављује 
се нови глобални централни геополитички регион – ареал ислам-
ског света“29). Његове предиспозиције да то постане, од положаја, 
29 Миломир Степић, „Геополитички аспекти емиграционе ерупције из 

блискоисточне Велике пукотине“, Национални интерес, Институт за поли-
тичке студије, Београд, год. XII, vol. 25, бр. 1/2016, стр. 27.
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пространости и многољудности, до емиграционе експанзивности, 
колективне „пасионираности“, ратничке фанатизованости и амби-
циозне геополитичке „мисије“, упућују на heartland-истички капа-
цитет чак и већих размера него што га је имао онај евроазијски 
(руски) стотинак година раније. Тај Исламски Heartland не би 
обухватао читав исламски простор (на пример, не би му припадала 
најмногољуднија, али периферно позиционирана исламска држа-
ва Индонезија), већ би представљао геополитичку целину која се 
простире „од Зеленог рта до Кашмира, од  јужне обале Средозем-
ног мора до Језерске висије и од северних области Казахстана до 
Рога Африке. Његова површина износи приближно 30 милиона км2 

и по пространости надмашује Мекиндерову „осовинску област“ 
(23 милиона км2). У њему се број муслимана убрзано приближава 
једној милијарди, што је пет пута више од укупног броја станов-
ника „оригинала“ из 1904. године (око 180 милиона).“30) Око овако 
оријашког Исламског Heartland-а, од „остатка света“ формираће 
се Глобални Rimland. Њега ће, упркос свеколикoj хетерогености и 
супротстављених интереса великих сила које се „слажу као рогови 
у врећи“, у стању лабаве кохезије одржавати само „најмањи зајед-
нички садржалац“ интереса – стварна или потребна (индукована) 
тзв. исламска претња.  

4. (НАЈ)НОВИ(ЈИ)СВЕТСКИ ПОРЕДАК: 
МУЛТИПОЛАРНИ НЕОБИПОЛАРИЗАМ

Промена парадигми класичне и неокласичне геополити-
ке је неминовна, у току је и све више се убрзава. Она је у кау-
залној вези са динамиком вишедимензионалних глобалних тран-
сформација. Постмодерно доба одликује промена распореда сила 
у светској хијерархији, преформулисање неких кључних геопо-
литичких постулата, појава нових, неконвенционалних инстру-
мената за остваривање геополитичких циљева, обликовање инте-
гралног геополитичког идентитета и моћи уместо традиционалне 
таласократско-телурократске дихотомије, реконцептуализација 
Heartland-Rimland модела услед израстања геополитичке динами-
ке из евроазијског у глобални контекст, процес смене поредака и 
пројекција те смене на макро-, мезо- и микрорегионални простор-
30 Миломир Степић, „Исламски Heartland“, Српска политичка мисао, Институт 

за политичке студије, Београд, год. XXIV, vol. 55, бр. 1/2017, стр. 67.
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ни ниво. Ове промене имају фундаментални и епохални карактер, а 
њихове последице су несагледиве. Иако свет никада није био неге-
ополитичан, сада је ушао у фазу изразите (ре)геополитизације. На 
геополитички начин размишљају не само теоријско-концепцијски 
креатори и практични реализатори преобликовања светског систе-
ма, већ и обичан, „мали човек“, који је медијски „бомбардован“ 
спољашњим манифестацијама привидне транзиционе анархије и 
чији лични живот није од тога заштићен.

Силазак униполарног глобализма са историјско-геополи-
тичке сцене и демонтажа Pax Americana само на први поглед су 
далеко одмакли. Демонополизовање САД тек се назире у финан-
сијско-економској сфери, оне у међународним политичким органи-
зацијама и даље убедљиво воде главну реч, најважније институције 
су процедурално и персонално чврсто проамерички профилисане, 
седишта најважнијих глобалних форума лоцирана су у америчко-
западноевропском простору, систем одлучивања САД су после 
апсолутне победе још у Другом светском рату „зацементирале“ 
сходно свом систему вредности и интерсима, механизми принуде 
су и даље махом у рукама Вашингтона и он их, као „рањени лав“, 
све бескрупулозније примењују. Сви ови аргументи премоћи чине 
хегемонистички „повратак“ САД могућим, али не и вероватним. 
Остале велике силе-претенденти тешко мењају давно наметнуту 
матрицу и њено до перфекције доведено функционисање, мада је 
јасно да почињу да примењују ефикаснији метод – „заобићи умес-
то прескочити“. На први поглед парадоксално, свргавање САД нај-
даље је одмакло на геополитичком плану. Релативни униполаризам 
као (прелазна) фаза приводи се крају и укопавају се „угаони каме-
нови“ за градњу будуће структуре света.

(Нај)нови(ји) глобални поредак формираће се као мулти-
поларни необиполаризам и његово успостаљање одвијаће се кроз 
више фаза, а две, делимично преклапајуће, већ се назиру:

У првој фази, на једној необиполарној страни извесно вре-
ме остаће и даље веома утицајне САД, које ће настојати да моћ што 
дуже црпе из таласократске „формуле“. То намеће обавезу да задр-
же главног трансатлантског (ЕУ) и транспацифичког (Јапан) ваза-
ла, те што више дисперзно распоређених старих и нових упоришта 
– збигњевистичких „геостратегијских играча“ и „геополитичких 
стожера“ (Турска, Аустралија, Јужна Кореја, Саудијска Арабија, 
Израел, евентуално Индонезија, неке афричке, латиноамеричке и 
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појединачне европске земље). Друга необиполарна страна окупиће 
се на антиамеричкој основи. Чиниће је Кина, Русија и Индија, које 
ће тежити да свој континенталистички код допуне поморским. 
Њима ће се придружити и неколико сила нижег ранга – у првом 
реду Иран. Оне ће унутар већег дела Евроазије формирати мулти-
поларни систем и примарни циљ биће им елиминисање америчке 
доминације са евроазијског копна и околних океанских акваторија, 
уз ширење глобалног утицаја и настојање да се из „канџи“ САД 
преотму Јапан и ЕУ (ако је могуће цела, а најпре Немачка). Исто-
времено, између Кине, Русије и Индије постојаће деликатни, прави 
мултиполарни односи, који ће често имати одлике „геополитичког 
преферанса“ где двојица „маказе“ трећег. САД ће покушавати да 
ослабе супарнички евроазијски блок инструментализујући потен-
цијалне балансере, док ће све активнију и незаобилазнију улогу 
играти нови геополитички субјект – исламски.

У другој фази, Исламски свет ће постајати све снажнији, 
самопоузданији и утицајнији. „Остатак света“ неће више моћи да 
га приказује као „светско страшило“ и катастрофички идентифи-
кује углавном са популационо-просторном експанзионизмом, вер-
ско-цивилизацијским фанатизмом и терористичко-војном агресив-
ношћу. Мораће да га прихвати на рационалан начин – као глобални 
геополитички пол велике „специфичне тежине“ и новог, можда 
јединог (истина, индукованог) носиоца-баштиника „праве телуро-
кратије“. На другој необиполарној страни лидерске прерогативе 
преузимаће Кина, али она неће (још) досегнути таква својства која 
би јој омогућила глобалну хегемонију и униполарни Pax Sinica. Са 
снажном Русијом, Индијом, евентуално целовитом и геополитички 
еманципованом ЕУ (или непосредно Немачком) и још неким реги-
онално важним земљама градиће комплементарне, али упоредо и 
конкурентске односе уобличене у Pax Eurasiatica. У гравитацио-
ном пољу овако огромног и моћног блока наћи ће се Аустралија, 
Африка јужно од Екватора, већина акваторија и архипелага Тихог, 
Индијског и Северног леденог океана, а не би требало заборавити 
и Антарктик, око чије контроле може да се распламса веома оштра 
борба. САД, иако више неће имати одлучујући утицај изван ме-
ридијански издужене пан-америчке области, заједно са великим 
евроазијским силама Кином, Русијом и Индијом, изграђиваће 
интегралну геополитичку моћ и са њима формирати комплексан 
полицентричан субсистем. Да ли ће антиисламизам бити довољно 
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снажан повезујући чинилац да тако бројне, различите, снажне и 
супротстављене силе задржи заједно? И до када?
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Milomir Stepić

FROM (NEO)CLASSICAL TO 
 POSTMODERN GEOPOLITICAL 

 POSTULATES

Resume

The establishment of unipolar order threatened geopolitics with 
“final destruction”. The globalists considered that economic fac-
tors will have a crucial role in world affairs and that geopolitical 
rivalries will be replaced by geo-economic ones. However, reality 
confuted such predictions. The reaffirmation of geopolitics was al-
ready practically demonstrated in the case of the disintegration of 
Yugoslavia; soon it became clear that the process of world recom-
position has a geopolitical basis. However, it was not possible to 
respond to postmodern challenges with (neo)classical geopolitics. 
It is therefore necessary for the traditional postulates of geopoli-
tics to be placed in a new context and to focus in accordance with 
changed relations and expected trends. This means that modern 
geopolitics gets an expanded field of study, becomes more dis-
persed, uses new methods, changes its status of a scientific disci-
pline and becomes a true science, with a more pronounced applica-
tive value. Before such geopolitics, there is a task: firstly to rebut 
geonihilistic approaches and then to devote itself to the reviewing 
of earlier laws, instruments and conceptual settings. Epochal and 
fundamental global changes require that attention must be paid to 
several key phenomena: to the hierarchy of the new geopolitical ac-
tors, among which the influence of the United States weakens, and 
China’s power grows, to recovered Russia and the Islamic factor; 
to the change of the former “axiom” of thalassocratic-tellurocratic 
antagonism, caused by the more and more obvious shaping of the 
integral geopolitical identity and power; to the non-functionality of 
traditional, Eurasian, and the establishment of a new, global Heart-
land-Rimland model; to the essence of the changes to the world 
order, which is gaining qualities of multipolarism in neobipolarism.
Keywords: reaffirmation of geopolitics, hierarchical shift of world 
powers, integral geopolitical power, global Heartland-Rimland 
model, multipolar neobipolarism
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С а ж е т а к

У раду аутор настоји да постави проблем методе у контексту 
геополитике као науке. У отклону према постмодернистич-
кој аверзији према систематичном мишљењу и конфузији до 
које доводи еклектика у друштвеним наукама, аутор предлаже 
херменеутички захват у геополитичку емпирију. У размиш-
љањима у том правцу полази се од троструких токова: пред-
разумевања, тумачења и објашњења, и разумевања геополи-
тичких феномена. У етапи тумачења и објашњења препознају 
се проблеми опште методологије, посебних метода природних 
и друштвених наука, и појединачних метода друштвених нау-
ка. При том се на терену политике разазнаје општа политичка 
методологија са три значајне дистинкције: различитости поли-
тике од осталих области људског света; разлике геополитике 
од других делова политике, и; унутрашње геополитичко разли-
ковање појединих геополитичких дисциплина. Аутор даље уо-
чава методска подвајања на географском терену, и то физичке 
и социјалне географије, као и комбиноване методе. После тога 
поменута су фундаментална географска становишта, односно 
главне школе и правци.
У трећој и завршној херменеутичкој етапи разумевања геопо-
литике истакнути су основни приступи феномену простора, 
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финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.
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тј. територија: територијалност, транстериторијалност, по-
сттериторијалност и нетериторијалност. У завршници чланака 
аутор истиче три интерпретативне формуле у виду скраћени-
ца, тј. акронима. Прва под називом 3Т се односи на потребу 
суштинског разликовања транзита, транзиције и трансформа-
ције. Друга под називом 4Г указује на четири нарочите области 
геополитике: геополитику, геоекономију, геодемографију (де-
мополитику) и геокултуру. Најзад,  четвртим акронимом 5ПП 
упућује се на низ просторних планова тумачења и разумевања 
српског геополитичког места и положаја: српски, јужносло-
венски, балкански, источни (словенски) и европски, као и гло-
бални план. Напослетку, у закључку аутор је истако вредност 
теоријског разумевања и практичне примене идеја национал-
ног и државног и суверенизма, и војне и политичке неутрално-
сти у савременим условима.
Кључне речи: феномен простора, политикологија, географија, 
геополитика, методи геополитике, геополитички обрасци, 
геополитичка херменеутика, критичка геополитика

1. УВОД

Све је садржано у духу времена, под условом да је време 
довољно одуховљено. У нерефлектованим временима историјски 
догађаји остају непромишљени и несхваћени. Упоредо са размахом 
глобализације појам света се истовремено сажима и шири. Због 
недостатка уверења и доказа време после Модерне названо је по-
стмодерним. У разједињеном свету, међутим, коегзистирају пред-
модерна, модерна и постмодерна стања. Сујеверном миленаризму 
причињава се крај на крају свих крајева, а коначног краја, заправо, 
нема. Штавише, постмодерна агенда, која се без покрића чинила 
супериорном у неодређеној (бес)коначности историје, релативи-
зована је наговештајима следеће фазе „постирања“ – својеврсном 
пост-постмодерном.

Политика је арена пристанака и принуда, простор претњи 
и застрашивања, насиља и изнуда, али и задовољства, сигурности, 
сарадње. Наговештаји опште пропасти у кулминативним тачкама 
разорних сила саобразни су библијским пророчанствима апока-
липсе. О опасностима се мисли и када изгледа да опасности нема. 
Могућности угодног живота осенчене су нелагодама које извиру 
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из онога што се разуме и не разуме – нарочито зебњама због онога 
што остаје занемарено, непротумачено и несхваћено.

Отуда је потребно промишљати политички живот. Једну 
од могућности пружа традиционално умеће тумачења и разуме-
вања – херменеутика. Нарочита постигнућа очитују се у политич-
кој херменеутици.1) У теоријској геополитици, за чудо, херменеу-
тика није превише уочљива. У геополитичким промишљањима у 
националним оквирима српског простора, херменеутички приступ 
скоро да није заступљен.2) Ипак, могућности тумачење и разуме-
вања регионалних и локалних геополитичких односа и савремене 
геополитичке слике света итекако постоје. На путу геополитичког 
сазнања потребно је проћи кроз три класичне херменеутичке ета-
пе: предразумевање, тумачење и објашњење, и најзад, геополитич-
ко разумевање.

2. ЕТАПЕ ГЕОПОЛИТИЧКОГ САЗНАЊА

2. 1. Предразумевање простора

Чини се немогуће, а тиме и наразумно, да пре разумевања 
неке појаве или појма – на пример геополитике – постоји извесно 
геополитичко пред-разумевање. До геополитичког разумевања се 
уобичајно доспева тумачењем и објашњењем. Такође се чини да 
пре геополитичког тумачења и објашњења нема разумевања, нити 
неког предтумачења или предобјашњења геополитике. Изгледа као 
да сазнање онога што је непротумачено и насхваћено у геополити-
ци заправо почиње њеним тумачењем, и да пре тог процеса нема 
битних сазнајних радњи, нити плодотворних облика знања. Стано-
виште апсолутног почетка сазнања тумачењем које води разуме-
вању је, међутим, релативизовано. Редослед сазнајних радњи није 
поремећен али је промењен.

1 О томе: Stenli Rozen, Hermeneutika kao politika (глава „Hermeneutika kao 
politika“), Akademska knjiga, Novi Sad, 2016, стр. 108–166.

2 Видети, на пример, прилаз геополитичкој емпирији са херменеутичке по-
зиције: Милан Брдар, Српска транзициона Илијада. Апорије демократског 
преображаја Србије у геополитичком контексту, Стилос, Нови Сад, 2007.



 СВЕТ И НОВЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПАРАДИГМЕ 

40

 
2. 1. 1. Предзнање и интуиција простора

Изгледа, ипак, да има нечега пре онога што се замишља 
као непобитан почетак. Оном што је било и јесте пре почетка миш-
љења обично недостаје ознака, а ње нема јер је осујућује сумња да 
је пре почетка ичега било. Херменеутичка теорија уопште и фи-
лозофска херменеутика посебно претпостављају, међутим, један 
сазнајни стадијум који претходи тумачењу и објашњењу испити-
ване појаве. Почетан и претходан – по својој сврси тај стадијум је 
у сазнајном смислу предтумачећи, предобјашњавајући, предразу-
мевајући. Филозофском интензивирању и реафирмисању сазнај-
ног стадијума предразумевања посебно су допринели су Дилтај, 
Мартин Хајдегер и Ханс Георг Гадамер.3)

Интуиција егзистенцијалне важности простора у полити-
ци уопште указује на његов посебни и суштински значај у геопо-
литици. Геополитика, наиме тежи да протумачи и разуме људску 
заинтересованост за простор као историјску, економску, политичку 
и духовну потребу и вредност. Геополитика је снажно мотивисна 
простором баш као што су и људи дубоко просторно мотивисани.

На почетку, приступајући објекту сазнања, разабирамо 
обрисе разлика онога што: а) јесте, б) и јесте и није, и в) можда, 
није. При томе, не може да се искључи властита субјективност: 
сензибилитет, емоције, воља, менталитет, карактер. То је у нама, у 
томе смо, то нам је усађено, с тим  располажемо, од тога полазимо. 
И већ тада, на првом радозналом кораку, слутимо истраживачки 
изазов појаве као проблема – неистражене просторне загонетке. 
Ослањамо се на наговештаје и очекивања, интуицију веродостој-
ности нечега новог, истиноликост могућег открића природе прос-
тора.

Још увек окретни у предразумевајућем приступу појави, 
укључујемо рационалне спознаје:   искуство, претходно стечена 
знања, научено, ерудицију, акрибију, образовање, професионал-
ност, експертност, методичност, систематичност... Из школске, 
теоријске и доктринарне, идеолошке и политичке предиспозиције 
запућујемо се ка следећим сазнајним фазама и ситуацијама: тума-
чења, објашњења и разумевања простора.

3 Видети: Žan Gronden, Uvod u filozofsku hermeneutiku (делови „Hajdeger: 
hermeneutika kao samoosvetljenje egzistencijalne protumačenosti“ и „Gadamerova 
unverzalna hermenеutika“), Akademska knjiga, Novi Sad, 2010, стр. 139–158; 
159–180. 
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2. 1. 2. Просторне предрасуде

Тежња субјекта у првом приступу сазнања простора обли-
кује се пре тумачења и разумевања. Тежи се, дакле, пуном сазнању 
и знању, али се и сама тежња очитује као извесно, макар и дели-
мично, знање. Сазнајни мањак се преображава у сазнајни вишак, 
а губитак у добитак, само уколико мишљење застаје на стадијуму 
који претходи тумачењу. Уколико се одустане од расуђивања у сле-
дећим фазама, зауставља се на предрасудама претходне фазе. Не 
само да се чини да је за сазнање довољан претходни стадијум, него 
да је знање постигнуто и пре расуђивања, да је предрасуда о појави 
само знање појаве! Предрасуде, додуше, јесу извесни облик пред-
знања који има двоструки сазнајни садржај и улогу. Предрасуде 
могу бити тачне и кореспондирати истини и пре тумачења, али, 
такође, могу бити нетачне и заблудне, неистините и лажне, и тиме 
ометати, па чак и осујећивати неопходно тумачење.

Мада је усмерена ка што потпунијем разумевању, савре-
мена херменеутика претпоставља и располаже оним што претходи 
наизглед једином почетку – извесним знањем пре сазнања. Оном 
после, које преко тумачења напослетку води разумевању, предмеће 
се нешто одиста почетно, једно пре које омогућује разумевање. Ло-
гички и реторички рад префикса пре, пред и под у хеременеутич-
ком сазнајном захвату упућује колико на оно што као претпоставка 
претходи протумаченом у сазнању, толико на онога (тумача) који 
се одважава на подухват просторног сазнања, у ствари, на ауторе-
флексију и епистемолошки повратак себи самом као субјекту саз-
нања простора.4)

У приступу просторној појави на почетку пута сазнања, 
већ у предразумевању, искрсавају извесне тешкоће и препреке. 
И пре тумачења и објашњења, како је речено, делују предрасуде 
и мњење о некој просторној појави. Делују, заправо, умишљаји, 
уображења и привиђења, необразложена протумаченост догми, 
привидно објашњене схеме, клишеи, канони, стереотипи – украт-
ко, седименти подразумевајућег разумевања којима, по навици и 

4 Отуда се у херменеутичким варијацајама увида и приказа прве сазнајне фазе 
указује на појаве и појмове априорних стања: предуслов, претпоставка, 
предимање, предвид, предхват, предструктура, предконтекст, предосећај, 
предрасуда, предзнање, предубеђење, предтумачење, предразумевање, под-
разумевање, прадоживљај, интуиција, мњење, стереотип, архетип... 
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према првим утисцима и доживљајима, није неопходна аргумен-
тација која иначе карактерише разумевање простора. Оно што 
претходи тумачењу у предразумевању, према самоуверењу и пре-
дубеђењу, може у потпуности потиснути тумачење и разумевање 
просторне појаве. Мњење о интересно нациљаним просторима 
може, дакле, бити испуњено и тачним и нетачним стереотипима, 
као што просторне предрасуде у сазнајном и вредносном погледу 
могу бити позитивне и негативне. У случајевима постојања густих 
предрасудних негација неког простора у фази предразумевања, у 
следећој фази тумачења потребно је, пре свега, негативне предра-
суде препознати и отклонити да би се просторни феномен уопште 
разумео.

Најзад, предразумевање у целини сазнајног процеса, ипак 
не би требало сводити на негативне предрасуде и предубеђења о 
каквоћи простора. У конкретним токовима геополитичког саз-
нања могуће су, наиме, две оквирне ситуације: прва, у којој по-
четна предразумевања простора бивају потврђена и обогаћена у 
следећој фази тумачења и објашњења, и друга, у којој се геополи-
тичким тумачањем и објашњењем релативизују, па чак и негирају, 
подразумевања из приступне фазе сазнања. Ово је значајно уко-
лико се има у виду да претходно потцењивање или прецењивање 
у подразумевању „просторног у политичком“ може да доведе до 
озбиљних сметњи на путу ка разумевању места и улоге простора у 
целини политике. Подозрење према просторности политике води 
у негирање геополитике као науке.5) Подразумевање просторне 
димензије у вредносним приступима према геополитици и унутар 
геополитике, може да се искаже на три претежна начина.

1. Потцењивање простора – Уколико се сматра да фи-
зички простор не поседује политичку или какву другу вредност, 
онда је тако схваћен простор индиферентан, безвредан и нема 
цену. Предразумеваним маргинализовањем феномена простора и 
просторности у геополитици у првом становишту се не указује на 
физички простор као на вредност од политичког интереса. Обез-
вређивањем и потцењивањем фактора простора ничим посебно се 
не превазилази очигледна чињеница опште просторне условности 
сваковрсног политичког деловања. Ова, рекло би се, инверзна и не-
гативна аксиологија обезвређеног и обесцењеног простора, негира 
5 О томе: Милош Кнежевић, Призма геополитике. Геополитичка димензија 

националног идентитета (глава „Подозревање геополитике“), Институт за 
политичке студије, Београд, 2013, стр. 87.
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геополитику као на интерпретацији просторних аспеката политике 
заинтересовану науку. У овом становишту садржан је индетерми-
нистички и ненатурални политички волунтаризам.

2. Прецењивање простора – Уколико се сматра да је 
физички простор вредан онда му се приписује висока политичка 
цена. Историјско клатно зањихано на ту страну означава стано-
виште које на све могуће начине пренаглашава улогу простора у 
политици. Својина над физичким простором истиче се као апсо-
лутна претпоставка и извор богатства, што омогућује коришћење 
свих осталих природних ресурса, благодет народа, снагу државе. 
Простор оличен у територији није посебна већ општа и постојана 
политичка вредност, која ниуком случају не може бити прецењена. 
Територија је непроцењиво висока вредност, која је у империјал-
ним и колонијалним временима постала национална и државна 
опсесија. Освајање сировинске основе, ширење тржишта, обез-
беђење животног простора, помицање националних и државних 
граница, милитаризам и територијални експанзионизам постали 
су окосница колонијалних идеологија и геополитичких доктрина 
моћних империја. Границе између држава и државне територије, 
према овом приступу, јесу геополитичке појаве које у историјс-
ком свету исказују својства неотуђивих добара и светиња. Сукоби 
због граница и територија сведоче о таквој врсти геополитике која 
физички простор ставља у први план политичког живота нације и 
државе.

3. Процењивање и вредновање простора – Насупрот дво-
личног просторног негативизма/нихилизма и некритичке аполо-
гетике простора, стоји треће становиште које просторним фено-
менима у политичком животу одређује аутентично место. Уместо 
прећуткивања и ућуткивања геополитике, или, пак, њеног громо-
гласног пренаглашавања, простор се у трећем (заправо, првом и 
најгеополитичнијем) приступу, поима као непобитна политичка по-
треба, вредност и идеал. Тиме се критички суспендују спољашња 
оспоравања геополитичке теорије и праксе, али одбацују и редук-
тивна глорификовања простора и просторности, по себи и за себе. 
Политички простор унутар граница територије државе и нације 
третира се као вредност од несумњивог колективног интереса, за 
коју се ваља борити и коју је потребно штитити. Уз политичку су-
вереност, територијални интегритет је један од циљева и разлога 
националног и државног живота. При трећем становишту геопо-
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литика је већ у предразумевању, а онда и у тумачењу и објашњењу, 
она политичка наука која најпре, најобухватније и најдубље до-
живљава просторну компоненту (сваке) политике. 

На основу предоченог, потребно је рећи да херменеутич-
ки приступ политичком простору указује на неподударност три 
фазе или етапе, односно три ситуације спознаје.

2. 2. Тумачење и објашњење простора

Херменеутика је од почетка поистовећивана са сре-
дишњом сазнајном фазом или ситуацијом сазнања – тумачењем. 
Мада пролазан, стадијум тумачења је централни и магистрални. 
Без тумачења изостаје разумевање. Штавише, херменеутика је дуго 
одређивана као приступ, поступак, умеће, уметност, вештина и ин-
телектуални занат тумачења појава, најчешће као ars interpretiandi. 
Поступак тумачења подразумева се као некадашња и садашња срж 
херменеутике, њено незамућено огледало и суштинска специфич-
ност. Тумачење се, међутим, прожима са објашњавањем и пои-
мањем, што заједно – као протумаченост, објашњеност и опојмље-
ност – у сазнајном исходу чини разумљивост и разумевање појаве. 
Објашњење, као и поимање, повезано је са тумачењем, али није 
истоветно са разумевањем.

Реч херменеутика означава битну радњу, боље речено 
људску праксу тумачења. Херменутички приступ је изворно по-
везан са митологијом, теологијом и филозофијом. Њен средњове-
ковни размах одвијао се у хришћанском религијско-црквеном ам-
бијенту тумачења значења порука светог текста Библије. У сусрету 
са савременим геополитичким феноменима та херменеутичка тра-
диција нарочити значај добија у сакралној, религијској и црквеној 
геополитици, као и у разним облицима политичке и геополитичке 
теологије. Посебни херменеутички поступци развијани су у фи-
лологији, теорији књижевности, уметности, филозофији, психоло-
гији, праву и другим наукама.6)

6 Видети један овдашњи покушај херменеутичког разумевања права: Милан 
Ђорђевић, Право у херменеутичком кругу. Херменеутичка функција правних 
и друштвених наука (глава „Уводне напомене о херменеутици. Херменеутика 
у постмодернистичком виду“), Службени лист СРЈ, Београд, 2002, стр. 25–
31.
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Од тренутка номиналног конституисања почетком 20. 
века херменеутика је експандирала у многе области у којима ра-
није није била приметна. На известан начин, то се догодило и об-
ластима географије и политичке теорије, тј. политикологије. При-
влачност херменеутике потицала је од њеног сазнајног усмерења 
на тумачење и разумевање појава, а тиме и на универзални значај 
метода и методологије у истраживањима.

2. 2. 1. Општа методологија

Међу научницима постоји уверење да је за научну квали-
фикацију исказаног становишта потребно поткрепљење у исправ-
но и доследно коришћеном методу. Примењена метода и наука о 
методи обично учвршћују уверење о научности неке дисциплине. 
При томе, не доводи се у питање конститутивна могућност посеб-
не науке о методи под називом методологија.

Посебност методологије као науке у односу на све друге 
науке, не би требало мешати са посебним методологијама у односу 
на општу методологију. Исто тако, потребно је имати у виду слич-
ности и разлике опште методологије и филозофске епистемологије 
и гносеологије, али и теорије сазнања и логике. Ауторски тандем 
Милосављевић-Радосављевић овако одређује научну потребу и 
улогу опште методологије: „Научно сазнање о општим, посебним 
и специфичним правилима у споровођењу научног истраживања у 
стицању научних сазнања о предметима науке и научних сазнања 
управо захтева постојање посебне науке каква је методологија.“7) У 
наставку текста исти аутори се питају има ли методологија као на-
ука о методама сопствени метод – метод методологије? На изнету 
недоумицу аутори одговарају потврдно истичући да се: „... у спе-
цифичним методолошким истраживањима конципирају, развијају 
и користе специјализовани постулати, инструменти, правила и 
поступци, методе који се користе и у истраживањима предмета 
других наука, те се може рећи да постоје посебне методе методо-
логије, бар у оној мери у којој постоје посебни методи посебних 
наука и научних дисциплина у друштвеним наукама.“8)

7 Видети: Славомир Милосављевић, Иван Радосављевић, Основи методоло-
гије политичких наука (глава „Појам и предмет методологије“), Службени 
гласник, Београд, 2003, стр. 35.

8 Исто, стр. 35.
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Оно што вреди за општу методологију вреди и за хер-
менеутику. И она поседује општу и посебне сазнајне димензије. 
Херменеутика такође представља методу, она је заправо метода 
тумачења на делу. Али, херменеутика у општем и посебном виду 
није идентична са општом методологијом научних истраживања, 
онаквом каква је традиционално и конвенционално одређивана.

Метод у најопштијем смислу оцртава смернице истражи-
вања. Лингвиста Петар Милосављевић овако одређује метод: „Реч 
методос на грчком значи пут или поступак. Она је постала термин 
и означава пут или поступак да се нешто постигне. Отуда је појам 
метода повезан са постизањем неког циља. То значи: он пуни сми-
сао добија тек у субјект-објект релацији, односима субјекта истра-
живача и објекта. Да би се циљ постигао, да би се неки предмет 
савладао, субјект који се њима бави мора имплицитно или експли-
цитно да има одговоре на нека питања. Та питања углавном могу 
овако да гласе: шта је то у неком предмету што хоћу да сазнам? 
Зашто је и како то што хоћу да сазнам настало? На који начин то 
што хоћу да сазнам опстојава?“9)

Највећи број аутора сматра да у методске поступке спа-
дају: анализа-синтеза; апстракција-конкретизација; генерали за-
ци  ја-индивидуализација; дедукција-индукција; универза ли за ци-
ја-партикуларизација; дескрипција-прескрипција; има нен ци ја-
ком парација; антитетика-контрастрирање-дихотомија; еволутив-
но-историјски метод. Истовремено, логичка правила истраживања 
и истинитог мишљења одоносе се на: означавање и именовање, 
појам, термин, став, суд, аргументацију (силогизам), закључак, де-
финицију, класификацију, типологизацију итд.

Општа методологија, такође, истиче и правила, то јест за-
конитости мишљења, међу којима су закони: јединства и разновр-
сности; идентитета, различитости; супртоности; противречености; 
сталности и развојности. 

2. 2. 2. Посебне методе природних и друштвених наука

С обзиром на предмет тумачења – природу и људско 
друштво – мање-више је неспорно постојање значајних разлика 
између метода друштвених и природних наука. Мишљења о не-

9 О томе: Петар Милосављевић, Логос и парадигма, (глава „Појам метода“), 
Требник, Београд, 2000, стр. 167.
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сличности се, међутим, разликују у широком распону од пори-
цања било какве, макар и најмање сличности, до увиђања извесних 
заједничких својства и наликовања. И међу онима који верују у ме-
тодолошко јединство науке у целини, ипак се уважавају разлике у 
методама између природних и друштвених наука. Тако је временом 
настала нарочита методологија друштвених наука.10) Прво и одсут-
но разгранавање на методе природних и друштвених наука веома 
утиче на тумачења, објашњења и разумевања испитиваних појава. 
Управо у филозофској херменеутици и филозофији живота одлуч-
но и доследно је поцртана разлика између духовно-историјских и 
природних наука.11) Тим више је од значаја имати у виду сложена 
својства како географије тако и политикологије, а нарочито геопо-
литике.

Географија је, наиме, и природна и друштвена наука. Она 
у сопственом научном корпусу садржи облике графије (описа), 
логије (науке) и зофије (мудрости, филозофије). У случају низа 
географских предмета, тј. дисциплина, методски примат одиста 
има неуморна дескрипција. У неодмереним случајевима приметан 
је дескриптивистички редукционизам географизма. Будући да је 
по својству предмета, али и методама истраживања, тј. тумачења 
и разумевања, двојна, географија мора бити и јесте природна и 
друштвена наука – не само описна, формална и статична, него 
и узрочно-последична, есенцијална и динамична. Предочено 
разгранавање природних и друштвених наука наводи на тумачење 
на први поглед контрадикторног, а можда и амбивалентног, 
положаја географије и геополитике. Физичка и друштвена 
димензија географије упућује колико на егзактне, толико на методе 
које не поседују, нити могу да поседују, нормирану егзактност. 
Географија је, дакле, двоструког бића, али зар се исто не може 
рећи и за геополитику? И геополитика је, наиме, двојна, синтетски 
прожета географским  и политичким садржајима. 

10 Видети: Богдан Шешић, Основи методологије друштвених нука, Научна 
књига, Београд, 1978. и Мирослав Печујлић, Методологија друштвених 
нука, Службени лист СФРЈ, Београд, 1976.

11 Видети: Иван Урбанчић, Темељи методе моћи. Проблем филозофске 
херменеутике код Дилтаја (глава „Разлике између природних и друштвених 
наука“), Младост, Београд, 1976, стр. 20–21.
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2. 2. 3. Појединачне методе друштвених наука

У друштвеним наукама влада методски и методолошки 
плурализам. Различитим погледима на свет саобразни су различи-
ти приступи истраживању света, мада је стварно и обрнуто, да су 
ти погледи и настали консеквентно различитом заинтересованим, 
чак страсно мотивисаним приступима у тумачењу света.12) Облас-
не и предметне поделе међу старим и новим друштвеним наукама 
нису увек сасвим јасне и отсечне. Неким од тих наука недостају по-
уздани и сигурни методи, док их друге баштине у дугим историјс-
ким луковима. Ипак, науке груписане у разуђени корпус друштве-
них наука, мање-више деле исту судбину оспоравања „научности“ 
са егзактних становишта природних наука. Отуда је међу млађим 
друштвеним наукама приметно надметање изазвано грозницом ме-
тодске прикраћености. Тако се и у политичким и геополитичкким 
истраживањима користе методе које су разрађене и које се и од 
времена пре конституисања политикологије као науке примењују 
у другим друштвеним наукама. Оне се означавају као појединачне 
методе у областима: економије, права, социологије, психологије, 
етнологије, антропологије, филологије, историографије итд.13)

2. 2. 4. Методе у области политике

Човек се бави политиком, као што се политика бави љу-
дима. Као друштвено биће, човек се, између осталог, догађа и по-
литички. Модерном и постмодерном човеку је политичка баштина 
предата у наслеђе. Политика омогућује, пружа, али и одриче иден-
титет – она је идентитетни чинилац. По свему судећи, политика је, 
за сада, неотклоњена константанта живота у друштвеној заједни-
ци. Уживајући благодати и примајући политичке ударце људи се 
непрестано питају шта је, у ствари, политика? Мерила одређења 
су разноврсна, а одговори одиста различити, нарочито када се дају 

12 О томе: Алберт Хиршман, Страсти и интереси (глава „Интерес као нова 
парадигма“), „Филип Вишњић“, Београд, 1999, стр. 64–70 и Томас Совел, 
Конфликт визија. Идеолошки корени политичких борби (глава „Улога 
визија“), „Филип Вишњић“, Београд, 2007, стр. 11–17.

13 У хрестоматској илустрацији примене посебних, тј. појединачних мето да, 
Мирослав Печујлић као пример наводи економски, социолошки, компа-
ративно-историјски, статистички, упоредноправни и криминолошки ме тод.  
Видети: Мирослав Печујлић, Методологија друштвених нука (глава „Посеб-
не методе“), Службени лист СФРЈ, Београд, 1976, стр. 179–267.
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са циљем отклањања страсних политичких недоумица. Један од 
корифеја домаће политикологије, Радослав Ратковић, сматра да се 
суштина политичке појаве може најпре одредити преко поимања 
њеног предмета. У критичкој класификацији схватања политичке 
сфере он наводи три доминантна: а) политике као делатности или 
вештине; б) политике као области друштвене стварности и в) по-
литике као аспекта друштвене целине.14) У уџбенику о политико-
лошкој методологији Милосављевића и Радосављевића наведена 
су следећа одређења предмета политичке науке као: а) друштвеног 
реалитета; б) процеса; в) сложене стуктуре и г) функције.15)

Приђе ли се разборито и разложно политици и политич-
ком, из разумски образованих сазнања доспева се до три суштин-
ски важне разлике, које могу да се назову примарна, секундарна и 
терцијерна дистинкција политике. Иако се политичко и геополи-
тичко може промишљати и мимо њих, ипак је корисно не испушта-
ти их из вида.

- Политичко и неполитичко – Премда се у осећајима од-
вратности према рђавој политици многима чини да је она непо-
требно и нежељено продрла у све поре свакодневице, ипак није 
све у људском животу пре/политизовано, као што није баш све у 
људском животу деполитизовано. Политика је веома проширена 
и изражена, али не и једина димензија људског живота. Упркос 
бројним идеологијама и теоријама о нестајању и превазилажењу 
политике, одумирању политике, трансполитици, неполитици и ан-
типолитици, политика опстаје као важан део контрадикторне и ан-
титичке људске праксе. У скоријој прошлости политици је супрот-
стављена „антиполитика“, а насупрот геополитици прононсирана 
је „антигеополитика“.16)

14 Оспоравајући прво и треће становиште, у којима се фаворизује субјективни 
политички аспект и одбацује предметност политичког феномена, аутор се оп-
редељује за схватање политике као самосталне области друштвене стварнос-
ти. Видети: Радослав Ратковић, Основи науке о политици (глава „Схватања 
о предмету политичких наука“), Институт за политичке студије Факултета 
политичких наука – Београд, Београд,1976, стр. 28–30.

15 Видети: Славомир Милосављевић, Иван Радосављевић, Основи методологије 
политичких наука (глава „Предмет политичке науке /политичких наука/“), 
Службени гласник, Београд, 2003, стр. 23–29.

16 О томе: Милош Кнежевић, Призма геополитике. Геополитичка димензија 
националног идентитета (глава „Анти-геополитика“), Институт за 
политичке студије, Београд, 2013, стр. 92–94, 
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Примарна дистинкција политичког тиче се, заправо, спе-
цифичног разликовања политике од свих других области. Мерило 
разлике је друштвена суштина односа који се јавља у политици, а 
не може се као конституитвни чинилац, форма и садржај препозна-
ти ни у једној другој области људског постојања. Суштина односа 
је у реалном и потенцијалном разликовању, надметању, супрот-
стављању, противништву и непријатељству одређених друштвених 
група, организација, институција, заједница, нација, држава. Ово 
се очитује у две димензије: пристанцима, сарадњама и савезништ-
вима, али и непристанцима, сукобима и ратовима политичких ак-
тера. Њу у крајњој инстанци очитују фигуре: сарадник-противник, 
пријатељ-непријатељ.17) Где су разлике нарасле у супротности и 
сукобе нација и држава, ту је негде и геополитика.18)

Примарна дистинкција, којом се поцртава начелна грани-
ца између политичког и неполитичког, неопходна је јер се та два 
стања често мешају и злоупотребљавају. Када је реч о географији 
она, противно жељи извесних географа, све и да хоће, не може да 
буде у потпуности „ослобођена“ од политичких садржаја, јер се је-
дан њен битан део односи на друштвене аспекте географије, а међу 
њих свакако спада и политика. Иако јесте (и) физичка, природна, 
„земљописна“, географија није недруштвена и аполитична.

- Геополитика и други видови политике – Секундарна ди-
стинкција геополитичког у односу на опште и посебно политичко 
тиче се, заправо, специфичног разликовања геополитике од свих 
других видова политике као садржине и облика људске теорије и 
праксе. Реч је о интерном политичком диференцирању у коме се ге-
ополитика, као посебна научна дисциплина или наука, додирује и 
разграничава са другим политичко-теоријским и политиколошким 
дисциплинама. Од посебног значаја је дисциплинарно разграни-
чавање геополитике са академски дефинисаном политиколошком 
дисциплином под називом теорија међународних политичких од-
носа. Геополитичка теорија је на политиколошком тлу са међуна-
родним премисама, још увек, суочена са коренитим оспоравањем 
научности а тиме и предметне и методске надлежности. Блажи об-
лик предочене дискриминације је условно уважавање геополитич-

17 Видети: Карл Шмит, „Појам политичког“, Трећи програм, РТС, Београд, бр. 
102/1995, стр. 27–83. 

18 О томе: М. Кнежевић, Призма геополитике. Геополитичка димензија 
националног идентитета (глава „Геополитика изражава супротности“), нав. 
дело. стр. 330–331.
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ког дискурса, уз настојање његовог апсорбовања и „припитомља-
вања“ у оквирима поменуте теорије међународних односа.

Очито, геополитичка теорија, која је првенствено усмере-
на на осмишљавање и интерпретацију проблемског поља геополи-
тичке праксе, наилази на значајне тешкоће у прихватању и уважа-
вању у области политикологије.19) Геополитици се одавно натура 
терет сумње у научност којом је, иако на друкчији начин, осенчена 
и политикологија у целости. У неким политиколошким дисципли-
нама, понајвише међу онима које баве међународним политичким 
односима, истрајавају становишта у којима се геополитика трети-
ра само као нарочита политичка пракса и акција, а не као стварни 
и могући део политичке теорије. Таква становишта, како је речено, 
одричу теоретичност и теоретабилност геополитике. С друге стра-
не, међу пасионираним геополитичким мислиоцима који делују у 
политиколошком амбијенту постоји стремљење ка научном ува-
жавању и признању геополитике као оригиналног и равноправног 
облика комбиноване, заправо, синтезне географско-политичке те-
орије.

Потребно је, такође, нагласити да постоје многи геогра-
фи који зазиру од било каквих политичких премиса у предмету ге-
ографских истраживања, не желећи да их препознају и тумаче, а 
онда ни разумеју. Штавише, географи таквих схватања најчешће 
сматрају да је географија самодовољна у описној физичкогеограф-
ској димензији, те да евентуални политички и политиколошки 
упливи угрожавајау и умањују њену научност. У корпусу географ-
ских наука, међу политичким географима, приметан је узвратни 
зазор, чак и оспоравање геополитике као науке. Поред неспособ-
ности критериолошког  разграничења једне и друге науке, често 
је реч и о осећају ривалства које онемогућује научно признање и 
уважавање друге и донекле другачије научне дисциплине или нау-
ке. У геополитици се, уз сва уважавања и вредновања, простор из 
неспорне очигледности географије измешта у релациону и рела-
тивну, свакако несигурнију зону предметног пропитивања. Тамо 
где је у географском приступу просторна узрочност мање-више не-
упитна, у интерпретативној сфери геополитике уочава се деловање 
нестабилне и варијабилне политичке воље.

- Схватања геополитике – Систематичност, методичност 
и научност геополитике се најчешће интерпретира контекстуално, 

19 Исто (глава „Проблемско поље геополитике“), нав. дело, стр. 38–39.
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самеравањем и саображавањем са стандардима других друштве-
них наука (историографије, права, социологије, економије, психо-
логије, антропологије, етнологије, културологије...). Трећа важна 
дистинкција тиче се, дакле, спољашњег и унутрашњег, тумачећег 
и разумевајућег разликовања појавних облика и садржаја геопо-
литике. Слично феномену политике у целини, и геополитика у 
сопственој целости може се опажати и доживљавати, те поимати 
и одређивати на разне начине. Семантичке варијације емпиријског 
мноштва геополитичких појава и упадљива геополитичка поли-
морфија свакако отежавају системски приступ, али не прикраћују 
ауторске могућности теоријског артикулисања геополитике. Резул-
тат таквих напора је изградња нарочитих појмова, терминологије, 
категорија, типологија, класификација и, најзад, дефиниција про-
блемског поља, предмета и метода геополитике.

Геополитичност карактера друштва и историје, те геопо-
литика као синтезни географски и политички/политиколошки фе-
номен, интерпретира се многолико. Реална многоликост геополи-
тике није одступање пред нетеоретабилношћу, нити неспособност 
одређења јединственог проблемског поља, предмета и метода про-
учавања, већ резултат уважавања одиста различитих могућности 
у доживљају, поимању и, најзад, теоријском, тј. научном и дис-
циплинарном дефинисању геополитике.20) У нешто разрађенијем 
херменеутичком приступу геополитика се указује и исказује раз-
личито у разним сазнајним фазама: предразумевања, тумачења и 
разумевања. Зависно од потреба, мотива и интереса, те практичног 
односа и степена теоријске артикулисаности, геополитика се може 
доживљавати, тумачити и разумевати као:

• географско-политички ток, процес, функција, пракса, 
акција, територијална динамика; 

• специфични део света живота, део политичке сфере;
• структура, устројство, поредак, систем;
• биће, организам, машина, апарат, компјутер;
• способност, вештина, умеће, занат, техника владања;
• спиритуални назор, езотерија, тајно знање, крипто-по-

литика, конспирологија, „теорија завере“, паранаука;

20 Видети: М. Кнежевић, Призма геополитике. Геополитичка димензија нацио-
налног идентитета (глава „Разнолико указање геополитике“), нав. дело, стр. 
91–92.
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• облик испољавања територијалних интереса, политич-
ке моћи, снаге, силе, јачине;

• програм, агенда, пројекат, план, тактика, стратегија;
• идеја, идеологија, идеаллогија, визија, идеократија;
• сазнајни приступ, метод, начин, тј. стил  мишљења;
• језички израз, реторика, резоновање, тип дискурса, на-

ратив, жанр;
• светоназор (поглед на свет), знање, наука, теорија, дис-

циплина, доктрина, и напослетку (или најпре) – фило-
зофија простора.

Сходно амбицијама тумача, природа и статус геополитике 
у емпиријском и теоријском смислу се или имплицира или експли-
цира. У имплицитним приступима се геополитика оцртава цели-
ном тумачења, без директне дефиниције њене научне суштине. У 
експлицитним приступима видљиво је схватање о неопходности 
обавезујућег уважавања дефиниције геополитике. Од одређења 
геополитике се, наиме, претходно полази или се до ње накнадно 
долази, што према положају у истраживању указује на полазне и 
завршне дефиниције. При том, нису ретке ни еволутивне ситуације 
у којима се, одвијањем тумачења у завршници разумевања, почет-
на дефиниција геополитике развија и мења. Било на који од на-
бројаних начина да се схвати геополитика, користи њен назив или 
само овлашно придевски и именично употребљава, геополитика се 
претпоставља као синтезна теорија, прожимајућа, спојно стапајућа 
наука и мулти-дисциплина, синтеза просторних, тј. географских, и 
политичких/политиколошких компоненти.

- Општа политиколошка методологија – Родно место на-
уке о политици је филозофија, ретроспективно узевши филозофија 
политике или политичка филозофија.21) Некадашњу прожимајућу 
зависност од филозофије, политичка теорија је на путу ка поли-
тикологији, ношена позитивистичким таласом модерног доба, на-
докнадила угледањем на природне науке. Општа политиколошка 
методологија испољава више истраживачких тенденција и може 
бити схваћена у више научних димензија: као аналитичка техни-
ка истраживања политичких феномена са становишта политичке 

21 Видети: Драган Симеуновић, Теорија политике, први део (глава „Одређивање 
теорије политике и њено разликовање од политичке филозофије“), Удружење 
„Наука и друштво“, Београд, 2002, стр. 66.
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теорије, као практично усмерена историјска интерпретација, као 
теоријска критика праксе са еманципаторским потенцијалом и 
циљевима.

Општа политиколошка методологија ослоњена је на 
општу методологију друштвених наука. У том погледу, она је једна 
међу више посебних методологија друштвених наука. Премда је 
у сазнајном процесу неопходна, она у свом уопштеном карактеру 
није сасвим довољна. Под усвојеном претпоставком постојања 
опште и посебних метода и методологија, на политичку сферу 
друштва примењују се уједно општа и посебне политиколошке ме-
тоде и методологије. Општа политиколошка методологија садржи 
аналитичка оруђа и интерпретативне поступке који су својствени 
политичком феномену у целости.

У геополитичким истраживањима заједнички именитељ 
опште политичке методологије је значајан и зато што се у геополи-
тици, као и у појединим геополитичким дисциплинама које су се 
развиле у њеном саставу, користе методе које су својствене већи-
ни друштвених наука. У општем теоријском погледу геополитика 
тек делимично спада у посебне друштвене науке. Специфичност 
геополитике као посебне синтезне науке је, дакле, у томе што она 
делимично спада у политикологију, али није само политиколошка 
него и географска наука. Посебност геополитике као науке садржа-
на је у њеној синтезној двокомпонентности.

- Посебне политиколошке методе – Посебне политико-
лошке методе и методологије извиру из специфичности посебних 
делова емпиријске политике, сходно тежњама њиховог тумачења и 
разумевања. Политикологији као релативно младој науци је из раз-
умљивих разлога стало до изградње и примене властитих метода. 
Препознатљиво изражена методичност у друштвеним наукама је 
поткрепа и доказ достигнутог степена објективности и научности. 
Одатле потиче тежња политичке теорије у ширем смислу и поли-
тикологије као науке, да проналази и гради сопствене методе који, 
као такви, нису својствени другим друштвеним наукама.

Уколико се преброди не толико ретко негирање постојања 
посебног политиколошког метода, инсистирањем на друштвеној 
супстанцијалности политике и политичког, уочљиве су две надо-
кнађујуће могућности. Прва се односи на специфичну употребу 
општих метода друштвених наука на политичком пољу, чиме се 
употребљени неполитиколошки методи тонирају политиколошким 
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колоритом. Друга се односи на супституцију евентуално посебног 
политиколошког метода теоријско-методолошким правцима у по-
литиколошким истраживањима какви су, према С. Милосављевићу 
и И. Радосављевићу, на пример: позитивизам, структурализам, 
функционализам, бихејворизам, аксиолошки правац и дијалекти-
ка.22)

Не само да је сваки од поменутих теоријских праваца за-
ступљен у теорији међународних односа и осталим политиколош-
ким дисциплинама, него су приметни и други приступи, правци 
и школе мишљења. Тако, на пример, Љ. Аћимовић у оквиру две 
опште групе теорија међународних односа наводи: а) традицио-
налну оријентацију у коју спадају реализам, институционализам 
и историјски приступ (филозофско-историјска и социолошко-ис-
торијска школа) и б) бихејворијалну оријентацију у коју спадају 
изворни или општи бихејвиорализам и посебни бихејеворијал-
ни правци (проучавање елите, проучавање процеса одлучивања, 
еколошка теорија, теорија игара, погађања и симулација, теорија 
конфликта, истраживање мира, теорија система, теорија интегра-
ција).23) Приказни теоријски плурализам пружа могућности раз-
ноугаоног сагледавања карактера међународних односа у разли-
читим друштвеним наукама (и политикологији и геополитици). 
Поменути теоријски правци у целости и одређеним компонентама 
уочљиви су и у геополитичкој теорији. Истина, ти правци немају 
властите методе већ, уз одређене модификације, користе само оне 
преузете из референтних друштвних наука – права, економије, со-
циологије, психологије, филозофије...

Са становишта системског и номенклатурног места и уло-
ге географије у политици и политикологији, у прави план доспевају 
политичка географија, географија политике и геополитикологија,  
то јест геополитика. Ипак, на овом месту дистингивира потребно 
је уочити једну могућност тумачења која није само нијансирано 
семантичко цепидлачење, већ и вероватна научно-дисциплинар-
на разделница. Запитајмо се да ли су у методском и теоријском 
погледу геополитикологија и геополитика идентичне, или између 
22 О томе: С. Милосављевић, И. Радосављевић, Основи методологије по ли тич-

ких наука (глава „Основи теоријско-методолошки правци у политиколошким 
наукама“), нав. дело, стр. 301–372. 

23 Упоредити: Љубивоје Аћимовић, Наука о међународним односима. Теорије 
и истраживачки правци (глава „Класификација теоријских и истраживачких 
праваца“), Научна књига; Институт за међународну политику и привреду, 
Београд, 1987, стр. 49–57.
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њих постоје одређене разлике? Одговор на практичном и теоријс-
ком плану могао би да се пружи с обзиром на проблемско поље, 
предмет и начине коституисања једног и другог приступа. Геопо-
литикологија би као (суб)дисциплина, наиме, спадала у разуђени 
корпус политикологије, док геополитика, по свему судећи, као по-
себна синтезна наука превазилази оквире политикологије и геопо-
литикологије. Док геополитикологија у циљу тумачења простора 
примењује претежно политиколошке методе, дотле геополитика 
као наука користи комбиновану методологију, у чијој основи су 
методе физичке и друштвене географије.

- Појединачне методе: методе геополитике – За дубље 
разумевање комплексних феномена историје, културе и цивили-
зације, међу које свакако спада и политика, подразумевање прос-
торне условности је неизбежно, али не и довољно. Одатле настаје 
тежња подробнијег тумачења и објашњења просторних услова, уз-
рока и последица политичког деловања. Рано је, наиме, исказана 
потреба да се настањени и ненастаљени људски простор – екумена 
и анекумена – схвате у што више сазнајних димензија. За усред-
сређено сазнање простора био је потребан нарочити земљописни 
приступ и начин тумачња – географски метод. У времену када је 
однос политике према простору постао упадљиво проблематичан 
креиран је географско-политички, то јест геополитички метод.24)

Угледни географ и теоретичар геополитике М. Степић су - 
шти ну геополитичког метода дефинише овако: „Скуп истраживач-
ких радњи захваљујући којима се долази до спознаје геополитич- 
ких појава или процеса, а које би требало да буду једна врста 
потврде научности, тј. принципа објективности и поузданости 
проучавања, назива се методолошки геополитички поступак.“25) У 
наставку, исти аутор излаже пет сукцесивних фаза геополитичког 
метода које чине: а) просторно-временско одређивање предмета и 
проблема истраживања; б) постављање општих и посебних полаз-
них претпоставки, тј. хипотеза; в) хеуристичка фаза прикупљања 
чињеница; г) коришћење прикупљених чињеница применом раз-
них научних метода и д) „пета фаза служи за синтезу и генерали за-
цију, обликовање претходних истраживачких радњи у једну цели- 
24 О томе: М. Кнежевић, Призма геополитике. Геополитичка димензија наци-

оналног идентитета (глава „Методи геополитике“), нав. дело, стр. 39–41.
25 Видети: Миломир Степић, Геополитика – идеје, теорије, концепције (глава 

„Методолошки геополитички поступак“), Институт за политичке студије, 
Београд, 2016, стр. 50.
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 ну, успостављањем узрочно-последичних односа, уочавањем геопо-
литичких правилности, извођењем научних објашњења и закључа-
ка, потврђивањем или оповргавањем постављених хипотеза, пред-
стављањем резултата проучавања и њиховом верификацијом ...“26)

Једним делом методи геополитике су политиколошки, 
другим делом су географски, а заправо се примењују јединствено, 
што значи симултано, мултидисциплинарно, комбиновано – син-
тезно.

2. 2. 5. Методе у области географије

Човечанство које је настало на Земљи, обитава на Земљи 
и ма колико изгледало прозаично, људи су још увек само Земља-
ни. Земља је место рођења и завичај човечанства. Шта отуда има 
разумније од потребе земљописа? Описујући крајолике човек по-
средно описује себе. Природа воли да се скрива. Простор људског 
живота ваља открити, протумачити и разумети. Географија непрес-
тано прати и обележева историју. Географија, такође, прати и обе-
лежава политику. По неки пут и предњачи. Зар географија као нау-
ка не утиче на политичку теорију и политикологију? Географско и 
политичко су час у нежном загрљају, час у грубом рвачком захвату. 
Човек у геопростору доживљава хармонију и нежности природе, 
али и трпи ударце, сналазе га природне непогоде и катастрофе. 
Безазлена природа на коју се навикло уме да изненади силовитим 
дејством.

У географији се простор описује и тумачи у свим потреб-
ним димензијама не само да би се разумео његов спољашњи из-
глед, него и његов унутрашњи „рад“, његове сврхе и људски сми-
сао. Научни предмет истраживања географије је геопростор који у 
конвенционалној географској употреби има и друге називе: антро-
посфера, геосфера, човеков геопростор, реални геопростор, потен-
цијални географски простор, географски простор, геоповршина, 
географска површина, гранична минимална површина итд.27) Тиме 
што се бави описивањем и тумачењем површине физичког и људ-

26 Исто, стр. 52.
27 Видети: Стјепан Штерц, „Теоријско поимање и одређење геопростора и 

географског простора као универзалних категорија“, у зборнику Југословенски 
геопростор, (Весна Ђукић, уредник), Центар за марксизам Универзитета у 
Београду, Београд, 1989, стр. 46.
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ског простора, географија јесте наука о површинским збивањима 
људског света.28)

Иако онтолошки континуран, простор је као примарни 
услов сваковрсне материјалне егзистенције ипак дељив. Једна од 
општих просторних подела указује на: а) антропосферу – прос-
тор стварних људских домашаја и присуства; б) геосферу – део 
земљине површине (Земља) и део атмсофере у интеракцији са 
земљиштем (тропосфера); в) геопростор – Земља као небеско тело, 
планета у Сунчевом систему, а уже гледано Земљина површина и 
доњи делови атмосфере; г) човеков геопростор – реални човеков 
простор који је условљен и одређен вертикалним и хоризонталним 
лимитима људског присуства (стварне могућности насељавања, тј. 
немогућност обитавања на великим надморским висинама, у утро-
би Земље или под водом).29)

Географија, међутим, оперише и другим врстама и типо-
вима просторних подела. Као темљни предмет географских изу-
чавања физички простор може бити дељен и поиман као: сфера, 
зона, ареал, појас, област, подручје, предео, субконтинент, конти-
нент итд. Такође, може бити структурисан и као: а) земљина кора – 
литосфера, б) доњи део атмосфере, в) хидросфера, г) криосфера, д) 
педосфера, ђ) биосфера, е) екумена – настањени простор, људски 
животни простор, ж) социосфера, з) политосфера.

Географски методи су, такође, различити и разноврсни. 
У ствари, они су сума посебних географских метода у посебним 
гео-областима, која чини општи географски метод у целини. С 
обзиром на дводелну семантичку конструкцију у називу географ-
ске науке раширен је стереотип да се географски метод поједнос-
тављено своди на опис земље – земљопис. Методско идентифико-
вање географије са дескрипцијом људског простора у три основна 
саставка – земља, море, небо – ипак потискује друге опште и по-
себне методолошке приступе, који изворно нису поникли нити су 
лоцирани у развоју географије као науке.

Уобичајно је становиште да се, у складу са два најкруп-
нија дела или области географије, географске методе деле на фи-
зичкогеографске и друштвеногеографске. Двојној разлици метода 
саобразна је подела географије на физичку и друштвену. 

28 Исто (глава „Поимање површине, простора и просторно-временског кон-
тинуума опћенито и у географији“), стр. 47–52.

29 Исто, стр. 50–51.
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- Физичка географија – По свом карактеру физичка гео-
графија је склоп егзактних природних наука усмерен на проуча-
вање животне средине: земљишта, рељефа, климе, вода и прос-
торног размештаја биљног и животињског света. Међу главне и 
помоћне дисциплине физичке географије спадају: геологија, гео-
физика, геохемија, геодезија, топографија, геоморфологија, мине-
ралогија, педологија, климатологија, хидрографија и хидрологија, 
екологија, биогеографија, астрономија, математичка географија 
итд.30) Свака од наведених физичкогеографских дисциплина има 
бројне субдисциплине и употребљава сходне природнонаучне ме-
тоде које садрже геометријске и алгебарске премисе математике, 
квантитативне методе, стохастику и статистику, физичке, хемијске, 
биолошке методе, као и методе визуелног документовања и пред-
стављања – фото-снимања са дешифровањем, филмовања, карти-
рања, дијаграмирања, 3Д приказа и сл.31)

- Друштвена географија – Име друштвена географија ду-
гује се неспорној чињеници да је географија упућена на на људско 
друштво и узвратно.32) Друштвеност људске праксе у просторним 
условима је несумњива. Поједина људска друштва су просторно 
размештена – спацијализована и територијализована – као што се 
„светско друштво“ испољава у глобалним (планетарним) услови-
ма. Природно и друштвено не само да нису неспојиви, него су, за-
право, нераздвојиви.

За схватање настанка и развоја друштвене географије 
неопходно је имати у виду односе географије и социологије, на-
уке која је у диверсификацији друштвених наука истраживачки 
непосредно „надлежна“ са друштвене феномене. Друштвена ге-
ографија је настала под утицајем развоја и разграњавања социо-
логије.33) Испоставило се да скоро сваки социјални феномен може 
30 У множини области и метода физичке географије Миломир Степић истиче 

неко лико значајних за практичну и теоријску геополитику, као што су: а) оке-
анско-копнена структура Земље; б) геоморфологија, в) климатологија, г) хи-
дрологија, д) педогеографија, ђ) географија минерално-енергетских ресурса. 
О томе: М. Степић, Геополитика – идеје, теорије, концепције (глава „Физич-
когеографска ‹златна нит› геополитике“), нав. дело, стр. 57–64.

31 Видети: Љубинко Сретеновић, „Картографски метод у истраживању гео-
простора“, у зборнику Југословенски геопростор, (Весна Ђукић, уредник), 
Центар за марксизам Универзитета у Београду, Београд, 1989, стр. 57–60.

32 Видети: Michael Chisholm, Human Geography. Evolution or Revolution,  Penguin 
Books Ltd, London, 1975. 

33 Занимљиво је да се у научном мњењу није усталио назив социолошка гео-
графија или географска социологија као што, на пример, јесте назив 
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бити преломљен кроз призму географије. Тако је тенденција „под-
руштвљавања“ географских феномена насталих људским утицајем 
и радњама, резултирала развојем и разгранавањем друге и не мање 
значајне области географије, која се често назива и социјалне гео-
графије.34)

У други део или област географије, који се, како је поме-
нуто, најчешће именује као социјална, тј. друштвена, хумана или 
антропогеографија, спадају: географија становништва, географија 
насеља (урбана и рурална географија), економска географија (ин-
дустријска, аграрна, саобраћајна, трговинска географија), исто-
ријска, културна, туристичка, религијска, политичка, медицинска 
географија итд.35) У свакој од наведених дисциплина и субдисци-
плина друштвене географије употребљавају се подесни и при-
лагођени методи, који, иначе, припадају матичним друштвеним 
наукама или општој медотологији. Тако се, на пример, у географ-
ском изучавању становништва примењују сазнања и методи де-
мографије, етнологије, етнографије, антропологије, истраживања 
нације. У географским дисциплинама које садрже економске ком-
поненте примењују се специфичне економске методе, попут еко-
нометрије. Слично је и са географијом насеља у којој је од значаја 
познавање просторног планирања, урбанизма и архитектуре, или 
аграрном географијом у којој се употребљавају методи и знања из 
пољопривредних наука. У медицинској географији од значаја је 
познавање просторних аспеката болести и ширења епидемија. У 
политичкој географији нужно је ослањање на методе који су раз-
вијени и примењујују се у социологији, демографији, политичкој 
теорији и политикологији.

економска географија или политичка географија, него је у употреби устаљен 
назив социјална географија. Избором назива композитне дисциплине се 
можда хтео непоредан географски захват географије у социјално ткиво, без 
предметног и методског посредовања и „стеге“ социологије.

34 При томе, потребно је да се разликују процеси социјализовања и социоло-
гизовања. Први се тиче подруштвљавања географских појава, а други примања 
превеликих доза утицаја и подлегања географије пред интерпретативним 
налетима социологије. Сучелити се, такође, могу и две претераности: 
географизам и социологизам. 

35 Као дисциплине друштвене географије значајне за геополитику, М. Степић 
издваја: а) историјску географију, б) географију културе, в) географију 
становништва, г) географију насеља и д) економску географију, укључујући 
и њихове бројне субдисциплине. Видети: М. Степић, Геополитика – идеје, 
теорије, концепције (глава „Друштвена географија и геополитика“), нав. 
дело, стр. 64–76.
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У извесним географским истраживањима комбинована и 
симултана примена метода физичке и друштвене географије даје 
квалитативно нове сазнајне увиде. Штавише, примена математич-
ких метода и моделовања, као и метода визуелног представљања, 
пре свега картирања, упућује на помисао да се управо у окриљу 
друштвене географије догађају сазнајне синтезе које омогућују 
дубље разумевање испитиваних простоних феномена.

2. 3. Разумевање простора

Тумачење, које се довршава у разумевању, као средишни 
појам херменеутике, темељи се на дугој митској и епској, теолош-
кој и филозофској традицији Старог континента. Херменеутика је 
настала и развила се у амбијенту реторике, топике, дијалектике, 
практичне филозофије и филозофије живота. У тежњи сазнања 
предмета, ствари и бића у природи стиче се и усавршава вештина 
тумачења. „Вештина подстицања разумевања, одосно приказа раз-
умљеног, назива се херменеутиком. За разлику од објашњења, које 
је усмерено на објекат, разумевање, на коме се херменеутика гради, 
усмерено је ка субјекту.То значи да је херменеутика усмерена ка 
изградњи вештине коју субјект треба да стекне да би боље разуме-
вао чињенице, односно да би своје разумевање боље експлицирао 
= тумачио.“36)

Разумевање је завршни и потпуни чин сазнања простора, 
како у физичком свету и географији, тако и у политици, политико-
логији и геополитици. „У последњој инстанци, суштина разуме-
вања јесте транспозиција сопствених субјектових доживљајних 
садржина, пренос разумевајућег у разумевано.“37) Или, Дилтајевим 
речима исказано: „Овим методама духовних наука придружује се 
још једна њима својствена метода, а утемељена је у преношењу 
самог себе у неко спољашње, и са њим преобликовано овога себе 
током размевања.То је херменеутичка и заједно са њом и критичка 
метода.“38)

36 Видети: П. Милосављевић, Логос и парадигма (глава „Херменеутички ме-
тод“), нав. дело, стр. 179.

37 Видети: И. Урбанчић, Темељи методе моћи. Проблем филозофске хермене-
утике код Дилтаја (глава „Начелно порекло херменеутике и суштина разу-
мевања“), нав. дело, стр. 94.

38 Исто, стр. 94.
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2. 3. 1. Фундаментална географска становишта

У све три фазе или ситуације сазнања простора делују 
основна географска и политиколошка становишта. У предразу-
мевању, тумачењу и објашњењу и разумевању просторних фено-
мена до изражаја долазе фундаментална географска схватања, тј. 
теоријски креиране позиције и оријентације. У артикулисању ге-
ографских становишта у приступе, правце и школе мишљења, у 
склопу примењених критеријума, осим става према географској 
каузалности и детерминизму, испољавају се и одређења опсега и 
домета предмета географског мишљења. На тај начин, у завршној 
фази проблемске протумачености и објашњености у разумевању 
географских, политичкогеографских и геополитичких појава пре-
познаје се низ сличних, различитих па и супротних становишта. 
Нека од тих становишта, сходно диференцираном одређењу прос-
тора као предмета истраживања, оспоравају и одбацују традицио-
налне географске методе, преуизмају неке друге методске поступ-
ке, креирају нове приступе, или једноставно интерпетирају гео-
графске појаве без наглашено методичног прилаза.

- Географски индетерминизам – Уколико се људском де-
ловању у природи и према природи прида апсолутни форматив-
ни приоритет, реч је о индетерминистичком становишту у коме се 
природа третира као пасивни објект промена и коришћења од стра-
не људи. У антропогеној димензији географије субјективизоване 
врсте, у којој је природа тек непомична позорница  човечанства, 
уочава се распон од колико-толико разборитог оптимизма у одно-
су према натуралном, до произвољеног осећаја омнипотенције у 
савладавању природих датости. Иако индетерминистико стано-
виште схвата просторно као неминовност, све предности даје над-
грађујућој култури и цивилизацији. Природа се подређује друштву 
и људима.

Индетерминизам је арогантан према природи и неправе-
дан према географији јер је схвата у стриктним оквирима описи-
вања препознатих просторних стања. Истовремено, индетерми-
нистичко становиште, којим се потцењује и оповргаваа природни 
утицај на људски свет, темељи се на својеврсном волунтаризму 
чије порекло је често политичко. Најзад, могло би се рећи да је ге-
ографски индетерминизам у нарочитом смислу геополитичан, под 
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условом да се геополитика схвати као пренаглашено вољна пракса 
људског располагања простором.

- Географски детерминизам – Супротно од индетерми-
нистчког становишта, у географском детерминизму наглашена је 
природна узрочност и условљеност људског друштва и човека. 
Друштво и људи нису свемогући, па чак ни равноправни пред си-
лама природе. Природа је активна, а не пасивна, и она својом дина-
миком и својствима битно утиче на историјски развој човечанства. 
Природа је затечена и примопредата, дата али и задата, историјски 
развој је природно условљен и ограничен, подстицан и осујећиван 
природним чиниоцима. Природа детерминише могућности развоја 
и застоја, напредовања или назадовања у историјским токовима. 
Друштво и људи су подређени природи. 

Детерминистичко становиште претпоставња снажан, за-
право одређујући утицај географских, просторних и територијал-
них чинилаца на људско друштво. Штавише, ослонац на каузал-
ност и детерминизам природних просторних појава у људском 
друштву очекивана је претпоставка географије као науке. Геогра-
фија подразумева снагу природе у људским односима и послови-
ма. Стабилност сазнајног статуса географије као науке условљен 
је дубином и чврстином темеља положених на тлу узрочно-после-
дичних веза и детерминизма историјског и социјалног, у непрекид-
ниом и неотклоњивом дејству натуралних фактора.

Као политичка пракса и теорија, и геополитика је, такође, 
утемељена на аксиоматском становишту просторних својстава 
природе. Геополитички детерминизам је својеврсно огледало раз-
ноликих природних условности политичког. И географија и геопо-
литика су, наиме, током читаве историје научног развоја, пронала-
зиле доказе и оправдања сопствене научности управо у међузавис-
ности природе и људског друштва.

- Географски фатализам – Фатално је оно што је судбин-
ско. Усуд је опасна и лоша судбина. По Хераклиту из Ефеса људ-
ску судбину одређује карактер коме се не може узмаћи. Мало ко 
спори да се од географског (као просторног) може побећи. То је 
немогуће. Нити је географија судбоносна по човечанство, нити је 
баш свака политика фатална по судбину људи. Ипак, у географији, 
као и у политикологији, приметна су (и) фаталистичка струјања. 
За разлику од детерминистичких схватања у којима још увек по-
стоје простори какве-такве слободне људске воље и делатности, у 
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геофатализму, дословно све је одузето из својине људи да би било 
предато у руке свевласне географије. Географски члинилац се до-
живљава и тумачи као надмоћна сила која немилосрдном снагом 
просторне датости покорава људски свет и држи га у надприродној 
послушности.

У аксиолошком погледу геофатализам може бити двозна-
чан. У сагласности са предразумевањем, тумачењем и разуме-
вањем, простор као предмет фаталистичког доживљаја може да 
се појми као егзистенцијално добар и рђав. Простор као судбина 
може, дакле, да буде схваћен као испуњена рајска награда и као 
изречена паклена казна. Геофаталистичка тумачења и разумевања, 
у ствари, пасивизују и паралишу иначе активну људску могућност 
сналажења и управљања простором. Као трпни објекат природ-
них сила човек се препушта надмоћи географије над друштвом, 
клутуром, цивилизацијом.

У погледу геополитике, геофатализам кореспонидира 
оним тумачењима која своје основе проналазе у ирационалним, 
митским, религијско-теолошким и конспиративним назорима. На-
послетку, за геофатализам се може рећи да је крајња тачка до које, 
у инфантилној и сенилној фази, доспева екстремни географизам, 
али и геополитичка пракса и теорија склоне ирационалним прони-
цањима.

- Географски посибилизам – Као реакција на ригидни 
географски и геополитички детерминизам јавила су се бројна на-
учна оспоравања, али и конзистентно становиште географског 
посибилизма. Гео-посибилизам ослања се релационизам и рела-
тивизам утицаја простора и природе на људске творевине. Поси-
билистичко становиште одбацује ригидни геодетерминизам, а по-
готово географски фатализам и нихилизам. Посибилизам тумачи 
утицај географског фактора на људско друштво и историју према 
околностим и приликама, у ствари, према стварним могућностима 
и учинцима људске интервенције у природна стања и токове. У 
потрази за правом мером сагледавања утицаја природе на људско 
друштво теоријски посибилизам настоји да сачува географску на-
уку од пренаглашених детерминистичких наноса географизма. Не 
одбацјући фундаменталну просторну аксиоматику, посибилизам 
се више обраћа друштву и људима, оспоравајући гвоздену каузал-
ност и детерминизам природе, али и доминацију политичке воље у 
географским стварима.
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Када је реч о геополитици, географски посибилизам је 
пријемчив са становишта интереса, прагматизма, утилитаризма и 
инструментализма, те реализма које заступпа. У сваком случају, те-
оријска појава географског посибилизма као одговор на екстремни 
индетерминизам и детерминизам у географији и геополитици била 
је разложна реакција на становишта који су однос човека и приро-
де сводила на једнозначно надређивање и подређивање. Посибили-
зам, наиме, пледира на практичној интеракцији и прожимању ху-
маног и натуралног, чему је тешко ставити уверљив приговор.(...)39)  

2. 3. 2. Просторна оса разумевања

У уводу текста поменута је трострука конфузија стања 
предмодерне, модерне и постмодерне, из чијег сапостојања настају 
импулси преображаја разностраног временског троугла у епохални 
четвороугао, у чијем четвртом и најмлађем углу израста пост-по-
стмодерно стање. Реч је и о метаморфозама простора планетарне 
моћи.

Акцеларација и компримовање обухвата два слична, али 
ипак разнолика процеса: Нови светски поредак и глобализацију. 
Прво је дискурзивно заменило друго, као што се статичне структу-
ре замењују динамичним процесима. Просторно-временски аспе-
кти тренутне историје, без помака и раздаљине, упућују тумаче на 
промишљање преображаја актуелних односа моћи. Уколико „свет-
ска позорница“ и није битно промењена у односу на прохујала 
времемена, донекле су промењена схватања карактера просторне 
основе политичких и геополитичких збивања. До промена је, на-
име, дошло у глобалистичком схватању геополитичких феномена 
у простору, али и природе просторног аксиома. Традиционална и 
модерна геополитика прошлог века тиме је ушла у колизију са по-
стмодернистичким оспоравањима у новом миленијуму. У оптицају 
су четири не само геополитичка већ и универзална становиштта о 
простору политички предицираном као територија.

1. Територијалност – У политичком делу света људског 
живота просторност је територијалност. У политичкој историји те-
риторије су доживљаване као вредности од вишеструког интереса, 
нужне потребе заједнице и извори привредног богатства. По пр-

39 Због карактера овог рада и ограничења његове дужине, елаборација 
становишта хорологија, ексцепционализам, енвајроментализам, ландшафт 
географија, регионализам и екологизам су изостављена.
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вобитном и првенственом, скоро саморазумљивом геополитичком 
становишту, простор се опажа, поима и дожиљава физички и фи-
зикално. Еуклидовски и њутновски конпцет простора упућује на 
његову здраворазумску природност и вишедимензионалну чулну 
опажајност.

Простор схваћен као територија јесте неизбежна  живот-
на претпоставка, потреба, вредност, идеал и интерес. Претерано 
и агресивно инсистирање на просторним и територијалним поли-
тичким аспектима води, међутим, у натурализовање и физикализо-
вање политике која се завршавају у геодетерминизму и геофатализ-
му. Геополитика се тиме дискредитује као неутемељена политичка 
произвољност, опчињена освајањем и присвајањем територија, 
што, дубље гледано, ниуколико није тачно. Разумно територијалис-
тичко становиште, наиме, не заборавља већ памти и истиче битну 
појаву и средишни појам геополитике – простор као територију.

2. Транстериторијалност – Уколико се прелази преко 
граница одређених и подељених простора може се рећи да је на 
делу транстериторијалност. Не иде се, наиме, преко појаве и појма 
простора као таквог, већ само преко природно и људски начиње-
них граница које творе и раздвајају посебне просторе. Управо се 
превазилажење и надилажење политичког партикуларизма који 
оличавају границе држава, у глобалистичком маниру назива тран-
стериторијалношћу. Ипак, транстериторијална покретљивост није 
трансценденција.

И у овом становишту простор се опажа, поима и до-
живљава као физичка датост. Еуклидовски и њутновски концепт 
нису напуштени, али је акценат тумачења стављен на феномен раз-
граничења и граница простора. Границе територија и територијал-
на разграничења се снажно доводе у питање глобализацијском ар-
гументацијом временског убрзања и просторног згушњавања, што 
доводи до смањења раздаљина и бржег доспевања до одредишта. 
Места у свету постају приступачнија и ближа, оперативна времена 
се скраћују.

Ма колико био опчињен и занет идејом просторног тота-
литета људског света, идеолошки импостиран транстериторијали-
зам ипак не пориче географску развноврсност и копнено-морску 
подељеност земљиног шара. Оно што чини јесте фаворизовање 
глобалне целовитости на штету нација и њихових поједининачних 
држава. Реални актери предоченог геополитичког транстерито-
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ријализма делују у моћним структурама глобализованог корпора-
тивизма неолибералног типа.

3. Посттериторијалност – У посттериторијалним 
становиштима простор је као темељна политичка појава тешко 
„осумњичен“ за стање лишено смисла. Могло би се рећи да је у 
овом приступу простору као предмету тумачења и разумевања, 
здраворазумно и класично схваћени простор заправо демонтиран. 
Као што се догодило са свим „испостираним“ феноменима пост-
модерног доба, и простор је прегуран у извесно после-стање. Каже 
се да политички простор у виду територија данас више није оно 
што је некада био. Привидно принципијелно се пориче важност те-
риторијалних аспеката политичких процеса зарад неких важнијих 
која немају есенцијално просторна својства. Истиче се пост-прос-
торна појава феномена који су можда некада и били просторни или 
су имали територијално порекло које се у међувремену изгубило. 
Својства тих феномена оцртавају се као постпросторна: без одређе-
ног положаја, тачног места и адресе, без јасних димензија, као пук-
туална, флотантна, мрежна – укратко, неодређена и неодредљива 
на начин класичне еуклидовске геометрије и њутновске физике.

Постпросторност се тумачи кроз призму Анштајнове те-
орије релативитета и квантне физике. Упливом поменутих схва-
тања у политичку и геополитичку сферу одбацују се тумачења која 
се ослањају на географски натурализам, физикализам, класични 
каузализам. Постериторијализам је саобразан илузијама постмо-
дернизма у којима су генерално потцењене просторне демензије 
географије и политике, тј. геополитике. Стога је теоријски геопо-
литички одговор на изазове који потичу из посттериторијалних 
концепта вишеструк. Савремена геополитика, свакако, не избега-
ва појаве кибернетичке и сајбер-ере, уважавајући промене које су 
произвели феномени без тачне просторне адресе. Но, у геополи-
тичким тумачењима препознају се пориви дволичног прикривања 
територијалних присезања поткрепама тобожње посттериторијал-
не мотивације. Реч је о стањима грубих територијалних отимачина 
и губитака која се оправдавају наводним преласком у посттерито-
ријално стање.

4. Нетериторијалност – Не може се бити, а не бити у 
простору, тј. бити негде, а не бити нигде. Све је простор, све је 
у простору и просторно одређено, али није сваки простор тери-
торија. Ово становиште у искошеним погледима на геополитику 
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је делом саморазумљиво. У политици и геополитици постоје фе-
номени који претежно или уопште нису просторно изражени. За 
разлику од посттериторијалних, у нетериторијалним становишти-
ма јасно се разликују једно и друго. У стаставу научног корпуса 
геополитике уочљиве су, наиме, области (дисциплине) које немају 
директни већ индиректни просторни садржај. Као пример могу се 
навести спиритуални, религијски, сакрални и црквени садржаји 
унутар геополитике. Исто тако, значајни психолошки и антропо-
лошки садржаји рефлектују се у разним старијим и новијим геопо-
литичким дициплинама попут геополитике идентитета, геополи-
тике емоција, геополитике пријатељства, мржње и сл. 

Али, можда најважнија промена, чак снажан преображај 
традиционалне геополитике дешава се под снажним утицајем елек-
тронске цивилизације у постиндустријској информатичкој ери. Реч 
је о геополитици у Е-кључу, геополитици у сајбер простору, најзад, 
виртуеленој геополитици.

2. 3. 3. Акроними геополитичког разумевања

Геополитика као наука и теорија омогућује употребу 
средстава за разумевање политике простора, политике у простору, 
политичког простора. У теоријском погледу геополитика и јесте 
и није једноставна. Шта је, уосталом, разумљивије од бивања у 
простору, од сналажења у простору, од управљања у простору. Шта 
је компликованије и теже од историјског одређења просторног ка-
рактера нације и државе, од просторне судбине народа!

Геополитички рефлекс међународних збивања потиче из 
језгра просторних, тј. територијалних интереса, који се на осно-
ву одређених потреба формирају у дубинама спољнополитичких 
стратегија великих и малих актера. Као (гео)политичка пракса и 
(гео)политичка теорија геополитика је у целини лоцирана управо у 
зонама снажних, рекло би се егзистенцијалних, националних и др-
жавних интереса. Отуда је управо геополитичко тумачење нужно 
за разумевање недовољно јасног раздобља у коме живимо.

Да би се епохални процеси тачније и боље разумели по-
требно је разлучити њихове историјске токове у есенцијалном и 
формалном виду. Те политичке и геополитичке процесе је могуће, 
наиме, диференцирати на неколико начина. Један од начина јесте 
методична примена образаца тумачења и разумевања исказаних 
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акронимима: 3Т – обликујући геополитички процеси, 4Г – дифе-
ренциране области геополитике и 5ПП –  просторни планови ту-
мачења.

- 3Т – обликујући геополитички процеси – Геополитич-
ки процеси су често третирани на сумарни просторни начин, без 
довољног проницања у све сложене аспекте њиховог порекла, 
мотивација и интереса, као и реалних токова и исхода. Акроним 
формуле 3Т означава три блиска и преплетена, а ипак различита 
процеса уочена у току разбијања и распадања нација и држава на 
словенском Истоку.40)

• Транзит – Ознака Т1 односи се на процес транзита 
(проласка) полудржаве кроз сложену федералну др-
жаву на путу ка коначној самосталнности и независ-
ности. Тај процес оличен је у сукобној сепарацији и 
сецесији. Његов ток је на почетку унутарполитички, да 
би у одмаклим фазама сецесије постао изразито међу-
национални и међудржавни – геополитички. Телеоло-
гија и главни садржај транзита је разби-распад до тада 
колико-толико јединствене државе. Разби-распадни 
историјски хоризонт сагледавања упућује на првен-
ствену потребу геополитичког тумачења и разумевање 
транзитног процеса.41) Проблемско поље је у коорди-
натама деструкције нација и држава, а коришћени ме-
тоди преузети су из делокруга (гео)политикологије и 
теоријске геополитике.

• Транзиција – Ознака Т2 односи се на други процес, 
транзицију (прелазак) осамостаљене државе из јед-
ног политичког и социоекономског система у други 
систем. Тај процес уједно означава декомунизовање и 
рестаурацију капитализма, после преломне тачке, тј. 
десистематизујућег прекида социјализма. Посткому-
нистичке земље су се обреле у транзицији (Т2) тек од 
момента краха источног блока, превратничке промене 
владајућих режима и комплетне системске и савезнич-
ке преоријентације. Проблемско поље транзиције је у 

40 Видети: Милош Кнежевић, Парадигма распада. Разлагање државе у огле-
далу узрочности (главе „Почетно разликоваање транзита и транзиције“ и 
„Трансформација или преображај“), Институт за политичке студије, Београд, 
2009, стр. 93–95; 95–99.

41 Исто (глава „Геополитика сецесије“), стр. 113–114.
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политекономским и социоекономским координатама, а 
методи тумачења и разумевања преузимају се из поли-
тикологије, социологије и економије. При томе, специ-
фичност транзиционих процеса није могуће схватити 
без разумевања њене транзитне подлоге, то јест геопо-
литичке историјске основе и позадине.

• Трансформација – Ознака Т3 упућује на трећи процес, 
трансформацију, промену и преображај облика свести 
о могућностима живота у другачијим транзитним и 
транзиционим условима. Трансформациони део 3Т 
процеса, у ствари, садржи идеје, идеологије, идеалло-
гије, доктрине и теорије историјске промене у транзи-
цији. Уколико су транзит, транзиција и трансформација 
ситуирани у историјском хронотопу разби-распада 
сложене државе у виду територијалне сецесије, наг-
лашен је значај сецесионе идеологије.42) У трансфор-
мационом приступу уважава се, у ствари, директна 
геополитичка димензија транзита и индиректна геопо-
литичка подлога транзиције. Штавише, геополитичка 
теоретизовања и  теорије геополитике догађају се уп-
раво на нивоу трансформативне свести, знања и науке. 
Координате проблемског поља теорија геополитичке 
транформације испољавају се у нестајању једне и на-
стајању друге структуре моћи. По својим обележјима, 
трансформациона компонента 3Т-процеса испољава 
критички и аксиолошки потенцијал спрам претходних 
процеса транзита и транзиције, али и ауторефлексију 
о месту, улози и домашајима геополитичке теорије у 
геополитичкој пракси.

- 4Г - диференциране области геополитике – Да би се 
боље разумео херменеутички захват у бесконачну разноврсност 
геополитичке праксе потребно је размотрити у којим областима 
истрајава геополитички дискурс. У којим областима се, заправо, 
конституишу нарочити, рекло би се посебни делови геополитике. 
Реч је еволутивном диференцирању геополитичке теорије у вре-
менском распону од стотинак година. Није реч, међутим, само о 
разноименим и самониклим научним дисциплинама теоријске ге-
ополитике, него и о различитим областима света људског живо-
та које су подложне геополитичким интерпретацијама, а потом и 

42 Исто (глава „Геоидеологија сецесије“), стр. 99–100.
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разумевању. Диференцирање сумарне геополитике у посебне об-
ласти збивало се као реузлтат развојног усложњавања просторних 
аспеката политике који нису могли бити протумачени на задовоља-
вајући начин у матичним областима економије, демографије и кул-
туре.

Могу се уочити четири посебна дела геополитике који 
имају заједнички геополитички именитељ, а носе различито скова-
не називе. Скраћеница или акроним 4Г означава уједно диферен-
цирање или разликовање, али и упосебљавање у четири кључне 
геополитичке области: геополитику, геоекономију, геодемографију 
и геокултуру.

• Геополитика – Прво и изворно име или ознака у акро-
ниму 4Г упућује на геополитику у првенственом, род-
ном, што значи генеричком – и изворном и најобухват-
нијем смислу. Геополитика, наиме, примарно упућује 
на просторне аспекте политике при чему се префикс 
гео, који дословно означава земљу (тло, земљиште, 
копно) екстензивно, чак метафорички, може протума-
чити као простор. У том смислу, геополитика у прак-
тичном и теоријском погледу је заједнички именитељ 
и састојак и других геополитизованих области у којима 
се као општа градивна подлога, како је речено, указују 
економија, демографија и култура. 

• Геоекономија – Друго име у акрониму Г4 односи се на 
геоекономију. Када је реч о теоријској геоекономији, 
њена појава није указала само на ширење и продубљи-
вање геополитичких сазнања на тлу економских мотива 
и интереса, него и на аспирације да се геоекономским 
дискурсом најзад оспори традиционална геополитика. 
У једном часу помодни геоекономски тренд био је ре-
зултат нагле предоминације англосаксонске либералне 
економике над класичном и критичком политичком 
економијом континенталног типа. Интенција геоеко-
номског „уравњавања“ геополитичке интерпретативне 
оштрине збивала се на матрици евроамеричког тала-
сократског меркантилизма који светске послове схвата 
и као бескрајни разменски, тј. трговачки ланац који не 
би смео ничим да буде покидан.43) Геоекономија може 

43 О томе: М.  Кнежевић, Призма геополитике. Геополитичка димензија нацио-
нал ног идентитета (глава „Геоекономија и принципи глобалне трговине“), 
нав. дело, стр. 214–216.
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да се сврста и у део или област у теоријској геополи-
тици у којој је у први план тумачења и разумевања 
постављена економија. Одатле се у методолошком 
погледу, уз уважавање просторних, тј. геополитичких 
аспеката, геоекономске анализе ослањају на економске 
методе.

• Геодемографија – Трећа компонента у акрониму Г4 
односи се на становништво, тј. демографију, и носи 
назив геодемографија или геодемополитика.44) Иначе, 
демогеографија је важна научна дисциплина у корпу-
су друштвене географије. Избор појмова у саставу ко-
ванице често најбоље указује на природу нове научне 
дисциплине. Префиксом гео показује се веза геополи-
тике и демографије, док се у синтагми демополитика 
указује на политичке аспекте живота становништва. 
Како год, демополитика је подразумевани део научног 
корпуса геополитике јер све што се догађања у поли-
тичкој димензији простора догађа се људима у људ-
ском свету. Методи којима се користи геополитика у 
демополитици су специфично демографски.

• Геокултура – Најзад, четврта компонента акронима 
Г4 односи се на област културе и носи назив геокул-
тура. Геополитика се обично поистовећује са прос-
торном политиком која оперише са територијама као 
ресурсом који има високу употребну вредност и цену 
искоришћавања. Према многим становиштима, геопо-
литика је, у ствари, интересна вулгаризација ресурсне 
политике. Одатле је геополитика у области културе по 
таквим тумачењима нетипична и нестандардна. Ипак, 
променама политичких акцената у савременим струк-
турама моћи, од „тврдих“ до „меких“ форми, на зна-
чају је добила управо геокултура. 

- 5ПП - просторни планови тумачења – Свет је сложен 
и мултидимензионалан до загонетности. У глобализованом свету 
тумачење  разумевање места и положаја једног народа и државе од-
носи се на више просторних планова. Више није могуће разумети 
просторну судбину великих и малих актера на међународној сцени 
само на основу њихове конкретне позиције на локалном нивоу. Ау-
44 Исто (глава „Пренатрпани свет: све већи значај демополитике“), стр. 216–

218. 



ГЕОПОЛИТИЧКИ ПРИСТУП МЕЂУНАРОДНИМ ...Милош Кнежевић  –

73

таркичност је или ослабљена или више не постоји. Међународни 
односи укључују мале суседске и велике несуседске раздаљине. 
Просторни планови су повезани, они се прожимају, истичу и ути-
чу једни на друге. Предикати најопштијих просторних димензија 
– глобализам, планетаризам, мондијализам, интернационализам, 
космополитизам ... – указују на реалну и хипотетичку целину свет-
ског простора.

Свет је као место историјских и цивилизацијских збивања 
сложен од више прсторних планова. Формативни геополитички 
чиниоци делују различитом снагом са различитих планова. У инте-
ракцији су многи просторни фактори, од најмањег, који упућује на 
локалну самозагледаност и самодовољност, до највећег, глобалног, 
који се указује као неодољива сила у најопштијем оквиру утицаја. 
Како год се тумачили, место и положај одређени су конкретно гео-
графски и политички. Али, иако су међузависни карактери та два 
места и положаја нису подударни. Геополитичка димензија поло-
жаја једне нације и државе може одударати од географске конкрет-
ности као задатост у односу на датост, у зависности од историјских 
прилика, својстава епохе, исхода великих и малих сукоба.

У низу просторних планова које је у случају положаја и 
места српског народа потребно имати у виду, разликују се основни 
и изведени. У основни план који је егзистенцијално пресудан, сва-
како, спада онај план који се одређује атрибутом српски, а односи 
се на српски простор у целини. У актуелни и историјски српски 
простор спадају српске земље, српске државе и Србија, као пола-
зиште тумачења и разумевања положаја и места нације. При том 
је у случају анализе српског простора потребно узети у обзир не-
подударање актуелног стања и појединих историјских секвенци у 
развоју и величини српског етнонационалног простора.

Без улажења у подробна тумачења њиховог међусобног 
односа, примера и поуке ради, потребно је навести следеће прос-
торне планове неопходне за целовито схватање положаја и места 
српског народа у савременом свету. У њих спадају: јужнословенски 
(некада југословенски), затим балкански (југоисточни, полуострв-
ски, или како се погрешно наводи „западнобалкански“), потом ис-
точни или словенски, европски (несумњиво староконтинентални), 
онда, трансконтинентални евроазијски и трансатлантски (евроаме-
рички), и, најзад - светски план. Тек укључивањем у тумачење и 
објашњење  низа просторних планова утицаја може се допрети до 
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дубљег разумевања места и положаја нације и државе у савремном 
свету. Чак и када изгледа да неки чинилац због велике удаљености 
није утицајан, покаже се супротно, његово дејство се у склоповима 
глобалне моћи испостави као претежно, чак пресудно.

3. ЗАКЉУЧАК

До сада речено прелама се у националним и грађанским 
димензијама унутрашње и спољне политике и геополитике. На 
први поглед се чини као да национално искључује грађанско и обр-
нуто, али то, по свему судећи, није тако. У политичким процесима 
национално и грађанско се не искључују, као што није искључена ни 
национлана држава у грађанском облику. Национално утемељење 
није израз негативног национализма већ позитивног националства. 
Идеја грађанства, која је свакако цивилизацијска тековина, може да 
се екстремизује у грађанизам, идеолошки светоназор који тежи да 
потисне и искључи чак и најмање националне компоненте у поли-
тичком животу. Геополитичност, као просторно својство полити-
ке, може бити изражена на оба начина: национални и грађански. 
Важан је и увид да геополитика и демократија,  такође, нису у 
односу међусобног искључивања. Геополитика као просторна, тј. 
територијална политичка пракса, али и геополитичка интерпрета-
ција и разумевање геополитичког положаја, могу бити у функцији 
демократизовања политичког живота. Могуће је препознати демо-
кратски устројене и оријентисане геополитике, нарочито малих и 
угрожених земаља.

Теоријски формулисани циљеви суверенистичке праксе 
потичу из геополитички неспорне вредности и идеала самостално-
сти и независности земље. Идеал националне и државне независ-
ности огледа се управо у суверенистичким тежњама. Суверенизам 
се темељи на независном положају и не искључује сарадњу, савез-
ништва и партнерства, али је неспојив са поданичким и клијентис-
тичким односима у геополитичким констелацијама. Практично, 
теоријски и идеолошки посматрано, спољополитички и геополи-
тички суверенизам је супротан пракси хегемонизима, туторства и 
протектората, која, иначе, обележава земље и народе са заосталих 
и дискриминисаних простора светске периферије.
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Спољнополитичке опције не могу бити препознате мимо 
разборитог увида у геополитичку стварност. Спољнополитичка и 
војна неутралност претпостављају такав положај нације и и држа-
ве који омогућује национални и државни развој, мимо сврставања 
у старе и нове блокове и алијансе. Неутралност не претпоставља 
апсолутну пасивност и неутрализам по сваку цену, али искључује 
приклањање политикама које су очигледно супротне дефинисаним 
националним и државним интересима. Стварна и могућа, активна 
неутралност не би смела да се схвати као тренутна реакција на им-
перативе сврставња, већ као разложна историјска потреба, настала 
из мучних историјских поука страдања српског народа у претход-
ним вековима европске историје.

Напослетку, расправа о геополитичким методама и мето-
дологији геополитике није могућа изван проблемског и тематског 
поља глобалних, континенталних и регионалних геополитичких 
пракси. Геополитички наративи су нужна места у геополитичкој 
интерпретацији. Метода се не исцрпљује само у визури осмишље-
ног приступа, оруђа и инструмента сазнања. Геополитичке методе 
и методологија научне геополитике примењују се у свим етапама 
херменеутичког захвата: предразумевању, тумачењу и објашњењу 
и,најзад, разумевању геополитичке слике света. Одатле потиче и 
на тој основи се гради неопходност и значај промишљања метода 
у геополитици.
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Miloš Knežević

GEOPOLITICAL APPROACH  
TO INTERNATIONAL RELATIONS: 
PROBLEMS, MODELS, METHODS 

Resume

Understanding and interpretation of geopolitics needs (also) its 
sketching in the field of hermeneutics. In accord with it, reaffirma-
tion of notional politicology and geopolitical hermeneutis is elabo-
rated within the coordinates of critical geopolitics. Firstly there are 
presented three stages or existentially important situations: pre-
comprehension, interpretation with explanation and understanding 
of geopolitical phenomena. Basic terms of the elaboration are a 
subject of the interpretation, the angle of the observation, perspec-
tive of the elaboration and the horizon of understanding.
Theoretical specificity of geopolitics as the branch of science 
is reflected in mixing and permeating of the corpus of scientific 
knowledge in a broad ranges of geography and politics, that is, in 
politikology. Geopolitis is in all its important aspects directed to-
ward interpretation and understanding of political dimension of the 
space, the politics within the space and the politics of the space. The 
space is an axiomatic category of geopolitical theory and practis 
in the mirror of history. In case of the geopolitics the space is also 
expressed as a general empirical and cognitive assumption, as a 
physical inevitability and necessity, as an indirect and direct source 
of all wealth, as a human need, but also as the value, ideal, objec-
tive and interest.   
However, geopolitics is not merely a compound or hybrid of the 
two fundamental teachings, but it gradually emerged as the synthe-
sis of the sciences which with its heuristic qualities surpassed its 
basic scientific starting points. Developmental status of geopolitics 
refers to understanding of its escalation from its starting point of 
combining sciences and scientific disciplines toward a separate sci-
ence of broad range. Modern state of geopolitical theory is based on 
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the development and implementation of specific approaches, proce-
dures, methods and paradigms. The result of these processes is the 
constitution of the multitude of geopolitical (sub)disciplines within 
the corpus of scientific geopolitics. 
In geopolitical methodology there are adopted and elaborated ap-
propriate methods of geographic and political sciences. In the geo-
graphic part of it, the methods of geopolitics consist of the methods 
of physical and social, or so called social, geography, while in the 
political theoretic attribution there are implemented politicologi-
cal methods. Special geopolitical methods are reflected in different 
aspects which have been unknown and unreached aspects from the 
point of geography and politikology. The word is about the spe-
cific methods and models which are constructed and implemented 
in accord with the objective of their interpretation and the sense of 
understanding of political changes and conditions in spatial dimen-
sions in the environment of the humankind. 
Keywords: phenomena of the space, politicology, geography, 
geopolitics, methods of geopolitics, geopolitical models, 
geopolitical hermeneutics, critical geopolitics
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АНТАГОНИЗАМ ТАЛАСОКРАТИЈЕ 
И ТЕЛУРОКРАТИЈЕ У ОЧИМА 

КЛАСИЧНЕ И КРИТИЧКЕ 
ГЕОПОЛИТИКЕ**

С а ж е т а к

Једна од основних теоријских дихотомија класичне геополити-
ка јесте она између телурократије („моћи копна“) и таласокра-
тије („моћи мора“), два основна типа геополитичког идентите-
та држава и народа и њихових оријентација у међународним 
односима између којих влада геополитички антагонизам. Рад 
разматра настанак ове дихотомије у класичној геополитици на-
лазећи његове почетке у радовима Мехена и Кјелена, а пуно 
уобличавање у делу Мекиндера и његових следбеника попут 
Хаусхофера и Спајкмена. Затим се у раду образлажу основе 
критичке геополитике као вида деконструкције класичног ге-
ополитичког наратива, а која сагледава дихотомију телурокра-
тије и таласократије као типичну дискурзивну творевнну чије 
су епистемолошке претпоставке и онтолошки темељи крајње 
спорни. Одбацујући деконструкционистички приступ критич-
ке школе као споран, у закључку рада се ипак примењују неке 
његове примедбе и приступи у смислу провере историјске кон-
кретизације и контекстулизације теоријских генерализација на 
којима почива дихотомија телурократских и таласократских 
сила, као и апсолутизација њиховог антагонизма.
Кључне речи: класична геополитика, таласократија, 
телурократија, критичка геополитика, антагонизам копна и 
мора.

*  Виши научни сарадник у Институту за европске студије у Београду.
**  Рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179014, који финансира Мини-

старство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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1. УВОД

Проучавање просторних димензија политичких феномена 
и процеса увек је било пуно различитих мишљења и бројних кон-
траверзи. То је приметно и код различитих одређења саме геопо-
литике („геополитика је проучавање утицаја географије на међу-
народну политику“,1) „геополитика је примењено истраживање о 
односу географског простора и политике“,2) „геополитика је наука 
како владати“3)), њеног предмета истраживања, код супроставље-
них виђења појединих геополитичких школа, њихових теоријских 
образложења и примена, као и у погледу читавог низа методолош-
ких и епистемолошких дилема и спорова. Чак и у свом „главном 
току“, спорења никада нису у потпуности минула, и то не само она 
која служе преиспитивању ранијих сазања и уобличавању нових, 
адекватнијих, већ и она која доводе у питање цео сазнајни оквир 
геополитике.

Зашто је то тако? Геополитика, још од времена када су 
је њени оснивачи Фридрих Рацел4) и Рудолф Кјелен5) почели ус-
тановљавати као истраживање веза читавог низа политичких, 
економских и културних феномена са географском локацијом 
њиховог одвијања, тежила је да их смести на дводимензионалне 
мапе. „Портретисање“ сложеног политичког живота у његовој 
историјској динамици унутар образаца који се дају отиснути на 
географске мапе, несумњиво је морало да води ка њиховој сим-
плификацији: ка стварању сведених модела разумевања исто-
ријско-политичких токова, утолико једноставнијих што су процеси 
које су тежили да уоче и разумеју били дуготрајнији, комплекснији 
и значајнији. Штавише, при проучавању историјских појава дугог 
трајања (Бродел) и њихових културних карактеристика који се од-

1 Richard Devetak, Antony Burke, Jim George (eds.), An Introduction to Interna-
tional Relations, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, стр. 492.

2 Saul Cohen, “Geopolitics in the New World Era: A New Perpsective on an old 
Discipline”, in Reordering of the World: Geopolitical Perspective on 21st Century 
(eds. George Demko William Wood), Westview Press, Boulder, 1994, стр. 17.

3 Александар Дугин, Основи геополитике, књига 1, Екопрес, Зрењанин, 2004, 
стр. 25. 

4 Friedrich Ratzel, Anthropogeographie Order Grundzüge der Anwendung der Er-
kundle auf die Geschihte,  Verlag J. Engelhorn, Stuttgart, 1882/91.

5 Рудолф Кјелен, Држава као животни облик (превод Д. Мађаревића), Издање 
И. Ђ. Ђурђевић, Сарајево-Београд, 1923.
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ражавају на политичке токове, геополитика се користила генерали-
зацијама препуним метафора и митских одређења. Ту су, наравно, 
била и друга ограничења геополитичке визуре односа просторних 
датости и политике. „У целини гледајући, геополитици, слично 
другим академским моделима, недостаје јединствени приступ из 
више разлога: због инхерентно нејасне али динамичне природе 
уопште свих теорија, а посебно политичке географије и међуна-
родних односа; због супротстављених виђења сврхе саме теорије, 
било да је она дескриптивна/експланаторна или интерпретативна/
експозиторна и да ли је у питању решавање проблема или крити-
ка; због уобичајене неоспособљености истраживача да се договоре 
око заједничких полазишта који подупиру концептуални оквир и 
недостатка интересовања или способности креатора политике пре-
ма прецизном одређивању њиховог деловања; као и због стално 
промењиве природе самих спољних односа који захтевају често 
усаглашавање између теорије и  праксе.“6) Ипак, многа од огра-
ничења геополитике као синтезне дисципине  отклоњива су при 
конкретнијим, специфичнијим проучавањима. Због тога се њени 
општи теоријски обрасци морају стално допуњавати конкретним 
сазнањима везаним за поједине политичке творевине, за њихово 
политичко устројство и спољнополитичке циљеве, културу, карак-
терологију, духовност.

2. ТАЛАСОКРАТИЈА И ТЕЛУРОКРАТИЈА У 
КЛАСИЧНОЈ ГЕОПОЛИТИЦИ

Једну од основних теоријских дихотомија коју је у својој 
анализи географских токова светске политике дефинисала класич-
на геополитика јесте она између телурократије („моћи копна“ или 
„владавине путем копна“) и таласократије („моћи мора“ или „вла-
давине путем мора“) – два основна типа геополитичког идентитета 
држава и народа и њихових оријентација у међународним односи-
ма. Теза о њиховом историјском антагонизму довела је до форму-
лације такозваног „првог закона геополитике“,7) односно до уоча-
вања темељне двојности између телурократије и таласократије. „У 
6 Phill Kelly, “Critique of the Critical Geopolitics”, Geopolitics, Routledge, Taylor 

& Francis Group,  New York, № 11/2006, стр. 25.
7 Александар Дугин, Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004, 

стр. 192.
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складу са том поделом историјски су проистицали експанзиони-
стички нагони и разврставања у стратегијске блокове, производећи 
тако функционисање „другог закона геополитике“.8)

Дела Фридриха Рацела у којима је  развијана концепција 
„светске силе“ (Weltmacht),  требало је да послуже као путоказ Не-
мачкој да постане сила континенталних размера, као и да се ис-
такне значај мора у развоју цивилизације.9) Ипак, прави почеци 
(имплицитног) геополитичког уочавања историјског антагонизма 
између копнених и поморских сила налазе се још код адмирала 
Алфреда Т. Мехена у његовој књизи Утицај поморске моћи на ис-
торију 1667-1783.10) Мехеново виђење светске историје 17, 18. и 
19. века као непрекидне поморске борбе постулирало је да кон-
трола над путевима поморске трговине јесте кључ светске моћи. 
Због тога се доминанта морска сила (В. Британија) суочавала са 
сукцесивним покушајима изазивача са европског копна – Шпаније, 
Холандије и Француске – да јој преотму овај примат. „Како су се 
увек јављале нове континеталне силе, спремне да измене постојећи 
однос снага у своју корист и на штету супарника, Мехен увиђа да 
је у најбољем интересу и Британије и САД заједнички наступ на 
светској сцени...“11) Уз опажање да је главна одлика која спаја Бри-
танију и САД не толико заједничко порекло, језик и култура, већ 
окренутост ка океанима, Мехен уочава и главну претњу светској 
поморској надмоћи англоамеричког савезништава међу континен-
талним силама. То је Русија, држава која заузима централну пози-
цију у Старом свету, са њеном пројекцијом територијалне експан-
зије клинастог облика (wedge shaped) чији је врх усмерен између 
Авганистана и Персије са циљем продора ка светском мору.12) Kao 
контрастратегију овој тенденцији, Мехен је предлагао стварање 
поморске коалиције Британије са Јапаном, Немачком и САД.13) И 

8 Миломир Степић,  „Балкан – недостајуће исходиште  неоевроазијског векто-
ра“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, год. 
XXI, vol. 44, бр. 2/2014, стр. 113.

9 Friederich Ratzel, Das Meer ah Quelle der Volkergrosse, Eine politisch-geogra-
phische Studie, Oldenbourg, Munich, 1900.

10 Alfred T. Mahan, Influence of Sea Power upon History 1667-1783,  Little, Brown 
and Company, Boston, 1918.

11 Небојша Вуковић, Логика империје: Николас Спајкман и савремена америчка 
геополитика, Конрас, Београд, 2007, стр. 48.

12 Alfred T. Mahan, The Problem of Asia and its Effects upon International Politics, 
Little, Brown and Company, Boston, 1900, стр. 21.

13 Исто, стр. 63.
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Рудолф Кјелен је при анализи положаја светских сила између 1903. 
и 1922. године као главни антагонизам уочио онај између конти-
ненталне Немачке (чије интересе је поистовећивао са интересима 
целе Европе) и поморске Британије, као и онај између блокиране и 
опкољене Русије која тежи да изађе на топла мора и В. Британије 
која је у томе омета. Кјелен је још тада уочио да је дугорочни циљ 
САД, нарастајуће поморске силе, да контролише наспрамне обале 
Европе и Азије, што нам говори о тачности и далекосежности ње-
гових закључака.14)

Рад Хелфорда Мекиндера „Географска оса историје“ 
(1904) први је класични  геополитички текст којим се јасно и нед-
восмислено уочава и теоријски разрађује историјски антагонизам 
између таласократије и телурократије. У оквиру јединственог коп-
на Евроазије, Мекиндер је дефинисао два појаса: “стожерни реги-
он“ (pivot region) у  средишту Евроазије и „унутрашњи полумесец“ 
(ободни део додира Евроазије и светског мора). Око њих је смеш-
тен „спољашњи полумесец“ кога чине светска мора и прекоморске 
земље (Америке, Аустралија). Из овог модела Макиндер ће касније 
развити класични Heartland-Rimland геополитички модел. Пратећи 
континуиране историјске процесе освајачких похода из „стожер-
ног региона“ ка ободним подручјима евроазијског копна, Мекин-
дер примећује и историјски синхроницитет између политичког 
обједињавања средишњег, стожерног дела Евроазије и стварања 
светске поморске империје у „спољашњем полумесецу“, односно 
израстање епохалног стратешког надметања између историјских 
наследника азијатских номада и пирата („копнених разбојника“ 
и „морских разбојника“). Између њихових утицаја су вековима 
живели седелачки народи на ободном делу континента са својим 
политичким творевинама („царства периферног појаса“). „Док по-
морски народи прекривају океан својим флотама и насељавају пе-
риферне континенте, Русија је организовала козаке и избијајући из 
северних шума потчинила ту целу сферу свом закону... Доба Тју-
дора је доба у коме се Европа проширила преко мора и у коме су 
се руске истурене снаге преместиле из Москве у Сибир.“15) Визуе-
лизујући ова два процеса на копну и мору, Мекиндер оцењује да ће 
постојећи антагонизам довести до нове борбе за светску превласт 

14 Према Роберт Стојкерс, „Теоријска панорама геополитике“, у зборнику Тајна 
Балкана (ур. Бранислав Матић), СКЦ, Београд, 1994, стр. 22.

15 Хелфорд Мекиндер, „Географска оса историје“ у зборнику Тајна Балкана (ур. 
Бранислав Матић), СКЦ, Београд, 1994, стр. 68.
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у којој ће континентална, стожерна земља због свог положаја и не-
доступности за поморску силу на крају однети превласт. „Из ове 
глобалне геополитичке конструкције, Мекиндер изводи закључак 
да обртање равнотеже снага у корист државе стожера може резул-
тирати грађењем велике флоте и стварањем светског царства. Ово 
би могло да се деси ако се Немачка удружи са Русијом. Да би се 
то предупредило, Француска се мора удружити са прекоморским 
силама...“16) У каснијим радовима Макиндер ће само кориговати 
и прецизирати своје основе тезе од којих неће битније одступити. 

Мекиндерову теоријску поставку, која садржи геополи-
тички антагонизам између телурократије и таласократије, однос-
но земље стожера (Heartland) и господара светских мора, преузеће 
Карл Хаусхофер и немачка геополитичка школа, затим францу-
ски геополитичар П. Видал де ла Блаш, као и кључни амерички 
геостратег Николас Спајкмен. Де ла Блаш ће због француских 
прекоморских колонија и страха од Немачке заговарати трајно 
таласократско геополитичко опредељивање Француске, тј. њено 
савезништво са Англоамериканцима. Карл Хаусхофер ће, напро-
тив, заговарати формирање немачко-совјетског континенталног 
блока како би се поразиле поморске силе. Николас Спајкмен ће 
извршити делимичну корекцију Мекиндерових теза. Он ће, насу-
прот Мекиндровом учењу, истаћи приоритетни значај Rimland-a 
као ободног евроазијског појаса за глобалну доминацију. Тако ће 
дати теоријско полазиште за атлантистичку стратегију обуздавања 
(containment policy) совјетског континентализма и његовог спреча-
вања да избије из „срца копна“ на његове ободе и даље, на Светско 
море.17)

Тек у геополитичким виђењима Карла Шмита и, касније, 
код неоевроазијца Александра Дугина, историјски антагонизам те-
лурократије и таласократије добиће трајне и есенцијалистичке кул-
турно-цивилизацијске одлике. За правника Карла Шмита светска 
историја је историја вођења ратова између поморских и континен-
талних сила. Овај антагонизам, сматра Шмит у делу Земља и море 
(1942), проистиче из опозиције самих елемената воде и земље, која 
се потом одражава на правне и етичке системе суштински неприја-

16 Небојша Вуковић, Логика империје: Николас Спајкман и савремена америчка 
геополитика, Конрас, Београд, 2007, стр. 61.

17 Детаљније у: Nicolas Spykman, America`s Strategy in World Politics:US 
and the Balance of Power,  Harcourt, Brace and Company, New York, 1942. и 
Небојша Вуковић, Логика империје: Николас Спајкман и савремена америчка 
геополитика, Конрас, Београд, 2007.
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тељских цивилизација. Док живот на копну доводи до стварања 
номоса (уобличеног поретка) на принципима стабилности и фи-
ксираности, што рађа конзервативизам на социјалном, културном и 
техничком пољу, водени простор – будући несталан, промењив, не-
пријатељски и отуђен – преображава људску свест тако да социјал-
ни, правни и етички оквири поморски настројене цивилизације 
постају флуидни, непостојани.  „Готово до краја 19. века, тензија 
између Русије и Британије изражавала се у популарним предста-
вама рвања медведа и кита. Кит је био Левијатан, велика митска 
риба о којој ћемо више говорити касније. Медвед, са друге стране, 
представљао је један од бројних симбола копнене фауне. Према 
средњовековним интерпретацијама које су сачинили кабалисти, 
светска историја је борба између моћног кита, Левијатана, и ништа 
мање моћног Бехемота, копнене животиње, која је замишљана као 
бик или слон. Називи Левијатан и Бехемот преузети су из Књиге о 
Јову (40 и 41).“18) Неоевроазијац Александар Дугин у својој рецеп-
цији теза Карла Шмита иде и корак даље: темељна геополитичка 
двојност која се одражава на географско устројство планете и ис-
торијску типологију цивилизација код њега је представљена гото-
во као метафизички дуализам. Телурократија код Дугина нужно 
подразумева произилажење постојаних квалитативних усмерења 
и одлика из фиксираности простора који се испољавају не само у 
конзервтивизму, строгој социјалној правној и етичкој уређености, 
већ и у хијерархичности и колективизму коме је стран сваки инди-
видуализам и дух предузетништва. Насупрот томе, таласократија 
нужно подразумева супротна вредносна одређења: „Тај тип је ди-
намичан, покретан, склон техничком развоју. Његови приоритети 
су – номадство (нарочито морепловство), трговина, дух индивиду-
алног предузетништва. Појединац као најпокретљивији део колек-
тива поставља се за највишу вредност; потом се етичке и правне 
норме подривају, постају релативне и покретне.“19) Иако напомиње 
како се ове идеалтипске супротности у конкретним случајевима, 
тј. цивилизацијама, изражавају у различитим степенима, Дугинова 
геополитичка метафизика постулира трајно крајње непријатељство 
између трговачке цивилизацје (Картагине, Атине, В. Британије и 
САД) и војно-ауторитативне цивилизације (Рим, Спарта, Русија), 
односно демократије и идеократије. 

18 Carl Schmitt, Land and Sea, Plutarch Press,Washington DC, 1997,  стр. 6.
19 Александар Дугин, Основи геополитике, књига 1,  Екопрес, Зрењанин, 2004, 

стр.  26.
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3. КРИТИЧКА ГЕОПОЛИТИКА И ЊЕН ОДНОС 

ПРЕМА ДИХОТОМИЈИ ТАЛАСОКРАТИЈЕ И 
ТЕЛУРОКРАТИЈЕ

Као истраживачко поље смештено на простору додира 
политичке географије и науке о међународним односима, критич-
ку геополитичку школу краси одбацивање теоријских поставки 
и резоновања класичне геополитике. Настала крајем 20. века из 
традиције Франкфуртске критичке школе и постструкурализма, 
критичка геополитика део је постмодерног покушаја деконструк-
ције модернистичких наратива. Она тежи да преформулише и 
створи „нову“ геополитику из ревизионистичке перспективе чији 
су крајњи циљеви емацнипаторске (да критички проверено знање 
одвоји од њене симбиозе са интересним пројекцијама моћи) и 
утопистичке (да се допринесе стварању односа у свету у којима 
нема потчињавања и ограничења) природе. Како сматра оснивач 
критичког правца у геополитици Тоул професор на Вирџинијском 
технолошком универзитету, ова геополитичка школа намерава да 
откаже и раскине своју послушност постојећим структурама моћи, 
а све у тежњи да се изведе културни преокрет који ће довести до 
демаскирања односа моћи, то јест до престанка различитих видова 
потчињавања људи. Тоул истиче да је „фокус критичке геополи-
тике откривање игара моћи које су укључене у велике геополи-
тичке шеме... Фундаментална за ове процесе је способност елита 
са подручја националне безбедности да представе природу и де-
финишу дилеме међународне политике на одређен начин... Прак-
се репрезентације створене од стране интелектуалаца везаних за 
националну безбедност производе одређене „сценарије“ међуна-
родне политике који се тичу места, људи и спорних питања. Овак-
ви „сценарији“  постају део средстава уз чију помоћ (велике силе) 
успостављају хегемонију у међународном систему.“20) Тоул путем 
критичке геополитике кренуо је низ академских аутора из области 
културне и политичке географије попут Џона Енјуа, Сајмона Дал-
бија, Клауса Додса, Тимотија Лука, Пола Рутлиџа и Леслија Хепла.

Основна теза на којој почива критичка геополитика је 
да су државници и њихови експерти кроз историју конструисали 

20 Gеrard Ó Tuathail, “The Bush Administration and the ‘End’ of the Cold War: A 
Critical Geopolitics of US Foreign Policy in 1989”, Geoform, Pergamon Press Ltd. 
Oxford, № 23/1992, стр. 439.



АНТАГОНИЗАМ ТАЛАСОКРАТИЈЕ ...Александар Саша Гајић  –

87

идеје о простору и геополитичким ентитетима, као и да су те идеје 
утицале на њихова политичка понашања и доношење политичких 
одлука са циљем увећања моћи. Целокупна постструктуралистич-
ка оријентација почива на становишту како се стварност не откри-
ва одвојеном, објективном и свезнајућем посматрачу. Због тога се 
и геополитичка знања сматрају парцијалним и једностраним – она 
су условљена позицијом посматрача и његовим субјективним, ин-
тересним претензијама. Класична геополитика блиско је повезана 
са традицијом политичког реализма, то јест са „политиком моћи“ 
(power politics) па је критичка геополитика види као идеолошку, 
дискурзивну творевину (ону у којој су исплетени знање и моћ), а 
не као објективно, истинито у „природно“ сазнање. Циљ критичке 
геополитике је да „расчара“ и деконструише класичну геополити-
ку тако што ће је њене дискурзивне творевине проблематизовати и 
контекстуализовати.

Налазећи се на оваквим полазиштима, критичка геопо-
литика заузима потпуно различите методолошке и епистемолошке 
приступе при тумачењу односа географског простора и политике. 
Док класична геополитика у модерном научном смислу види прос-
торну реалност одвојену од посматрача – што омогућује објективни 
приступ – а у епистемолошком погледу и фаворизује емпиријско, 
логично па чак и интуитивно (у споју са претходим приступима) 
разумевање чињеница и њихово укључивање у научне теорије чија 
се објашњења крећу између пробабилизма и детерминизма, пост-
модернистичка критичка геополитика види субјективност дубоко 
интересно уплетену у просторне реалности, а самим тим и интер-
претације помешане са фактима. Све то онемогућава да знање буде 
објективно, већ га чини конструисаним, ситуационо условљеним 
и једностраним, мањкавим. Као и сви постмодернисти, заговорни-
ци критичке геополитике поричу постојање објективних истина у 
корист субјективности, односно факата мимо интепретација. Због 
тога они одбацују све видове структуралистичког и позитивистич-
ког приступа разумевања односа политике и географије. Такође, 
дуготрајне, готово „надвремене“ поставке геополитичких процеса 
обрађене од стране класичара се у приступима критичке геополи-
тике интересно-временски ограничавају и контекстуализују, а по-
том и релативизују и одбацују.

Класична геополитика, како у теоријским разматрањима 
(на пољу које се приближава теоријама међународних односа), 
тако и у практичној политичкој примени, претпоставља државне 
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службенике као рационалне актере који раде у општем интересу, 
на основу  објективних и што је могуће свестранијих увида у прос-
торно-политичке делатности. Критичка геополитика овакве пози-
ције руши истицањем субјективних пројекција, готово лакановских 
фантазама појединих доносилаца политичких одлука. Критички 
фокус код њих је увек усмерен или на ошшти друштвени ниво или 
на ниво доношења конкретних одлука, пошто се геополитика види 
као „пракса“ појединаца који врше службовање у државним стук-
турама, а не као „међународна стварност“.21) Насупрот класичној 
геополитици, која нема интересовање да прописује идеални, бољи 
свет од оног какав постоји, већ пре свега тежи да опише онакав 
какав он јесте, те прогнозира његове могуће развојне токове, кри-
тичка геополитика одише утопијским патосом потпуног превла-
давања постојећег и стварања другачијег, бољег. Такве позиције 
омогућавају класичној геополитичкој школи да буде примењива и 
самостално и у сарадњи са другим научним дисциплинама, као и 
при вођењу практичне спољне политике. Критичка геополитика, 
напротив, показује свој једнако декоструктивистички потенцијал 
и према свакој теоријској сарадњи и према вођењу конкретне по-
литике. Због тога је она осуђена на судбину суштински усамљеног 
приступа смештеног на пола пута између политичке географије и 
науке о међународним односима.

Сасвим је јасно да је антагонизам између морских и коп-
нених сила, смештен у основи класичне геополитичке теорије, од 
стране критичке школе проглашен за типичну дискурзивну творе-
вину. Заговорницима критичког приступа су епистемолошке прет-
поставке и онтолошки темељи ове главне геополитичке дихотомије 
крајње спорне. Због тога је, сматрају они, треба темељно декон-
струистати, односно проблематизовати и контекстуализовати, а све 
како би се утврдило како она ствара „менталне мапе“ које су слу-
жиле (и још увек служе) структурама моћи и њиховим стратешким 
политичким делатностима. За критичку геополитику антагонизам 
морске и копнене моћи представља искључиво конструкт, модерни 
рационалистички метанаратив из периода са краја 19. из прве по-
ловине 20. века, којим се желела створити перспектива објашњења 
и разумевања трансформације међународних односа током епохе 
империјализма и светских ратова. Као и цела геополитика, у чијем 
средишту се налази, и ривалитет између морских и копнених сила 
21 Gerard Ó Tuathail; Simon Dalby, “Introduction: Rethinking Geopolitics: Towards 

a Critical Geopolitics”, Rethinking Geopolitics (eds. Gerard Ó Tuathail; Simon 
Dalby), Routledge, London and New York, 1998, стр. 2.
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око светске власти служи да озваничи перспективу глобалне доми-
нације западног империјализма, и само у том смислу се, сматрају 
постмодерни геополитички мислиоци, он може и разумети. Савре-
мене рецепције дихотомије морских и копнених сила служе истом 
циљу, сматрају они, без обзира што се међународна стварност коју 
описује геополитика из темеља мења. Једноставно, поједини цен-
три моћи и даље сматрају да могу да користе класични геополи-
тички наратив као идејну и идеолошку подлогу за своје стратешке 
пројекције, а ради остварења својих политика доминације.

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Критичка геополитика, изданак постмодерне деконструк-
ције која тежи радикалној епистемолошкој релативизацији, очито 
нема друге сврхе изузев да стоји насупрот и проблематизује до-
стигнућа других геополитичких школа. Географски положај држа-
ва, распоред становништва, границе са суседима, положај привред-
них и одбрамбених капацитета – све су то фактори који, били тога 
државници свесни или не, значајно утичу на њихове одлуке и чита-
ву државну политику. Прогласити целокупно проучавање простор-
них политичких феномена за псеудонаучно и једнострано, за пуки 
израз субјективне воље за моћ, тј. за дискурзивну творевину која 
служи само за стварање менталне мапе да се оваква моћ упражња-
ва, представља очигедно претеривање. Потпуно одбацити основа-
ност класичних геополитичких теоријских спознаја зато  што се 
на основу њих воде практичне политике као политике моћи (што 
ни сама геополитика не спори, већ полази од тога као од реално-
сти), а услед њених последица као морално неприхватљивих, зна-
чи суштински оспоравати разумску спознају због њених могућих 
проблематичних примена.

Упркос претеривању и недоследностима, неке од пробле-
матизација критичког геополитичког правца, ако им се приступи 
одмерено и трезвено, имају извесног основа. Због тога његови поје-
дини приговори могу да представљају добар коректив класичној 
геополитици.22) То се пре свега тиче инсистирања на историјском 
контексту и умешаности субјективно-интересних интерпретација 

22 Сличне ставове видети у: Phill Kelly, “Critique of the Critical Geopolitics”, Geo-
politics, Routledge, Taylor & Francis Group,  New York, № 11/2006, стр. 24–53.
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при укључивању фактографије у теоријске моделе, затим про-
блематизације заступања општег интереса од стране доносилаца 
политичких одлука, као и неадекватности затворених модела који 
почивају на генерализацијама у дубоко измењеним међународним 
околностима итд. У међународним односима где је државоцентрич-
ни систем – примарно сачињен од политичких јединица суверених 
на свом омеђеном простору – дубоко преображен и премрежен 
утицајима других територијалних и нетериторијалних субјеката и 
на поддржавном и наддржавном нивоу, неопоходно је проверити 
адекватност великих геополитичких шема које су формулисане у 
претходним историјским епохама и другачијим околностима.

Антагонизам телурократије и таласократије, неодвојив је 
од концептуалног сагледавања три глобална геополитичка појаса/
простора – Стожерног региона (Heartland), Унутрашњег полуме-
сеца или Ободног копна (Rimland) и Спољног полумесеца (већи-
ном Светско море). Иако геополитичко „зонирање“ у теоријском 
смислу јесте формулисано у периоду империјализма и светских 
ратова, па самим тим укључивало и геостратегијске пројекције та-
дашњих великих сила, оно је било базирано на читавом низу фа-
ката и посматрања процеса „дугог трајања“: географског положаја 
светских сила, уочених стратегијских праваца њиховог деловања у 
односу на географске датости, територијалног распореда њиховог 
становништва и ресурса, просторних токова културно-историјских 
процеса. Све то је јасно ишло у прилог теоријској основаности 
ове концепције. Будући да савремена ситуација и даље прилично 
подсећа на ону из времена настанка геополитике,23) као и да проме-
не у међународним односима нису толико еволуирале да потисну 
државе као њене главне територијалне субјекте, нити је развој 
технике (од коришћења ваздушног транспорта, преко информа-
тичко-комуникационих система) довео до потпуног превладавања 
географских датости – Heartland-Rimland концепција је и даље пу-
новажна. И она ће таква остати, упркос порозности суверенитета, 
окрњеној територијалној монолитности држава  и  делатности-
ма алтернативних међународних субјеката, те коришћању нових 
технологија. Све док се реал-политичка надметања буду одвијала 
између велике силе која има светску морску доминацију и конти-

23 Разлике леже у томе што је главна континентална сила, након слабљења и 
делимичног опоравка, нешто дубље потиснута унутар Heartland-a, да су се у 
Rimland-у појавили нови центри моћи, а да је једну светску поморску силу 
одменила друга која се руководи потпуно истом геополитичком логиком и 
спроводи сличну стратегију.
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ненталних сила у Старом свету које покушавају да јој овај примат 
угрозе – Heartland-Rimland концепција ће у себи садржати и анта-
гонизам таласократије и телурократије.

Ипак, може ли се овај модерни (Мекиндер би рекао из 
„постколумбовске ере“)24) антагонизам тотализовати дубоко у про-
шлост и прогласити за главни, непромењиви принцип историје? 
Може ли цела „људска историја подвести под историју ратова из-
међу копнених и поморских сила“25) или не?  И, на послетку, може 
ли се  суштински дефинисати природа копнених и поморских сила, 
непромењива кроз целу људску историју, а њихов геополитички 
антагонизам подићи на културно-цивилизацијски и морално-ду-
ховни ниво и тако начинити од њих манихејске принципе добра и 
зла који се надмећу на светској „шаховској табли“?

Дугин за историјска отелотворења таласократија даје 
примере Минојске цивилизације са Крита, демократску Атину из 
5. века пре Христа, Картагину и Велику Британију. Као њихове 
копнене антиподе он наводи Спарту, Рим и Русију, док историјски 
познате сукобе поморских и копнених сила узима за кључна чво-
ришта историјске динамике које потврђују основне принципе гео-
политике. Дугин тврди да се карактер геополитичке супроставље-
ности „своди на сучељавање трговачке цивилизације (Картагина, 
Атина) и војно-ауторитативне цивилизације (Рим, Спарта) или, 
другим речима, на двојност између демократије и идеократије.“26) 
Гледано из перспективе савремених сазнања историјске науке, 
оваква тврђења су поједностављена и/или нетачна. Унутрашње 
разлике између уређења побројаних таласократских држава су 
огромне. У већини њих нема ни трага демократског. Такође, у ве-
ликој већини предмодерних таласократија нема индивидуализма 
изузев у траговима, а и он је веома далеко од модерног индиви-
дуализма. Осим тога, многе таласократије нису биле флуидна већ 
хијерархијски прилично уобличена друштва, више него што би се 
то могло рећи за многе копнене, преддржавне творевине (наро-
чито оне степских народа). Критско друштво, на пример, било је 
строго аристократско, устројено око тамошњих хтонских култова. 
Демократски период Атине само је једна историјска етапа у одсту-

24 Хелфорд Мекиндер, „Географска оса историје“, у Зборнику Тајна Балкана 
(Бранислав Матић, ур.), СКЦ, Београд, 1994, стр. 55-56.

25 Carl Schmitt Carl, Land and Sea, Plutarch Press, Washington DC, 1997, стр. 5.
26 Александар Дугин, Основи геополитике, књига 1, Екопрес, Зрењанин, 2004, 

стр. 26.
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пању од аристократског уређења у периоду кризе античког полиса. 
Постоји још мноштво других хеленских градова који су развијали 
поморску моћ и стварали колоније, а да нису значајније одступи-
ли од аристократског предачког устројства. Картагина јесте била 
меркантилна поморска сила, али са олигархијским уређењем и она 
се непоколебљиво држала феничанских предачких традиција. Ве-
лика Британија, колевка модерне демократије и њена плутократска 
поморска империја, тврдоглаво је тежила да сачува неке конзер-
вативне, предмодерне елементе свог друштва, док су се у истом 
временском периоду многе државе на старом континету радикал-
но опредељивале за модернистистички револуционарни раскид са 
традицијом. Ствари су, дакле, знатно сложеније и изнијансираније 
него што то казује Дугинов схематизам.

Културно-цивилизацијски есенцијализам, кога је у геопо-
литички антагонизам између поморских и копнених сила унео К. 
Шмит, а „појачали“ А. Дугин и његови неоевроазијски следбени-
ци, пренебрегава крупне унутрашње разлике између конкретних 
поморских и копнених држава, идеал-типски им преписујући трај-
на унутрашња својства. Одређења таласократије као флуидног, ди-
намичног друштва, склоног технолошким иновацијама, предузет-
ништву и индивидализму које се одриче својих традиција и руши 
хијерархијске облике уређења, несумњиво се могу приписати само 
модерној цивилизацији Запада и англо-америчким таласократија-
ма, па чак и то не у потпуности, у свом радикалном виду. Са дру-
ге стране, многи атрибути телурократских државних творевина 
збиља су садржавали многа од одређења које Дугин побројава: 
хијерархичност, строги морал, стабилност, постојаност социјал-
них традиција и колективизам,27) али у предмодерним временима. 
Савремена контиентална друштва више немају ове особине. Све 
континенталне државе прошле су кроз дубоку модернистичку 
трансформацију и априори им додељивати квалитативна својства 
које су изгубиле у претходним вековима више је израз жеље него 
стварности, чак и када у таквим државама постоје јаке тежње ка 
стварању друштвеног устројства са оваквим особинама.

И сам свестан неподударности идеал-типских одређења 
са конкретним историјским приликама, Дугин износи како се из-
раженост прописаних особина два идеал-типа „мења од случаја 
до случаја“28). Другом приликом, Дугин истиче како се „статус 
27 Исто, стр. 26.
28 Исто, стр. 26.
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Острва и Континента не одређује толико по њиховој физичкој ве-
личини, колико на основу нарочите империјалне свести и природе 
становништва. Тако, на пример, геополитика САД има претеж-
но острвски карактер, без обзира на размере Северне Америке, а 
острвски Јапан предствља геополитички пример континенталног 
менталитета.“29) Но, то би значило да су неки други фактори (ду-
ховни, културни, социолошки) ти који условљавају формирање 
таласократског односно телурократског менталитета каквим их 
црта Дугин, а не утицај просторних реалности и повратног одно-
са човека према њима. А то је у контрадикторности са строго ге-
ополитичким одређењем тих друштава, јер би то  значило да су 
други, непросторни фактори они који више условљавају вођење  
политике, док су море и копно само географске датости кроз које 
се таква политика остварује. Култорно-историјски гледано, то је 
углавном тачно: савремена цивилизација Запада, чије су модерне 
империјалне творевина добиле таласократски израз, засигурно 
више дугују својој специфичној, историјски јединственој цивили-
зацијској генези из западног хришћанстава (римокатоличанства и 
протестантизма) и његових модерно-хуманистичких изданака него 
некавим заједничким особинама које деле са поморско-троговач-
ким друштавима из предмодерног доба.

Још проблематичнији став  јесте уздизање сукоба између 
неких поморских и копнених сила на парадигматски ниво којим 
се објашњава целокупна људска историја. Пропаст Минојаца на 
прелазу из бронзаног у гвоздено доба је сам по себи другоразредни 
догађај у историји античког Медитерана и он се није одиграо кроз 
сукобљавања са копненим силама. Сукоб Спарте и Атине био је ва-
жна епизода у надметању између грчких полиса којих је било и пре 
и после Пелопонеског рата. Пре тога, оба полиса су чинила осови-
ну хеленске коалиције при супростављању телурократској Персији 
и на копну и на мору. Исцрпљивањем обе стране у Пелопонеском 
рату хегемонију међу грчим полисима преузима Теба, а затим и 
полуварварска Македонија која успева  да  обједини хеленски свет 
и покрене га  ка освајању Персије. Збиља епохални значај Алексан-
дровог похода на исток никако се не може подвести под дихотомију 
сукоба мора и копна. Сукоб Рима и Картагине јесте био сукоб из-
међу копнене и поморске силе, али он није био једина борба на жи-
вот и смрт Римске републике, већ само један важан случај у низу. 

29 Александар Дугин, „Метафизика континтената“, у Зборнику Тајна Балкана 
(ур. Бранислав Матић), СКЦ, Београд, 1994, стр. 80–81.
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Једнаку, па и већу опасност по Рим представљале су инвазије Гала 
са севера (који су га 390. пре Христа опустошили), затим Саминт-
ски ратови у којима је Рим умало изгубио превласт на Апенинском 
полуострву, као и сукоби са грчким владаром Пиром. Победа над 
Картагином донела је премоћ Риму само на западном Медитерану; 
на његовом источном делу, она је извојевана кроз римско мешање 
у низ сукоба унутар хеленистичког света у којима нема ни говора о 
некаквом сукобу копнених и поморских сила. Британско остварење 
поморске хегемоније у модерној епохи одиграло се не само њеним 
истискивањем других поморских такмаца (Шпаније, Холандије и 
Француске), већ и одржавањем баланса моћи у Европи кроз при-
друживање коалиције једних копнених сила против других. Најо-
читији пример томе је британско предвођење читавог низа војних 
коалиција, укључујући и ону последњу, победоносну, са Русијом и 
Пруском против Наполеонове контитенталне империје. Слично је 
приметио и Спајкмен, полемишући против Мекидеровог виђења 
директног историјског супарништва копнених и поморских сила. 
„Спајкмен тврди да се никад нису у потпуности и у чистом облику 
супротставили поморска и копнена сила. Историјско сврставање је 
увек било такво да неки чланови Римланда са Великом Британијом 
буду против неких чланова Римланда са Русијом или да Велика 
Британија и Русија буду заједно против доминантне моћи Риман-
да.“30) Друга ситуација се поновила у оба светска рата. Очигледно, 
сукоб неких морских и копнених сила јесте важан сегмент светске 
историје, али не и његов централни, преовлађујући део којим се 
историја одређује и усмерава.
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Aleksandar Saša Gajić

ANTAGONISM OF THALASSOCRACY 
AND TELLUROCRACY SEEN BY 

 CLASSICAL AND CRITICAL 
 GEOPOLITICS

Resume

One of classic geopolitic`s basic theoretical dichotomies is between 
tellurocracy („power of the Land“) and thalassocracy („power of 
the Sea“) – two main types of geopolitical identities of states and 
peoples ant their orientations in the international relations. Their 
relations is based on constant geopolitical antagonism. This Paper 
observes origins of this dichotomy in classical geopolitics, finding 
its beginnings in the works of Mahan and Kjellen, and fully con-
ceptualisation in the work of Mackinder and his follower such as 
Haushoffer and Spykman. In the work of Carl Schmitt and, later, 
neoeuroasian thinker Alexander Dugin, historical antagonism be-
tween tellurocracy and thalassocracy becames permanent, with 
essentialist cultural and civilizational attributes. Then, this Paper 
gives basic review of critical geopolitics as the approach of de-
construction of geopolitical narrative. Formed at the end of the 
20/th Century from the traditon of Frankfurt Critical School and 
poststructuralism, critical geopolitics aim ist to refomulate and 
recreate „new“ revisionist geopolitics whose main goals are eman-
cipatory and utopian. Therefore, critical geopolitics sees classical 
geopolitic`s dichotomy between tellurocracy and thalassocracy as 
a typical discoursive construct with the controversial espistemo-
logical presumptions and ontological foundations. By disapprov-
ing critical school`s deconstructionistic approach as relativistic and 
unadequate, conclusion on this Paper yet applies some of its usefull 
approaches and objections, but in a moderate way such as critical 
examination of historical concretization an contextualisation of the 
theoretical generalisation of classical geopolitics and its dichotomy 
between tellurocratic and thalassocratic powers, and aposulutiza-
tion of their antagonism in the works of the neoclassical geopoliti-
cian. Through this moderate critical apporach, foundation of three 
global geopolitical areas/spaces (Heartland, Rimland, Outer Sea) is 
being reafirmed as adequate and based on the whole spectre of facts 
and observations of „long durre“ processes: geographical positons 
of world powers, agnized strategic geographical directions of their 
actions, territorial arrangement of their population and resources, 
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spatial dimensions of cultural and historical processes.  Then, the 
Paper proceeds on contextulaisation and concretization of geopo-
litical antagonism between tellurocracy and thalassocracy. Critical 
analysis shows this antagonisam as real and existing in modern ep-
och, but it is not absolute – between essentially antagonized civili-
sations. It also doesn`t represent central point of explantion of the 
whole human history. Therefore, this dichotomy as form of theo-
retical generalisation must be dealt with prudence and constantly 
supplemented with the concrete knowledge about specificl political 
units, their system and foreing policy goals, culture, characterol-
ogy, spirituality and ect. 
Key words: classic geopolitics, tellurocracy, thalassocracy, critical 
geopolitics, antagonism of Land and See
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НЕРЕД: ГЕОПОЛИТИКА 

 НОВОГ МЕРИДИОНАЛИЗМА

С а ж е т а к

Тренутни модел западне хегемоније (САД и њени европски 
савезници) у јасном је опадању. Његов неоимперијалистички 
домет и пратећи неоконзервативни пројекат отворили су пут 
кризи без преседана. У таквим околностима појављује се нов 
феномен у намери да се оконча класична геополитика и успо-
стави једна нова картографија глобалних центара моћи. Поја-
вивши се пре више од једне деценије под скраћеницом БРИКС 
(термин који је сковала западна финансијска бирократија као 
реакцију на опасност од стратешког савеза, у оном тренутку, 
нових растућих економија Бразила, Русије, Индије, Кине и Јуж-
не Африке), овај феномен се развио у моћан блок међурегио-
налног карактера, разбијајући конвенционалне шеме регионал-
не интеграције и тенденција глобализације. Врло је вероватно 
да ће БРИКС као такав престати да постоји трансформишући 
се у Нови меридионализам, односно пројекат интеграције Југ-
Југ, отвореног и контра-хегемонистичког карактера у циљу 
промоције новог међународног  децентрализованог, мултила-
тералног, солидарног  и ентропијског поретка.
Кључне речи: светски поредак, геополитика, Нови меридиона-
лизам, хегемонија
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1. УВОД

Донедавно, надмоћ модерног рационалитета била је не-
упитна. Резултат географског ширења владавине капитала, уте-
мељен на институционализацији капиталистичких друштвених 
форми, вековима је изазиваo поверење у акумулацију као сигуран 
начин да се постигне опште благостање. Међутим, веома зави-
сан од неконтролисане и нерегулисанe експлоатације фосилних 
извора, овај пројекат показује знаке екстремне слабости и његов 
историјски континуитет је озбиљно доведен у питање. Сведоци 
смо краја једног циклуса и потребе да се створи нови модел ор-
ганизовања и функционисања човечанства као таквог. Две највеће 
претње људском опстанку са којима се свет суочава јесу војно и 
питање заштите животне средине. Врло вероватно је да ће се у бу-
дућности све више приближавати једна другој, кроз надметање и 
све интензивнији борбу за одређене ограничене ресурсе, уз реалну 
могућност да  прерасту у озбиљан оружани сукоб са несагледивим 
последицама. Живимо једну универзалну кризу, која се глобално 
манифестује и којој се не види крај.1) Али, „не постоји ништа као 
криза да би се разјасниле ствари“2). Само тако ће бити могуће раз-
умети многоструке облике њеног испољавања. Слабљење западне 
хегемоније нуди све више и више доказа који потврђују ову чиње-
ницу: финансијски колапс 2007/2008. године, повећан број ратова 
за ресурсе, опасност од распада Европске уније након Брегзита, 
криза представничке демократије у Сједињеним Америчким Др-
жавама и недостатак јасног правца у спољној политици новофор-
миране владе Доналда Трампа, прогресија могућег глобалног еко-
лошког колапса, миграције изван системске контроле и, коначно, 
неуспех неолибералног модела заснованог на  диктатури тржишта 
и финансијског капитала.

У таквим околностима појављује се нови феномен који 
сам назвао Нови меридионализам. Треба напоменути да смисао 
меридионализма није ограничена искључиво на своју физичкоге-
ографску димензију, већ се, боље речено, односи на низ различи-

1 I. Meszaros, La crisis estructural necesita de una transformación estructural, 
Ediciones CDAM-ECG, México, 2012. Доступно на: http://www.rebelion.org/
docs/158368.pdf

2 L. Panitch, S. Gindin, La construcción del capitalismo global. La economía 
política del imperio estadounidense, AKAL, Madrid, 2015, стр. 367.
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тих идеолошких, културних и цивилизацијских елемената. На тај 
начин, тенденција меридионализма раскида са традиционалном 
империјалистичком геополитиком проузрокујући нове облике гло-
балне моћи. У истом том смислу, занимљиво је упитати се да ли 
ће Нови меридионализам отићи даље од садашњег статуса контра-
хегемонистичког феномена да би постао антисистемски покрет/
процес? Због своје растуће улоге на глобалном нивоу, посебно у 
политичко-дипломатској, трговинско-финансијској и војној об-
ласти, земље окупљене под називом БРИКС3) снажно су утицале 
током последње деценије на међународни систем. У питању је фе-
номен који је великом силином почео да оспорава западни модел 
хегемоније користећи оквир глобализације и системске принципе 
светског капитализма. У наставку текста биће представљен поку-
шај да се креира будући сценарио радикално трансформисаног 
глобалног поретка. Почеће се са сумњом да је могућ системски 
суноврат актуелног поретка. Затим ће бити анализиран феномен 
Новог меридионализма у контексту глобалне геополитике, његове 
могућности у „пост-идеолошком“ свету и домети као новог типа 
међурегионалне контра-хегемонистичке силе. Последњи део овог 
рада посвећен је испитивању утицаја нових трендова у савреме-
ном међународном систему, као што су Нови пут свиле, предлог 
алтернативног финансијског модела и поједине војне тензије које 
угрожавају мир у свету.

2. АКТУЕЛНИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК: ДА ЛИ ЈЕ 
МОГУЋ ПОЧЕТАК СИСТЕМСКОГ СУНОВРАТА?

Обично се концепт глобалног поретка повезује са фено-
меном модерне, идентификујући је као универзални историјски 
пројекат дугог трајања (Бродел). Тржишна економија, индустријско 
друштво, секуларизација, експанзија рационалног стила живота и 
„разочарење света“ (Вебер) неки су примери повезани са „модер-

3 Године 2001. економиста Џим О Нил (Jim O´Neill), тадашњи председник ком-
паније Goldman Sachs Assets Managment, сковао је акроним који се односи на 
„растуће економије“ и њихов потенцијал за привлачење страних инвестиција, 
на тај начин стимулишући економске активности на светском нивоу. Током 
2008. године група се консолидовала посредством низа споразума и потписа-
них заједничких пројеката на министарском нивоу у Јекатеринбургу (Русија) 
и Сао Паулу (Бразил), који су јој омогућили да се појави на међународној 
сцени као нови и све важнији чинилац.
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ном ером“, који су често коришћени као промењиви псеудоними 
када је у питању суштински концепт: капитализам. Овај последњи, 
као специфичан начин производње људског живота (Маркс), успео 
је да се консолидује користећи се географском експанзијом логи-
ке капитала, са једне стране, и успостављањем политичког, еко-
номског, социјалног и културног система, са друге стране. Мотор 
капитализма, глобализовани закон вредности, у улози регулатив-
ног механизма, отворио је врата акумулацији, али, са друге стране, 
довео је до почетка процеса поларизације и тиме практично пре-
творио капитализам у светски систем (Валерштајн) вођен неком 
врстом картографије империјалистичких амбиција. У том смислу, 
интересантна је истрајност дискурзивне једначине између појмова 
модерна – Запад – Европа – капитализам, посебно када се први 
чинилац трансформише у придев модерно који се односи на време. 
На тај начин он ублажава историјску одговорност процеса рацио-
нализације, који је директно укључен у стварање империјалистич-
ког/колонијалног система. Из ове перспективе лако је уочити да су 
експанзионистичка стратегија и контрола освојених територија од 
стране хегемонистичких сила од 16. века до данас одувек имале ге-
ополитички карактер. Детаљан и веома оригиналан приступ овом 
питању нуди Боавентура де Соуза Сантош (Boaventura de Sousa 
Santos) када карактерише утицај западне цивилизације у процесу 
стварања пројекта модерне као: друштвено-политичку парадигму 
засновану на напетости између друштвене регулативе и друштвене 
еманципације (...) Испод ове разлике постоји још једна, невидљива 
разлика, на којој се заснива претходна. Ова невидљива разлика је 
између метропола и колонија. Дихотомија уређеност – еманципа-
ција није могла да се појми у тим подручјима. Тамо је примењена 
друга дихотомија, дихотомија присвајања – насиља, која би, на-
против, била незамислива да се примењује на овој страни линије.4)

Наизглед, намеће се несклад између концепта модерне у 
њеној временској димензији и односа империјално – колонијално 
у погледу присвојених територија од стране капиталистичког об-
расца експанзионизма и контроле земљишта. Није довољно уста-
новити да се иза овога крило појављивање инструменталног ума 
у намери да се људско постојање сведе на просте потребе да се 
покори природа и, истовремено, пренесе и примени ово прави-

4 B. S. Santos, “Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una eco-
logía de saberes”, en Epistemologías del ser (perspectivas)  (B. S. Santos, P. M. 
Meneses, eds.), AKAL, Madrid, 2014, стр. 22.
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ло на интерсубјективне односе и друштво у целини. У тренутку 
када капитализам постаје глобалан, под покровитељством модерне 
као историјског пројекта, вођен евроцентризмом и управљан ко-
лонијалним системом, појавиће се нови образац моћи глобалних 
размера - империјализам. Он никада није био производ неке прет-
ходне модерне државе, већ се појавио као његов конститутивни 
елемент.5) У овим околностима појављује се питање глобалног по-
ретка као структуралног обрасца уређења, које комбинује политич-
ке, економске и друштвено-културне елементе како би наметнуло 
регулативни оквир универзалног значаја. Може се рећи да се поме-
нути образац од самог почетка засновао на „устаљеним правили-
ма, институцијама, стратегијама и акцијама са којима међународна 
политичка економија функционише у различитим историјским пе-
риодима“.6) Осим тога, све то се придржавало метода историјских 
структура које одговарају „амбијенту комбиновања којег чине 
три интерактивне силе: материјална способност, идеје и институ-
ције“7). На тај начин, сâм империјализам не би се ограничавао на 
пуки феномен политичке и економске доминације једне земље над 
другом, већ би постао процес нераздвојив од капиталистичког сис-
тема као таквог. Њихово преживљавање почело би директно да за-
виси од системских циклуса акумулације и одговарајућих модела 
глобалне хегемоније.8) Задивљујући је континуитет репродукције 
узастопних глобалних поредака под истом шемом по којој једна 
држава-сила прво намеће своју верзију поретка, да би га затим 
штитила. Међутим, третирати савремену историју међудржавног 
система као да је само циклично смењивање преовлађујућих хе-
гемонистичких модела имплицирало би опасност од пада у зам-
ку детерминистичког поједностављивања. У комбинацији са гео-
графским карактеристикама, концепт хегемоније покрива другу 
димензију и омогућава да се целокупном поретку припише епитет 
„геополитички“.

Ово укључује известан степен центрирања територијал-
ности Државе у социјалним и економским активностима, природу 
5 М. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of Interna-

tional Law, 1870-1960, World Bank/Oxford University Press, New York, 2002.
6 Ј. Agenw, S. Corbridge, Mastering Space. Hegemony, Territory and International 

Political Economy, Routledge, London, 1995, стр. 15.
7 C. Flint, P. Taylor, Political Geography. World-Economy, Nation-State and 

Locality (Sixth Edition), Routledge, New York, 2011, стр. 68.
8 G. Arrighi, El largo siglo XX: dinero y poder en los orígenes de nuestra época, 

AKAL, Madrid, 1999; G. Arrighi, J. Beverly Silver, Caos y el orden en el Sistema-
mundo moderno. AKAL, Madrid, 2001.
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хијерархије држава (у којима доминирају једна или више држава, 
степен једнакости Државе), територијални домет активности раз-
личитих држава и других актера, као што су, на пример, међуна-
родне и привредне организације(...) Са ове тачке гледишта, поре-
дак не подразумева свет заснован на консензусу или сарадњи.9) С 
тим у вези, лако је приметити да је појмовна нормативност поретка 
изједначена са уређеним светом веома ограничена да би могла да 
објасни лавиринт односа моћи на глобалном нивоу. У том смис-
лу, за сваки светски поредак се испоставља да је стање у којем 
се мешају односи снага, како репресивних, тако и мирољубивих. 
Дакле, њихов опстанак директно зависи од организованог систе-
ма управљања, који може да предложи јасна и убедљива правила 
понашања, али у исто време, да створи читаву серију принципа 
интеракције који олакшавају проток економских, политичко-ди-
пломатских или војних активности, међу осталима.

Било је, дакле, неколико фактора који су довели до ст-
варања светских геополитичких поредака. Међу њима истичу се 
феномен хегемонистичке моћи великих сила и одговарајућих ис-
торијских услова који су олакшали формирање структура, пре све-
га, друштвено-економских, политичких и војних, чији су начин 
функционисања и динамика одређивали природу сваког поретка. 
И данас актуелни сер Хелфорд Мекиндер (Halford Mackinder), 
икона класичне геополитике, још давне 1904. године тврдио је да 
је свака историјска епоха дефинисана неким кључним догађајем, 
одлучујућим фактором који је одређивао кретање врсте моћи и, 
коначно, регионом у развоју са својом одговарајућом експанзив-
ном снагом. Тек у последњој четвртини двадесетог века неколико 
аутора интерпретираће бином савремени пројекат –  капиталис-
тички систем у цикличног ритму чији су кључни елементи били: 1) 
хегемонистички модел сила на делу; 2) рат са глобалним последи-
цама у служби хегемоније и 3) два периода који бележе успон и пад 
поменутог хегемонистичког модела.10) Сви они, са неким мањим 
разликама, развијају оквир за анализу, прво у циљу „историзо-
вања“ политичкe моћи, а затим и да би објаснили комплексност 

9 Ј. Agenw, S. Corbridge, нав. дело, стр. 15.
10 I. Wallerstein, The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins 

of the European World-Economy in the Sixteenth Century, Academic Press, 
New York, 1974; G. Modelski, Long Cycles in the World Politics. University of 
Washington Press, Seatle, 1987; G. Arrighi, нав. дело;  G. Arrighi, J. Beverly 
Silver, нав. дело.
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простирања власти у било којој историјској епохи.11) Заједнички 
сценарио ове анализе је увек био капитализам. Сви пореци имали 
су геополитичку структуру и њено развијање резултирало је ства-
рањем међународног политичког, економског, финансијског, трго-
винског и другог режима. Главни протагониста била је национална 
политичка економија и развој империјалистичких географија ради 
њене оптимизације.12) Транзициони периоди били су прожети на-
сиљем и несигурношћу. Све што је уследило пратило је образац 
апсолутне доминације хегемоније о којој је реч, а ради очувања 
поретка у повоју што је дуже могуће. Сваки нови поредак био је 
нека врста реплике старог. Пројекат западне модерне и капиталис-
тичког система пратио је своју логику проширене репродукције, 
упркос локалним отпорима и периодичним кризама које су појача-
вале тензије свих врста, али које никада нису успеле да се претворе 
у реалну опасност за сам систем. Ипак, током последњих тридесет 
година облик глобалног поретка се драстично променио.

Данас се налазимо дубоко у периоду транзиције, која је 
далеко од историјског низа хегемонистичких модела и њихових 
циклуса акумулације, а који су учинили могућим империјалис-
тички карактер капиталистичког светског система. За једне, већ 
живимо у условима детериторијализованих сила свеприсутне им-
перије,13) други говоре о новом империјализму,14) о когнитивном15) 
или сенилном16) капитализму. Али, без обзира на широк спектар 
теоријских приступа и иновативних дискурса, постаје све јасније 
да „капитализам спречава универзализацију услова за потпу-
но човеково испуњење и, истовремено, противречи егалитарним 
принципима правде“17). Ако се томе дода еколошка неодрживост 
постојећег светског система и ратови за ресурсе као његов најпер-
верзнији појавни облик, по први пут у историји модерног света 

11 J. Agnew, Hegemony. The New Shape of Global Power, Temple University Press, 
Philadelphia, 2005.

12 S. Sassen, Territorio, autoridad y derechos, Katz Editores, Madrid, 2010.
13 M. Hardt, T. Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2001.
14 D. Harvey, (2004) El nuevo imperialismo. AKAL, Madrid, 2004; D. Harvey, Di-

ecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Traficantes de sueños/IAEN Insti-
tuto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, Madrid, 2014.

15 А. Fumagalli, S. Mezzadra (eds.), A crise da economia global. Mercados financie-
ros, lutas sociais, e novos cenários políticos, Civilizacao brasileira, Rio de Janeiro, 
2011.

16 S. Amin, Más allá del capitalismo senil, Paidós, Buenos Aires, 2003.
17 E. Olin Wright, Construyendo utopías reales, AKAL, Madrid, 2014, стр. 61-67.
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комбинују се елементи који не само доводе у питање капитализам 
као такав, већ и угрожавају будућност човечанства. Било би пре-
урањено рећи да је систем потпуно истрошен, али су пукотине у 
његовој структури све видљивије и његова способност да се обно-
ви је знатно смањена. У новом сценарију појављује се могућност 
за нове актере, нове трендове и праксе и, што је најважније, нови 
светски поредак.

3. НОВИ МЕРИДИОНАЛИЗАМ

У строго географском смислу, меридионализам18) се од-
носи на простор који се протеже на јужној хемисфери и њеном 
споју три велика океана. Али, у садашњим условима декаденције 
превласти Запада у пост-хегемонистичкој транзицији, ствара се 
прилика да се редизајнира конвенционална шема представљања 
света и оде се корак даље од фабрикованих слика насталих од 
уобичајених комбинација између подељених простора и хијерар-
хијских подела моћи. Неоспоран успон геополитичког, економског, 
финансијског и цивилизацијског значаја такозваних „сила у раз-
воју“, данас идентификованих као група БРИКС, изазвао је изузет-
но интересовање светске јавности, која се у првој фази ограничила 
на питања трговинског и финансијског поретка19), да би се касније 
суочила са импозантним стасавањем моћног блока  који данас игра 
водећу улогу у глобалном поретку20). Назваћу новим меридионали-
змом овај феномен у повоју, који је почео као скована скраћеница 
од стране западне финансијске бирократије с циљем да преусмери 
инвестиције према „новим растућим тржиштима“ (Бразил, Русија, 
Индија, Кина). Затим се трансформисао у простор интензивне са-
радње која превазилази пуки трговински интерес (БРИКС-форум 
укључује и Јужну Африку), да би постао међурегионални блок 
моћи са највећом пројекцијом у свету. Ради се о концепту који 
18 И овом приликом дугујем захвалност реномираном бразилском географу 

Андреу Мартину (André Martín), који је први поново увео овај појам у дебату 
о глобалној политици.

19 Ј. O´ Neill, Welcome to a future built in BRICs, 2011. http://www.telegraph.co.uk/
finance/financialcrisis/8900851/Jim-ONeill-Welcome-to-a-future-built-in-BRICs.
html; S. Jones, BRICs and Beyond: Lessons on Emerging Markets, John Wiley & 
Sons, Chichester, UK., 2012.

20 O. Stuenkel, The BRICS and the Future of Global Order, Lexington Books, Lon-
don, 2015; P. Bond, A. García (eds.), BRICS. An Anti-Capitalist Critique, Haymar-
ket Books, Chicago, 2015.
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превазилази своје географско порекло и „обухвата низ идеолош-
ких, културних и цивилизацијских елемената“21). У питању је из-
разито хетероген савез, састављен од неколико земаља које имају 
заједнички циљ: равнотежа у тренутној глобалној структури моћи, 
укључујући ограничавање традиционалне европско-америчке хе-
гемоније. Постоје извесне индиције да ће се нови меридионализам 
у не тако далекој будућности успоставити као: а) геополитички 
инструмент анализе међународног система; б) идеолошка идеја 
и дискурс политичког идентитета; в) врста антихегемонистичке 
моћи, и евентуално г) антисистемски пројекат универзалног карак-
тера. Стога је потребно представити неке идеје које теже да раз-
вију наведене четири тачке, истраже њихове начине интеракције и, 
можда, открију у њима неки подстицај за епохалне промену. Чудан 
осећај прошлости, која се још увек не завршава, и будућности која 
је већ почела, намеће потребу да се размисли о степену контроле 
која постоји над дубоким променама које долазе.

3.1. Да ли је, заиста, све повезано са геополитиком?

Са геополитиком, наравно, није све повезано. Али јесте 
неколико питања, која су, очигледно, далека обичним људи, а ди-
ректно су укључена у пројектовање будућности света. Крај Хлад-
ног рата, који је најављен распадом совјетског блока и наводном 
победом светског капитализма (парламентарна демократија, либе-
рална идеологија, слободно тржиште и западне вредности), ство-
рио је низ услова који су утицали на стварање „новог светског 
поретка“. У оптимистичној верзији, по први пут у историји мо-
дерне нације-државе главне хегемонистичке силе нису укључене 
у директно геополитичко и војно ривалство. Еуфорија која је ство-
рена од стране академског и интелектуалног маркетинга западног 
естаблишмента обећавала је апсолутно уживање света који више 
нема алтернативу, вођеног неолибералним једноумљем тоталног 
тржишта окруженим заслуженим „крајевима“ и разноликим оп-
роштајним забавама: крај историје (Фукујама), идеологије (Бел) 
и модерне уопште, која је сада превазиђена са једино преосталим 
обликом конфликта – сударом цивилизација (Хантингтон) итд.

21 D. Mihailovic, “Geopolítica y orden global: posibilidades para un nuevo 
meridionalismo”, en Desarrollo e integración. La nueva geopolítica de la 
economía global (D. Mihailovic, A. Dantas Toribio, eds.), Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2007, стр. 69–87.



 СВЕТ И НОВЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПАРАДИГМЕ 

108

Али, само неколико месеци након пада Берлинског зида 
отпочео је период пун сукоба свих врста и ратова који ће чини-
ти, без обзира на своје порекло, природу и исход, део новог/старог 
процеса интернационализације капиталистичких императива. Од 
Заливског рата 1990/1991. године, преко (само)уништења бивше 
Југославије 1991-1995. године, интензивног бомбардовања Србије 
и Црне Горе од марта до јуна 1999. године, инвазије на Авганис-
тан 2001. и Ирак 2003. године, све до интервенције у Либији 2011. 
године, грађанских ратова у Сирији 2011. и Украјини 2014. годи-
не (наведено је само неколико примера), створена је панорама не-
вероватне и хроничне међународне нестабилности. Током четврт 
века свет је из Хладног рата (глобалног сукоба између јасно де-
финисаних супарника – биполарна подела), пролазећи кроз период 
неспорне хегемоније једине суперсиле (САД и њеног једностра-
ног интервенционалистичког уплитања – униполарна доминација), 
достигао тренутну фазу подељених светских сила (САД, ЕУ, Јапа-
на, БРИКС-а као нових растућих сила, па чак и неких сила средњег 
домета које се боре за регионално вођство, као што су Турска, 
Иран, Саудијска Арабија – мултиполарни поредак).

Целокупан овај процес транзиције је изузетно сложен и 
створио је атмосферу кризе у сценарију који је од стране многих 
идентификован као нека врста потпуног хаоса након Хладног ра-
та.22) Временом, а нарочито током последње две деценије, глобали-
зацијски трендови су окупирали скоро све области друштвеног жи-
вота. Њихова универзална примена вођена од стране тотализујуће 
динамике у функцији логике капитала подједнако се уградила у 
политичке, економске, социјалне, културне, технолошке, финан-
сијске, еколошке и друге сфере, изазивајући дубоку географску 
реорганизацију у којој је оно „међународно“ на крају било замење-
но „трансдржавним праксама једног света са све мање граница“23). 

22 J. L. Gaddis, “Toward the Post-Cold World”, Foreign Affairs, Vol 70/1991, стр. 
102–122; B. Anderson, “The new world disorder”, New Left Review, 193/1992, стр. 
3–13; L. Рanitch, , R. Miliband, (1992) “The New World Order and the Socialist 
Agenda”, en Socialist Register (L. Panitch, R. Miliband, eds.), Merlin Press, 
London, 1992, стр. 1–25; R. Leaver,  J. L. Richardson, The Post-Cold War Order: 
Diagnoses and Prognoses, Allen & Unwin, St. Leonards, New South Wales, 1994; 
R. Steven, “New order, new imperialism”, Journal of Contemporary Asia, vol. 24, 
№ 3/1994, стр. 271–296; J. M. Guehenno, End of the Nation-State University of 
Minnesota Press, Minneapolis, 1995; R. Cox, T. J. Sinclair, Approaches to World 
Order, Cambridge University Press, Cambridge, UK., 1996.

23 P. Taylor, C. Flint, Geografía política. Economía-mundo, estado-nación y locali-
dad, Trama, Madrid, 2002, стр. 3.
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То је довољан разлог за обнављање интересовања за геополитику. 
Одједном, шема којом се објашњава сукцесивна линеарна еволу-
ција биполарних-униполарних-мултиполарних поредака показала 
се превише поједностављена. Истовремено, доминација једне др-
жаве (или групе држава) с намером да погура међудржавни систем 
у жељеном правцу хрлећи за „општим интересом“ чини се све ком-
пликованијом. Једноставно, сваки покушај да се повећа моћ једне 
државе у односу на друге, спречава да се ова моћ повећа у циљу 
уједињења система фаворизујући „општи интерес“. Међутим, Ђо-
вани Ариги (Giovanni Arrighi) оставља простор за размишљање о 
овом питању када каже: „Да, може се идентификовати општи ин-
терес за целокупни систем правећи разлику између ‚дистрибути-
вног‘ и ‚колективног‘ аспекта моћи. Први се односи на нулту суму 
у којој један може да добије моћ само уколико је други изгубе. Ко-
лективни аспект моћи, међутим, односи се на игру позитивне суме 
у којој сарадња између различитих актера повећава њихову моћ 
над трећим лицима или над природом. Дакле, док се општи инте-
рес међудржавног система не може дефинисати уколико се крене 
од промена у расподели моћи међу њима, он може да се дефинише 
у смислу повећања колективне моћи доминантних група целокуп-
ног система над трећим лицима или природом“.24)

У таквим околностима, геополитичка појава БРИКС-а на-
меће нови карактер дистрибуције међународне моћи, која је колек-
тивна и ентропијска. Али, пре него што се уђе у детаље о   ова два 
атрибута помоћу којих може да се опише тренутна конфигурацију 
глобалних сила, неопходно је поменути неке узроке који су довели 
до настајања групе БРИКС и њене могуће трансформације у нови 
меридионализам. Први је општепознати пад хегемоније САД;25) 
други узрок јесте упорна светска економска криза и њена израже-
на ескалација, која је кулминирала финансијским колапсом 2008. 
године;26) на трећем месту налази се назадовање легитимитета по-
стојећег међународног система и последични губитак кредибили-

24  G. Arrighi, “Comprender Hegemonía -1”, New Left Review № 32/2005, стр. 29.
25 I. Wallerstein, The Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World, The 

New Press, New York, 2003; M. Mann, Incoherent Empire, Verso, London, 2003; 
Ch. Johnson, Sorrows of Empire. Militarism, Secrecy, and the End of the Republic, 
Metropolitan Books, New York, 2004.

26 P. Gowan, “Crisis in the Heartland. Consequences of the New Wall Street System”, 
New Left Review, № 55/2009, стр. 5–29; J. B. Foster, F. Magdoff, La gran crisis 
financiera. Causas y consecuencias, Fondo de Cultura Económica de España, Ma-
drid, 2009.
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тета у неким од његових институционалних оквира, неспособних 
да одрже неку врсту консензуса о политичком и идеолошком сужи-
воту у свету27); четврти узрок се односи на одсуство јасно профили-
саног глобалног лидерства о кључним темама које су део глобалне 
агенде последњих неколико година, као што су климатске промене, 
међународна безбедност, миграције итд.28); на петом месту је рас-
тућа потреба да се редефинишу постојећи модели геополитичког 
надметања унутар такозваног когнитивног капитализма, посебно 
ако се узме у обзир брзо ширење дигиталних технологија и све 
већи спор око доминације над виртуелним просторима.29)

Међутим, подстицајан утицај ових околности од самог 
почетка суочио се са низом изузетно неповољних услова који и 
даље прете консолидацији групе БРИКС и њеној потенцијалној 
трансформацији ка новом меридионализму. Међу њима се исти-
чу: у неким случајевима, недостатак географске близине између 
ових земаља (изузимајући Кину и Русију); културне различитости 
и одсуство заједничког социо-политичког етоса; различит демо-
графски профил њиховог становништва; такође, мора се нагласити 
да, иако је федерализам модел организовања њихових политичких 
система, сви они поседују посебан печат у односу на демократски 
квалитет властитих режима, што је чињеница која је, врло често, 
била главна тачка критика наведених од стране њихових противни-
ка; не може се говорити ни о изједначеном степену интеграције у 
светску економију или о производном капацитету и добро избалан-
сираним трговинским образцима. Дакле, шта то уједињује земље 
БРИКС-а? За неке, „заједнички именитељ груписања је скала или 
величина која им омогућава одређену комбинацију географских и 
демографских фактора који се претварају у економски потенцијал 
изнад просека“30). Али сам економски потенцијал није једини фак-

27 M. Hardt, T. Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2001; 
R. Falk, The Declining World Order. America´s Imperial Geopolitics, Routledge, 
London, 2004; E. Altvater, B. Mahnkopf, La globalizacación de la inseguridad. 
Trabajo en negro, dinero sucio y política informal, Paidós, Buenos Aires, 2008.

28 A. Giddens,  La política del cambio climático. Alianza Editorial, Madrid, 2010; I. 
Bremmer, Every Nation for Itself. What Happens When No One Leads the World, 
Portfolio/Penguin, New York, 2013.

29 R. McChesney, Digital disconnect: how capitalism is turning the Internet against 
democracy, The New Press, New York, 2013; D. Schiller, Digital Depresssion. 
Information, Technology and Economic Crisis, University of Illinois Press, 
Chicago, 2014; Sh. M. Powers, M. Jablonsky, The Real Cyber War. The Political 
Economy of Internet Freedom, University of Illinois Press, Chicago, 2015.

30 M. Turzi, “Qué importancia tiene BRICS?” Estudios Internacionales, № 168/2011, 
стр. 94.
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тор који је учинио БРИКС респектабилним актером на међуна-
родној сцени. Још више од невероватне способности материјалне 
производње, оно што је заиста дало нову физиономију овој групи 
земаља, јесте скуп мало очекиваних поступака, распоређених у 
три стратешке области, које у већој мери традиционално дефини-
шу конфигурацију светских сила: финансијска, трговинска и војна 
област.31) (табела 1) На овај начин, практично је заокружена геопо-
литичка позадина модела интеграције који промовише БРИКС, за-
почињући у исто време нову фазу у развоју међународних односа.

Табела 1:  
БРИКС – геополитички и геоекономски значаj

Земља

Повр 
шина

(хиљада 
km²)

Ста нов
ниш тво 

(ми ли она, 
2014.)

БДП но
ми нал ни 
(ми лиона 
$, 2014.)

Ци ви ли за
циј ски код

Основни 
стратешки 

ресурси

Бразил 8.516 203 2.346.583
Западни 
хриш ћан ски 
като лич ки

Слатка вода, 
нафта, биоди-
верзитет

Русија 17.098 146 1.860.598
Евро азиј ски, 
хриш ћан ски 
пра во слав ни

Слатка вода, 
нафта, 
природни гас

Индија 3.287 1.239 2.051.228 Хинду
Software, хе-
мијски произ-
води

Кина 9.600 1.364 10.356.508 Тао истич ки
Мануфактура, 
минерали, рет-
ка земљишта

Јужна  
Африка 1.221 54 350.082

Африч ки 
(син кре тич-
ки)

Злато, дијаман-
ти, уранијум

Извор: лична израда базирана на BRICS. Joint Statistical Publication. 
Rosstat, Moscow, 2015. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/

BRICS_ENG.pdf

31 Најистакнутији примери су: стварање Азијске банке за инфраструктурне 
инвестиције, која обухвата око 57 земаља, међу којима су, поред БРИКС-а, 
и Немачка, Велика Британија, Француска, Италија, Шпанија, Аустралија, 
Јужна Кореја, Израел итд; активно војно присуство Русије у украјинској кризи 
(укључујући и припајање Крима) и грађански рат у Сирији; оснажено вођство 
Кине услед  мега пројекта Новог пута свиле, праћено све интензивнијом 
расправом око веће стратешке контроле простора у Јужном Кинеском мору.
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3. 2. Да ли је у питању превише политике у 

постидеолошком свету?

До сада су се издвојиле три релативно хомогене перцеп-
ције о идеолошкој заступљености и политичком идентитету зе-
маља БРИКС-а. Све три полазе од једне  вертикалне структуре и 
њене одговарајуће хијерархијске поделе.

У првој фази одозго, БРИКС се препознаје по својим лиде-
рима/шефовима држава, корпоративним мрежама и неким удруже-
ним елитама, углавном из финансијско-трговинског сектора. Ради 
се о визији која полази од разумевања блока као једног глобалног 
и анти-империјалистичког фактора, затим пролази кроз идеју ње-
говог изједначавања са силом субимперијалистичког карактерa, да 
би, коначно, у њему пронашла елементе интер-империјалистичког 
надметања. Међу аргументима који потпомажу анти-империја-
лизам БРИКС-а налази се подржавање традиција које настављају 
да се залажу за пројекат националног ослобођења у комбинацији 
са серијом врло конкретних акција, као што су јак отпор правима 
интелектуалне својине примењених у фармацеутској индустрији, 
заштита и уточиште Едварда Сноудена и одбијање намере САД да 
изазове промену режима у Сирији. С друге стране, перспектива 
која повезује БРИКС са субимперијалистичким феноменом откри-
ва у понашању блока неку врсту поновне афирмације трендова 
глобализације и интензивирање неолибералних пракси у земљама 
и подручјима под њиховим утицајем, промовишући експлоатацију 
кроз прекарни рад, претерано ослањање на ресурсну економију и 
уништавање животне средине са глобалним последицама. За неке, 
у питању је само „заменик шерифа који прати игру традиционал-
не светске хегемоније“.32) На крају, када се говори о БРИКС-у као 
интер-империјалистичкој референци користе се примери евенту-
алне могућности стварања новог интернета који није повезан са 
доменом САД, лидерске способности Владимира Путина којима 
се слаби позиција западних лидера са Доналдом Трампом на челу, 
и омогућава повратак Русије као водећег геополитичког актера у 
сукобима у Украјини и Сирији.

У следећој, средњој фази, перцепција земаља БРИКС-а 
обрађена је из перспективе широког академског форума који укљу-

32 P. Bond, A. García (eds.), BRICS. An Anti-Capitalist Critique. Haymarket Books, 
Chicago, 2015, стр. 6.
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чује учешће интелектуалаца, синдиката, невладиних организација 
и неких других друштвених покрета који су укључени на локал-
ном нивоу. Међу њима, први би били сви они бранитељи БРИКС-а 
стратешки позиционирани у академским срединама и think tank 
организацијама (укључујући и неке левичарске кругове), који 
стварају утисак да би овај блок могао да постане најшири фронт у 
борби против глобалне неправде. Следећа група, идентификована 
под слоганом „чекај и види“ била би формирана од стране неких 
невладиних организација и њихових извора финансирања, уз под-
ршку великог дела интелектуалаца Трећег света. Она би очекивала 
од БРИКС-а да предводи анти-империјалистичку борбу у оквиру 
УН и бретонвудских институција, формирајући сопствени алтер-
нативни пројекат који би био представљен од стране Нове развој-
не банке, Споразума о резервама у случају опасности итд. Трећу 
групу, која припада овом средњем нивоу, чине сви они критичари 
БРИКС-а који су повезани са мрежама које долазе испод овог бло-
ка и који сматрају овај пројекат репликом субимперијализма или 
интер-империјализма.

Коначно, трећу фазу одоздо предводи широки спектар ор-
ганизација и активиста чија визија полази од локалног ка глобал-
ном. Поново се овде ради о конгломерату прилично хетерогених 
актера. Постоји прва група која користи локалну стратегију. Њихо-
ве борбе су секторског/локалног карактера, имају облик спонтаних 
и спорадичних протеста који, понекад, угрожавају неке компаније 
у оквиру БРИКС-а, али често немају јасну стратегију и у опасно-
сти су да постану промотери ксенофобичних дискурса и/или попу-
листичких демагогија. Друга група (већински активисти цивилног 
друштва) гравитира око идеје националног јединства, има мало 
или потпуно нејасну представу о БРИКС-у и често је непријатељ-
ски настројена према њима. Њихове борбе националног/сектор-
ског карактера понекад су противне агендама БРИКС-а, али не 
успевају у покушају да се повежу са сличним покретима у другим 
земљама, чак ни у ситуацијама које би послужиле њиховим инте-
ресима. Ту је и трећа група инспирисана идеологијом међународне 
солидарности. Она је део широког фронта који се залаже за глобал-
ну правду, спроводећи кампање о људским и еколошким правима, 
супротстављајући се заједничким непријатељима из БРИКС-а, као 
што су бразилска рударска компанија “Вале”, Кинеска развојна 
банка, Развојна банка Јужне Африке, неколико нафтних компа-
нија и разни хидро и инфраструктурни пројекти, који стално крше 
права људи који су погођени њиховим активностима. Ова група 
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промовише принцип солидарности између мрежа заједница, рад-
ника и свих оних сектора који су угрожени БРИКС-ом. Коначно, 
последњу групу, која се појављује у овом трећем степену, чине ор-
гански интелектуалаци из пословног окружења (бранитељи вели-
ких послова са запада). Они су везани за стари поредак и смештени 
у мултинационалне корпорације, са јасном оријентацијом ка „се-
веру“, ка политичким странкама неолибералне оријентације, чија 
је заједничка карактеристика брига да би земље БРИКС-а могле на 
кохерентан начин да делују као анти-западни блок.

Почетак 21. века донео је са собом једну врсту постпо-
литичког светског режима заснованог на наводном „крају идео-
логије“, који карактерише радикална деполитизација економије. 
Наметање једног јединог модела по којем ће функционисати еко-
номија почео је да се представља као да је објективно стање ства-
ри. Међутим, криза која је избила 2008. године поново је нагласила 
потребу за све израженијим  присуством/интервенцијом државе 
како би се поново контролисао проток капитала  и на тај начин 
ограничио утицај финансијских тржишта под које су потпале реал-
не економије. Ипак, у условима потпуне доминације финансијског 
сектора у светској економији интензивирао се низ феномена који 
се опиру непроменљивости логике капитала, подједнако претећи и 
њеној организационој структури (тржишта, робе, акумулација или 
сама добит) и њеном степену функционалности (глобално капита-
листичко друштво и његови под-систематски делови – политички, 
економски, социјални, културни итд.). Међу овим појавама исти-
чу су: већа концентрација и централизација капитала недовољног 
легитимитета; образац расподеле богатства, који доводи до убрза-
не друштвене неједнакости, посебно на глобалном нивоу; крхки 
светски безбедносни систем подложан употреби силе ван међуна-
родног правног оквира; свеприсутан осећај губитка кредибилитета 
који се односи на преовлађујући модел либералне демократије и 
њене недостатке у изборним питањима скоро увек изложене ме-
дијској манипулацији, која на крају идентификује демократију као 
неку врсту техно-менаџмента, и своди је на досадни ритуал пре-
бројавања гласова. Ситуација се додатно компликује континуира-
ним погоршањем у сфери људских права, не само у традиционално 
највише погођеним подручјима периферног капитализма, већ и у 
развијеном свету. Коначно, стална претња од колапса животне сре-
дине и даље је најдраматичнији пример који призива знатну дозу 
песимизма у вези са будућом одрживошћу постојећег капиталис-
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тичког светског система. Сва ова питања су разматрана и обрађена 
у последњим теоријским елаборацијама различитих аутора, јасних 
идеолошких оријентација и јавно изречених политичких  опре-
дељења. С једне стране, то би били неки гласови који су, упркос 
несумњивој одбрани владавине капитала, упозорили на реалне 
опасности са којима се суочава глобална економија. Аутори попут 
Кругмана,33) Пикетија34) или Стиглица,35) и поред одређених разли-
ка у приступу о могућим стратегијама за решавање тренутне кризе 
у светској економији, слажу се да би феномен неједнакости, раз-
уздане финансијске глобализације, лошег управљања економијом 
и растуће доминације и уплива тржишта у надлежности државе 
могли да потисну савремени капитализам на ивицу амбиса. Сам 
Стиглиц, узимајући као пример САД, сматра да: „... иако је поли-
тика један од узрока наших тренутних проблема, решења може-
мо пронаћи само путем политике; тржиште то неће урадити само. 
Неконтролисана тржишта генеришу више монополистичке моћи, 
више злоупотреба у финансијском сектору, више неуравнотежених 
трговинских односа. Само реформисањем наше демократије, чи-
нећи да наша влада буде одговорнија пред људима и да се више за-
лаже за њихове интересе, можемо премостити велики јаз и поново 
успоставити у земљи заједнички напредак.“36)

Након овог неокејнезијанског реформизма, налазе се неки 
теоретичари привучени идејом да доведу у питање тезу која афир-
мише капитализам као незамењив историјски пројекат без краја, 
где би сва наша будућност могла да стане у један облик цивили-
зације чији се принципи заснивају на капиталистичкој (ре)про-
дукцији. У својим новијим текстовима Харви,37) Бадју и Гоше38) 
и Жижек,39) оспоравају актуелну капиталистичку конфигурацију 
33 P. Krugman, End This Depression Now, W.W. Norton & Company, New York, 

2012.
34 T. Pikety, El Capital en el siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, México, 2014.
35 J. Stiglitz, El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% 

necesita, Taurus, Madrid, 2012; J. Stiglitz, The Great Divide: Unequal Societies 
and What We Can do About Them, W. W. Norton & Company, New York, 2016.

36 J. Stiglitz, The Great Divide: Unequal Societies and What We Can do About Them, 
нав. дело, стр. 18–19.

37 D.  Harvey, Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, Traficantes de sue-
ños/IAEN Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, Madrid, 2014.

38 A. Badiou, M. Gacuchet, What Is To Be Done? A Dialogue on Communism, Capi-
talism, on the Future of Democracy, Polity Press, Cambridge, UK, 2016.

39 S. Zizek, Bienvenidos al desierto de lo real, AKAL, Madrid, 2005; S. Zizek, En 
defensa de la intolerancia, Ediciones Sequitur, Madrid, 2009.
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усидрену у логици високо деструктивне репродукције која гене-
рише ратове, искључивања и експлоатацију као иманентне изразе 
експанзије капитала. Сви они наглашавају значај повратка улоге 
политике у регулисању глобалних трендова уз паралено сузбијање 
неолибералног цивилизацијског обрасца и његов самопрокламо-
вани једини пут ка развоју. Сам Жижек тврди: „Једини начин да 
се створи друштво у којем су одлуке које се тичу обима и ризика 
резултат јавне расправе међу свим заинтересованим странама, на-
лази се, у крајњој линији, у судбини радикалног ограничавања сло-
боде капитала, у потчињености процеса производње друштвеној 
контроли, то јест, радикалној реполитизацији економије.“40)

Да ли је могуће да се налазимо у простору-времену у 
којем капиталистичка свеукупност више није у стању да апсор-
бује истом лакоћом све супротности које  генерише она сама? Пре 
само неколико деценија идеја о рашчињавању западног цивилиза-
цијског кода, оличена у деколонизацији и политичкој, економској, 
социо-културној и епистемолошкој еманципацији, појавила се на 
хоризонту не-мислећег и немогућег.41) Да ли је могуће да земље 
БРИКС-а заузимају курс нове међурегионалне економске полити-
ке и на тај начин потврђују да њихова група представља централ-
ну критику капиталистичког пропадања трансатлантског Запада? 
У овом тренутку, потврдан одговор на ово питање је врло близак 
неоснованом оптимизму. Међутим, постаје све очигледније да је 
успех нових економских смерница које промовише БРИКС једним 
делом заснован на некој врсти космополитике без икаквих услова, 
без икаквих захтева. Овде се, у ствари, ради о централном про-
блему идентификације и реализације могућих начина глобалног 
суживота.

3. 3. БРИКС: да ли се ради о међурегионалној 
антихегемонистичкој сили?

Пад Берлинског зида, тај култни догађај који је означио 
крај једне ере и распад совјетског блока, те обелоданио истроше-
ност постојећег реал-социјалистичког пројекта, био је обележен 

40 S. Zizek, En defensa de la intolerancia. Ediciones Sequitur, Madrid, 2009, стр. 
110.

41 M. A. Contreras Natera, Crítica a la razón neoliberal, AKAL, Madrid, 2015.  Ch. 
Krauthammer, “The Unipolar Moment”, Foreign Affairs, Vol. 70/1991, стр. 23–
33.
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тријумфом капиталистичке производње, свемоћи јединственог 
глобалног тржишта и моделом либералне демократије на такав 
начин да је сваки покушај неслагања са овим новим сценаријом 
заслуживао да буде бачен у паклени круг утопијских бесмислица 
које би само стварале хаос и очај. У таквим околностима брзо се 
наметнуо модел интерпретације расподеле међународне моћи. Она 
је у првој фази оквалификована као униполарна (један једини актер 
доминира системом), будући да замењује биполарни свет (јасна 
алузија на Хладни рат и ривалство две конкурентске силе), да би 
стигла у другу актуелну, мултиполарну фазу (скуп ентитета који су 
у сталној интеракцији у глобалном простору, а склони су разним 
врстама савеза, комбинујући сарадњу и сукобе). Упркос бројним 
и евидентним анализама које постоје на ову тему, укључујући оне 
Краутхамера,42) Хааса43) или Хироа,44) карактеризација света као би-
поларног, униполарног и/или мултиполарног, данас делује преви-
ше поједностављено да би се применила на тренутни однос снага и 
растуће ривалство постојећих модела хегемоније. Управо због тога 
што је сам концепт хегемоније значајно еволуирао. Испоставља се 
да је недовољно идентификовати га искључиво као феномен кон-
центрације вршења власти кроз централизовану структуру издатих 
и испуњених наређења. Пре скоро једног века Антонио Грамши 
(Antonio Gramsci) упозоравао је да се: „превласт једне друштвене 
групе манифестује на два начина: као ‚доминација‘ и као ‚тренутно 
и морално лидерство‘. Једна друштвена група доминира неприја-
тељским групама, онима које тежи да ‚ликвидира‘ или покори при-
бегавајући чак и оружаној сили; управља блиским и савезничким 
групама.“45)

Инспирисан Грамшијем, Ђовани Ариги обновио је поли-
семичну вредност хегемоније и сместио је у центар свог изузетно 
значајног дела Хаос и ред у савременом систему - свету. За њега, 
садашњи облици хегемоније комбинују остваривање доминације 
на основу принуде у форми лидерства постављеног као способност 

42 Ch. Krauthammer, “The Unipolar Moment”, Foreign Affairs, Vol. 70/1991, стр. 
23–33.

43 R. N. Haass, “The Age of Nonpolarity: What will Follow U.S. Dominance?”, For-
eign Affairs, Vol. 87/2008, стр. 44–56.

44 D. Hiro, After Empire: The Birth of a Multipolar World, Nation Books, New York, 
2012.

45 A. Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, International Publishers, New 
York, 1971, стр. 57–58.
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групе или доминантног актера да пласира своје интересе за добро-
бит свих. „Хегемонија је, дакле, нешто више и другачије од пуке 
доминације: ради се о додатној снази која се пружа доминантној 
групи на основу њене способности да води друштво у правцу који 
не служи само за њене личне интересе, већ је и потчињене групе 
доживљавају као тежњу од општег интереса. (...) С друге стране, 
термин ‚лидерство‘ се користи да означи чињеницу да доминантна 
држава води систем држава у жељеном правцу и чинећи то у вели-
кој мери је схваћена као носилац општег интереса.“46)

Међутим, у садашњим условима реалног капитализма, 
међународни систем већ се не прилагођава моделу лидерства једне 
једине суперсиле, нити може да се задржи она стара шема која је 
чудесно умела да представи претензије једне земље као да су у 
питању ствари од општег интереса. Завршна криза америчке хе-
гемоније уклапа се у ову слику која обележава почетак нове ере у 
конфигурацији глобалних сила. У исто време, земље БРИКС-а се 
појављују као водећи актер, како у сфери геополитичких ривалста-
ва, тако и у области глобалне економске конкуренције. Где и како 
се појавила та улога протагонисте ?

Неки аутори инспирисани теоријом светског система сма-
трају земље БРИКС-а државама које и даље припадају полу-пери-
ферији светске економије, без потцењивања њихових економских 
достигнућа и друштвених успеха последњих година.47) По овој 
шеми, полу-периферију чине земаље које заузимају позицију из-
међу држава „центра“ и оних које се налазе на периферији капита-
листичког света. Сам Валерштајн сматра да полу-периферије по-
некада имају карактеристике како језгра, тако и периферије. Али, 
најновији феномени светског капитализма на челу са доминант-
ним утицајем  финасија у реалној светској економији, наметањем 
нематеријалних облика производње и трансформацијом знања као 
главног извора капиталистичке валоризације на глобалном нивоу 
(поменути су само неки), значајно су приближили БРИКС „цен-
тру“. Неки знаци који доказују ову тврдњу су: а) убрзан ниво ин-
дустријализације у свакој од земаља чланица; б) повећање способ-

46 G. Arrighi, B. Ј. Silver, Caos y el orden en el Sistema-mundo modern, AKAL, 
Madrid, 2001, стр. 33–34.

47 W. Robinson, “BRICS and transnational capitalism”, en BRICS. An Anti-Capitalist 
Critique (P. Bond, A. García, еds.), Haymarket Books, Chicago, 2014, стр. 231-
236; A. Garcia, “Building BRICS from below?”, en BRICS. An Anti-capitalist cri-
tique (P. Bond, A. García, еds.), Haymarket Books, Chicago, 2014, стр. 279–286.
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ности за покретање промена у структури међународног система; 
в) чињеница да су у стању да се такмиче са државама „центра“ у 
готово свим кључним сегментима који чине хегемонистички об-
разац и; д) присуство и све значајније учешће у правцу глобалног 
управљања.

Као део тзв. растућих економија, група БРИКС је постиг-
ла највећи пораст свог удела у светском БДП-у, почевши са 12,2% у 
1980. години, да би у 2015. достигла 29,2%, бележећи на тај начин 
раст од 17 процентних поена и искористивши процес заостајања у 
развијеним економијама.48) (графикон 1)

Графикон 1:  
БДП земаља БРИКС-а и поређење са светским БДП-ом 

2004-2014.

Извор: лична израда на основу  BRICS. Joint Statistical Publication. 
Rosstat, Moscow, 2015. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/

BRICS_ENG.pdf

С друге стране, наставља се низ негативних ствари које 
би могле да спрече земље БРИКС-а да постану алтернативни исто-
ријски пројекат тренутној хегемонији са САД на челу. На првом 
месту, истичу се проблеми унутрашње политике. Скоро сви они се 
односе на недовољно јачање демократије и неефикасност институ-
ција система у погледу заштите људских права, веома уочљиве зна-
ке ауторитарности, недостатак транспарентности, пораст коруп-

48 BRICS. Joint Statistical Publication. Rosstat, Moscow, 2015. Доступно на: http://
www.gks.ru/free_doc/doc_2015/BRICS_ENG.pdf
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ције, а све то у вези са домаћом политичком класом врло склоном 
употреби метода власти традиционалних олигархија. На другом 
месту појављују се неке разлике у погледу друштвених промена, 
политичких структура, темпа економског раста и нивоа развоја у 
унутрашњим областима у свакој од пет наведених земаља. У том 
смислу, јасно је да је „историја успона групе БРИКС прича о успо-
ну Кине“.49) Један од начина да се покаже супериорност Кине у 
оквиру БРИКС-а јесте огроман економски, комерцијални и финан-
сијски потенцијал који је ова земља развила у протеклих петнаест 
година. Кинеско лидерство је очигледно, узимајући у обзир раст 
БДП-а у наведеном периоду. (графикон 2)

Графикон 2:  
Поређење БДП-а земаља БРИКС-а 2000-2014.

Извор: лична израда на основу  BRICS. Joint Statistical Publication. 
Rosstat, Moscow, 2015. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/

BRICS_ENG.pdf

Након напомињања неких фактора који сугеришу одус-
тајање од уобичајене идентификације БРИКС-а као полу-перифе-
рије у три-модалној Валерштајновој шеми, остаје отворено питање 
константних заједничких политичких проблема и унутрашњих 
разлика који ометају да БРИКС заиста преузме јасну антихегемо-
нистичку улогу. Овде се поново јавља теза о БРИКС-у као актеру 

49 М. Turzi, “Qué importancia tiene BRICS?” Estudios Internacionales, № 168/2011, 
стр. 99.
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субимперијалистичке акумулације. Бројне студије на ову тему,50) 
већина њих инспирисана радом бразилског теоретичара Руи Ма-
ура Маринија (Rui Mauro Marini)51), упозоравају на опасност да 
ће земље БРИКС-а завршити као плен двојаког приступа између 
њиховог огромног антиимперијалистичког потенцијала, с једне 
стране, и обављања функција субимперијализма, с друге стране. 
Патрик Бонд (Patrick Bond) тврди да уколико се за „радикалнијег“ 
браниоца блока БРИКС подразумева „антиимперијалистички по-
тенцијал“, тиме он још увек остаје изложен „много значајнијим 
опасностима“: ове државе обављају „субимперијалистичке функ-
ције“, доприносећи одржавању неолибералног режима.52) Међу-
тим, чак и ако постоји могућност да ће БРИКС тешко превазићи 
статус полу-периферије, чија економска динамика дозвољава да, 
с времена на време, врши субимперијалистичку улогу, томе се 
супротставља већ поменута чињеница да се данашњи свет у пот-
пуности разликује, како од класичне биполарности (Хладни рат), 
тако и од недавне мултиполарности интеримперијалистичких су-
коба. Није случајно да се велики успон земаља БРИКС-а одвија 
у условима кризе геополитике у потпуности усмерене и одређене 
појмом и значењем државе. Ричард Хас (Richard Haass)  је одлучан 
када тврди: „Једна од основних карактеристика савременог међу-
народног система је да су националне државе изгубиле монопол на 
власт, као и супериорност у неким областима. Државе су изазване 
одозго, од стране регионалних и глобалних организација; одоздо, 
од стране побуњеничких формација, и са странe, од низа невла-
диних организација (НВО) и корпорација. Моћ се сада налази у 
многим рукама и на многим местима.“53)

У овим околностима земље БРИКС-а су успеле да посте-
пено повећавају ниво у политичком, економском, трговинском, фи-

50 R. Lana Seabra, F. Mervulle Bueno, “El protagonismo brasileño en el siglo XXI: 
subimperialismo o semiperiferia?”, Rebela, Vol. 2/2012, стр. 75–86; M. Luce, “O 
subimperialismo, etapa superior do capitalismo dependente”, Tensões Mundiais 
/ World Tensions. Vol. 10, № 18-19/2014, стр. 43–66; P. Bond, “BRICS and the 
Tendency to Sub-Imperialism”, 2014. http://www.pambazuka.org/governance/
brics-and-tendency-sub-imperialism

51 R. M. Marini, Dialéctica de la dependencia, Siglo XXI, México, 1973; R. M. 
Marini, Subdesarrollo y revolución, Siglo XXI, México, 1974.

52 P. Bond, “BRICS and the Tendency to Sub-Imperialism”, 2014. http://www.
pambazuka.org/governance/brics-and-tendency-sub-imperialism

53 R. N. Haass, “The Age of Nonpolarity: What will Follow U.S. Dominance?“, 
Foreign Affairs, Vol. 87/2008, стр. 45.
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нансијском и војном надметању са државама „центра“, што поне-
кад онемогућава да их идентификују као полу-периферне ентитете 
у Валершајновој парадигми светског система. С друге стране, све 
теже је одржати идеју о земљама БРИКС-а као изразито субим-
перијалистичким актерима, који се само баве опстанком поретка 
у сопственим регионалним целинама. Највероватније ће се њихов 
статус „земаља у развоју“ трансформисати у новонастале силе ре-
гионалног и глобалног домета. И то је место где се рачва њихов 
пут: од полу-периферије и субимперијализма ка империјализму у 
процесу конституисања, или пак на трагу нове контра-хегемонис-
тичке силе антисистемског карактера.

4. НОВИ МЕЂУНАРОДНИ СИСТЕМ:  
СТВАРНОСТ ИЛИ ИЛУЗИЈА?

Облик светског поретка се драстично променио. Све-
доци смо низа неповратних промена које су уништиле класични 
империјализам и које и даље не дозвољавају да се сагледа, а још 
мање прецизно назове, природа модела који је уследио. Међутим, 
географска реорганизација светских сила и нови облици деловања 
капитала на глобалном нивоу потврдили су пад западне хегемо-
није, на челу са Сједињеним Америчким Државама. Суочавамо 
се са новим циклусом акумулације коме је потребан нови светски 
политички поредак, шири од хегемоније једне једине државе-на-
ције, њеног империјалистичког обрасца и једностраног начина по-
нашања. Другим речима, успон земаља БРИКС-а, нарочито јачање 
улоге Кине, не подразумева нужно и појаву нове империјалистичке 
силе или глобалне мега-државе која, у већим размерама, настоји да 
обнови класични хегемонистички образац државе-нације. Управо 
се на то мисли Ђовани Ариги када, кроз метафору „шетње Адама 
Смита улицама Пекинга“, предлаже нови тип „друштва у развоју 
светског тржишта заснованом на већој једнакости између светских 
цивилизација“54). Неколико примера сведочи о јачању могућности 
праведнијег и, на послетку, много оригиналнијег светског поретка 
од претходних.

54 G. Arrighi, Adam Smith in Beijing. Lineages of the Twenty-First Century, Verso, 
London, 2007.
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4.1. Нови пут свиле и његов геополитички утицај

Идиличан однос између америчког унилатерализма и аг-
ресивне експанзије неолиберализма као модела цивилизације на 
глобалном нивоу окончан је. Уобичајена веза између локалне/гло-
балне аристократије и владавине империјалног карактера се све 
више губи пред новим облицима управљања, регулације и контро-
ле ради преуређивања светског система.55) Да би се разумела ова 
тенденција, најпре би требало призвати ондашње јалове (данас још 
бескорисније) контроверзе које су инсистирале на немогућности 
помирења неприкосновеног значаја држава-нација са процеси-
ма глобализације, као да су у питању два међусобно искључива 
феномена, да би се потом установило да се нови светски поредак 
формира и изван и унутар држава-нација. У том смислу, веома је 
поучна анализа Саскиje Сасен (Saskia Sassen), која нуди оригинал-
но тумачење институционалних облика економске и политичке 
контроле, у складу са неком врстом склопова у којима су „држа-
ва-нација и међудржавни систем и даље ослонац, али не једини, те 
у великој мери уздрмани од стране сопствене унутрашње надлеж-
ности, не само због спољних сила, већ зато што представљају неке 
од области у којима настаје суштинска промена. Стога  ово служи 
као основа за испитивање конфигурације у развоју у којој се фор-
мирају разни склопови специјализовани за територију, власт и пра-
ва која су смештена у држави-нацији, потом за формални државни 
апарат и глобалне системе по дефиницији, као што је корпоративна 
глобална економија и наднационални систем.“56)

Вероватно се као једна од емпиријских референци које би 
могле снажније да афирмишу ове идеје јавља кинески амбициозни 
геополитички пројекат који је познат као Нови пут свиле. Засно-
ван на стратегији инклузије, овај предлог предвиђа стварање вели-
ке мреже инфраструктурних коридора који покривају велики део 
евроазијске територије. Ако дође до реализације, ова иницијати-
ва би потенцијално управљала низом индикатора великог опсега, 
укључујући 70% светске популације, 55% светског БДП-а и 70%  
укупних енергетских резерви. Као што се види на карти, пројекат 
је осмишљен под слоганом Један појас-један пут (One Belt, One 
Road /OBOR/) и састоји се од две комплементарне осе: једна је коп-

55 M. Hardt, T. Negri, Commonwealth, AKAL, Madrid, 2011, стр. 230.
56 S. Sassen, Territorio, autoridad y derechos, Katz Editores, Madrid, 2010, стр. 503.
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нена, позната као Економски појас пута свиле, и креће из Кине, 
кроз Централну Азију и долази у Европу, а друга је морска, названа 
Поморски пут свиле за 21. век, и почиње од обала Кине, покрива 
југоисточну Азију, Блиски Исток, иде према Рогу Африке – Црве-
ном мору – Медитерану и поново се завршава у Европи. (карта 1) 
Обелодањен у септембру 2013. године од стране кинеског пред-
седника Си Ђинпинга (Xi Jinping) приликом посете Казахстану, 
план је укључивао изградњу конгломерата пруга, путева, лука и 
пловних линија, као и цевовода нафте и гаса, те инфраструктуре 
за вађење стратешких ресурса, који би, уз подршку информацио-
них технологија, убрзали развој Кине и свих региона обухваћених 
овим пројектом.57) Основни циљ пројекта лежи у проширењу трго-
вине улагањем и изградњом мреже инфраструктура, али се велика 
очекивања шире и на „области финансија, истраживања и развоја, 
медицине, науке и технологије, културне и академске размене, 
дијалога политичких партија, парламената и невладиних органи-
зација, између осталог“58). (табела 2) Очигледно је да се пројекат 
не своди на једноставну функционалну комуникациону мрежу за 
трговинске активности, већ подразумева прогресивну интеграцију 
регионалних економија између земаља кроз које Пут пролази.59) 
Тако је одбачена застарела логика регионалних блокова, а отворен 
је велики простор узајамне међурегионалне зависности. Ризици и 
стална потреба за студијама изводљивости сваке од фаза које чине 
овај пројекат указују на известан опрез,60) али је заразан оптимизам 
којим земље које су укључене у Пут тумаче своју позицију у овој 
историјској авантури и даље у порасту.

57 Кина је најавила фонд од милијарду долара за обнову панконтиненталних 
копнених путева и развој поморских веза, како би проширила трговину и дала 
већи утицај теретном систему којим доминирају европске бродске компаније. 
Према прорачунима Ројтерса, компаније које подржава Влада Кине су у 
протеклој деценији уложиле најмање 5 милијарди долара у саобраћајну 
инфраструктуру.

58 Müller-Markus, “One Belt, One Road: el Sueño Chino y su impacto sobre Europa”, 
Notes Internacionals 147/2016, CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs. 
Доступно на: http://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_
internacionals/n1_148_one_belt_one_road_el_sueno_chino_y_su_impacto_
sobre_europa/one_belt_one_road_el_sueno_chino_y_su_impacto_sobre_europa

59 E. Leguizamón Astudillo, “One Belt One Road initiative, y un renovado gran juego 
geopolítico en Asia Central”, 2016. Доступно на: http://www.politica-china.org/
imxd/noticias/doc/1458147779Eduardo_Leguizamon.pdf

60 The Economist Intelligence Unit, 2016. Достуно на: https://www.eiu.com/home.
aspx
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Карта 1:  
Кинески Нови пут свиле

 
 

Табела 2:  
Нека од стратешких кинеских инфраструктурних улагања
БЕЛГИЈА ГРЧКА ЏИБУТИ КЕНИЈА ПАКИСТАН ШРИ ЛАНКА

Антверпен Лука Пиреј Лука Џибути Лука Ламу Лука Гвадар Лука Хамбантота

      
Најмање 3.94 
милиона*

Најмање 624 
милиона

185 милиона 484 милиона 198 милиона Најмање 1.9 
милијарди

Пуерто де  
Момбаса

Лука у граду 
Коломбо

  
66.7 милиона 1.43 милијарди

Лука Коломбо

 
500 милиона

Инвеститори:
Cosco Pacific  
је купио 25%  
удела у 2004. 
години, а  
након тога је 
China Mechants 
купио удео  
преко своје под-
ружнице Terminal 
Link. Сада обоје  
имају удео од 
29% у  
Антверпену.

CoscoPacific,  
за право да  
ради и  
реновира део 
луке

China Mechants, 
удео од 23,5%

- China 
Road&Bridge
- China 
Communications 
Construction 
Company

Кина је  
платила 80%  
прве фазе  
луке

- China Exim Bank
- China Harbour 
Engeneering
- China 
Communications 
Construction 
Company
- China 
Development Bank

*Све бројке су изражене у америчким доларима.
  Самостални превод. Извор: Ројтерс, Xinhua, Ц. Интон, 10.11.2014.
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Очекивања да капитализам пре или касније омогући ре-
лативно хомогени развој у свим деловима света су дефинитивно 
изневерена. У условима битно смањене западне хегемоније, Нови 
пут свиле представља велико стратешко опредељење Кине као су-
персиле, дајући предност мекој моћи (soft power) и политичко-ди-
пломатским активностима. У том смислу, издвајају се „Пет прин-
ципа мирољубиве коегзистенције”, које кинеска Влада промовише 
као неку врсту аксиолошке смернице за постизање складног сужи-
вота и мултикултурне размене:

1) међусобно поштовање суверенитета и територијалног 
интегритета;

2) међусобни договор о ненападању;

3) међусобни договор немешања у унутрашње послове;

4) равноправност и узајамна добит;

5) суживот у миру.

Међутим, то ни на који начин не оспорава очигледну ге-
ополитичку природу Пута, која истовремено прожима сва три ге-
ографска нивоа: ниво државе-нације, који се заснива на очувању 
стабилности граница, снабдевању енергијом и спољном тржишту 
за своје извозне производе, те развијању интерне транспортне мре-
же у циљу смањења огромне разлике у богатству између примор-
ских и унутрашњих делова земље; регионални ниво, који има за 
циљ да промовише модел поделе лидерске улоге, претварајући Ју-
гоисточну Азију, Индијски потконтинент, Централну Азију и Бли-
ски Исток у релативно хомоген простор, умањујући супарништва 
и тензије геополитичке природе, како би омогућио сарадњу и 
стратешко партнерство и тиме ојачао њихову позицију у региону; 
и коначно, глобални ниво, где се ствара нови међународни поре-
дак, шири од западног хегемонијског модела. Имајући у виду све 
ово, разумљива је страст којом велики број земаља који је одлучио 
да се прикључи Новом путу свиле доживљава овај пројекат. Тако 
Мар Љера (Mar Llera) сматра: „Земље под утицајем западног не-
о-империјализма мотивише пример Кине, јер указује на могућност 
сопственог модела развоја, који није вођен унапред осмишљеним 
формулама застарелог Вашингтонског консензуса нити наметањи-
ма Међународног монетарног фонда или других међународних 
агенција, већ, као што смо напоменули, сопственим интересима 
самоопредељења. Заједничка воља да преузму конце своје судби-



САВРЕМЕНИ ГЛОБАЛНИ НЕРЕД: ...Дејан Михаиловић  –

127

не, да имају свој глас у међународним форумима и корачају одлуч-
но ка самоспознаји, карактеристика је кинеске цивилизације, коју 
друге нације као да желе да опонашају.“61)

Најзад, врло вероватно je да ће Нови пут свиле започети 
процес транзиције из парадигме неолибералне глобализације на 
бази нео-империјалистичке праксе ка новом светском сценарију 
који настоји да обнови етику у политици, солидарност у привреди 
и узајамно признавање у модерним друштвима. Наравно, постоје 
многе препреке које се намећу овом пројекту, али постоје и разлози 
који позивају на стари грамшијевски слоган о „песимизму интели-
генције и оптимизму воље”.

4. 2. Алтернативни финансијски модел (Азијска банка за 
инфраструктурне инвестиције)

Једна од најупечатљивијих карактеристика савременог 
капитализма лежи у његовој способности да састави „међународне 
монетарне и финансијске односе као резултат економских и, пого-
тово, политичких одлука доминантних држава“.62) Овако изгледа 
међународни монетарни систем, попут неке врсте економског си-
стема и истовремено инструмента политике доминације. Од 1930-
их, свет је доживео две велике промене у односу на међународне 
норме и стандарде, толико значајне да су назване „променама ре-
жима”63). Прву је карактерисао кејнзијанизам, а предводили су јe 
Бретонвудски споразуми, оквирно у периоду између 1945. и 1975. 
године. Друга промена је започета након распада поменутих спо-
разума и трајала је до дужничке кризе земаља Првог света у 2007-
2008. години. Овај режим, устоличен од стране Вашингтонског 
консензуса и са тенденцијама глобализације, пронашао је у нео-
либералној доктрини снажан легитимни ослонац који је озвани-
чио „добробити тржишта“ и „спонтаног поретка људске сарадње“ 
(Hayek) изван домета државног интервенционизма. Чинило се да 
је „економија изгубила своју експлицитну политичко-економску 
форму и свет је поново гурнут ка миту тржишта саморегулације 

61 М. Llera, “El paradigma chino en el escenario global”, Araucaria, № 18/2016, 
стр. 263.

62 P. Gowan, “Crisis in the Heartland. Consequences of the New Wall Street System”, 
New Left Review, № 55/2009, стр. 21.

63 R. Wade, “Cambio de régimen financiero?”, New Left Review, № 53/2008, стр. 5.
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која балансирају на своју руку, без проблема класа и моћи“64). Из-
бијање велике глобалне кризе 2007-2008. године навело је на пре-
испитивање неколико начела капиталистичког светског система, 
укључујући глобализацију, регионалну интеграцију, наметање 
финансијског капитала и, пре свега, империјалне праксе на свим 
нивоима међународне политике и економије. У таквим околности-
ма, скуп земаља БРИКС-а 2014. године представља алтернативну 
шему за транснационални финансијски модел оличен у двојцу Wall 
Street – London city. Убрзо је шема захтевала облик нове финан-
сијско-продуктивне архитектуре, показујући тенденције инклузије 
и ширећи на тај начин сфере утицаја. Састављен од Нове развојне 
банке, Фонда новчаних резерви земаља чланица и Система надок-
наде размене за трговину у сопственим валутама, овај пројекат је 
настао од моћних континенталних регионалних блокова у развоју: 
Кина – Шангајска организација за сарадњу, Русија – Евроазијска 
царинска унија, Бразил – UNASUR – CELAC, Индија – Јужна Аф-
рика, Иран – Египат – Сирија. Међутим, прави одраз снаге ове 
иницијативе лежи у Азијској банци за инфраструктурне инвести-
ције (АБИИ), која је основана у октобру 2014. године са циљем да 
промовише мултилатерални развој и која данас броји 57 земаља 
(34 азијске, 18 европских, 2 афричке, 2 океанијске и 1 латиноаме-
ричку). Са Кином као највећим акционарем (26% гласачких права), 
АБИИ има капитал од 100 милијарди долара, што је еквивалент за 
две трећине капитала Азијске развојне банке и половину капитала 
Светске банке.65) Укратко, у питању је финансијска мрежа глобал-
ног карактера која се индиректно супротставља Светској банци и 
Међународном монетарном фонду, са највећом концентрацијом 
својих финансијских доприноса (скоро 45%) у Кини, Русији и Ин-
дији, а која нису у финансијском простору Запада.66)

Нови пут свиле располаже разноврсним изворима финан-
сирања, међу којима се издвајају: укупно 40 милијарди долара који 
64 J. B. Foster, F. Magdoff, La gran crisis financiera. Causas y consecuencias, Fondo 

de Cultura Económica de España, Madrid, 2009, стр. 194.
65 Ch. Müller-Markus, “One Belt, One Road: el Sueño Chino y su impacto sobre 

Europa”, Notes Internacionals CIDOB, Barcelona Centre for International 
Affairs, № 5/2016. Доступно на: http://www.cidob.org/publicaciones/serie_
de_publicacion/notes_internacionals/n1_148_one_belt_one_road_el_sueno_
chino_y_su_impacto_sobre_europa/one_belt_one_road_el_sueno_chino_y_su_
impacto_sobre_europa

66 A. Noyola Rodríguez, “Los BRICS plantan la cara a la guerra financiera de 
EE.UU.”, 2016. Доступно на: https://actualidad.rt.com/opinion/ariel-noyola-
rodriguez/221390-brics-plantan-cara-guerra-financiera
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долазе из резерви кинеских валута, Кинеске инвестиционе корпо-
рације (највећи кинески суверени фонд) и Развојне банке Кине; 50 
милијарди долара од АБИИ-а; и 100 милијарди долара од капита-
лизације земаља БРИКС-а којима управља Нова развојна банка.67) 
Међутим, ни износ уложених средстава ни механизми успоставље-
ни за реализацију овог пројекта не гарантују његов потпуни успех. 
Процењује се да би коначна цена реализације Новог пута свиле 
могла да достигне 21 билион долара, због чега су кинеске власти 
експлицитно навеле да није у питању план заснован на донацијама, 
већ мрежа инвестиција које прате критеријуме тржишта.68) Дивер-
сификација извора финансирања која укључује учешће државних 
фондова, као и међународних приватних инвеститора, промовише 
нову економску, комерцијалну и продуктивну архитектуру. Будућ-
ност светског поретка ће у великој мери зависити од два велика 
пројекта у спору.

Јасно се види како су организоване земље и подручја 
кроз стуб који повезује  економско са трговинско-индустријским, 
стуб који значајно обухвата насеља пољопривредника и радника, 
и који се увелико разликује од економско-финансијског начина на 
коме почива униполарни глобалистички англо-амерички предлог. 
Са својом мрежом хиперспецијализованих и информализованих 
произвођача, сведених на мале добављаче чворова-платформи за 
робу и услуге, подређене су глобалном банкарству. То је оно што је 
предсављено као ТПП „споразуми” за Латинску Америку и ТТИП 
за Европску унију – два стратешка пројекта за стварање револу-
ције у свету, две револуције различитог карактера, једне капита-

67 A. Kratz, “Retórica y estrategias de la nueva Ruta de la Seda”, Política Exterior, 
№ 167, septiembre-octubre 2015. Доступно на: http://www.politicaexterior.com/
articulos/politica-exterior/retorica-y-estrategias-de-las-nuevas-rutas-de-la-seda/; 
A. Vidales García, “La nueva ruta de la seda y el resurgimiento geopolítico de 
China”, Instituto español de Estudios Estratégicos, Opinión, № 78/2016. Доступ-
но на: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO78-2016_
RutaSeda_geopoliticaChina_AdrianVidales.pdf

68 M. Esteban, M. Otero-Iglesias, (2015) “Qué podemos esperar de la nueva Ruta 
de la Seda y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras liderados por 
China?”, Real Instituto El Cano, 2015. Доступно на: http://www.realinstitutoel-
cano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_es/zonas_es/ari18-2015-esteban-otero-que-podemos-esperar-nue-
va-ruta-de-la-seda-y-banco-asiatico-de-inversion-en-infraestructuras-liderados-
por-china
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листичко-финансијског, а друге државног социјалног капитализма 
или пост-капитализма (Dierckxsensy, Formento, 2015).69)

У наредним годинама ривалство између проширене листе 
БРИКС-а и Новог пута свиле, с једне стране, и „економског Запада” 
кога заступа бивши режим тријаде (који се састоји од три тради-
ционалне стране моћи: САД-Канада, Западна Европа; Јапан-Јужна 
Кореја-Аустралија-Нови Зеланд), с друге стране – значајно ће се 
повећати. Три недавна споразума, које је наметнуо западни хеге-
монистички модел не узимајући у обзир локалну парламентарну 
ратификацију земаља потписница, уз потпуну контролу више од 
половине светске економије, настоје да одрже ток неолибералне 
глобализације који води ка јасном пропадању националног суве-
ренитета и правичног глобалног развоја. Ради се о споразумима: 
Транс-пацифичко партнерство, Трансатлантско партнерство за тр-
говину и инвестиције и Споразум о трговини и услугама.

4. 3. Војне тензије и велика геополитичка игра

Неки ставови у Новом путу свиле виде одговор Кине на 
одлуку америчке Владе да „пивотира ка Азији“. Током последњих 
неколико година, Вашингтон је показао јасну жељу да измени 
Источну Азију, јачајући своје војне савезе и споразуме са Јапаном, 
Јужном Корејом, Филипинима, Вијетнамом, Малезијом, Сингапу-
ром и Аустралијом.70) Кина је искористила тренутак и окренула се 
Централној Азији након што је започео одлазак америчких трупа 
из Авганистана. Русија је, пак, показала јасну жељу да поврати во-
дећу улогу на међународној сцени која јој је припадала док је била 
део Совјетског Савеза у доба Хладног рата. Одговор Запада је био 
категоричан: oјачан и проширен НАТО дошао је до граница Русије 
од Балтичког до Црног мора, са изузетком Белорусије (историјски 
савезник Русије) и Украјине (која је сада погођена великим суко-
бом и сматра се веома рањивом); распламсао се грађански рат у 
Сирији од 2011. године; догодио се државни удар у Украјини, из-
бијање сепаратизма и анексија Крима од стране Русије 2013–2014; 
нарасле су тензије у Јужном кинеском мору. То представља чети-

69 W. Dierckxsens, W. Formento, “La batalla de los imperios financieros por el mun-
do. Un mundo en transición histórica?”, Mundo Siglo XXI, Vol. XI, № 38/2015, 
стр. 5–19.

70 G. Higueras, “Depende: la nueva Ruta de la Seda”, 2015. Доступно на: http://
www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/retorica-y-estrategias-de-las-
nuevas-rutas-de-la-seda/
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ри догађаја који, без обзира на своје специфичне карактеристике, 
имају велики глобални геополитички утицај.

Криза у Сирији избила је 2011. године и заснива се на 
најмање три различита контекста који, када се искомбинују, пред-
стављају изузетно сложен сценарио. Први контекст се односи на 
сукоб између Владе Башара ел Асада (Bashar Al Assad) и широког 
спектра опозиционих снага које су се одлучиле за оружану борбу, 
стварајући тако све услове за изазивање грађанског рата великог 
интензитета и разорних последица за земљу. Други контекст има 
везе са растућим ривалством између регионалних сила на Блиском 
Истоку. Оне виде у Сирији одличан полигон где би успоставили 
вођство и наметнули свој модел управљања на регионалном ни-
воу, који би им омогућио значајне предности углавном везане за 
стратешке ресурсе, трговину и војну доминацију. Са једне стране 
су Саудијска Арабија и нафтократије Персијског залива (Катар, 
Бахреин, УАЕ и Кувајт), које отворено подржавају сиријску опози-
цију како би се победио Асадов режим. Са друге стране је Иран, у 
сарадњи са Хезболахом у Либану и Курдама који контролишу се-
верну границу Сирије, који дају подршку сиријској Влади како би 
се задржала на власти. Најзад, трећи контекст имплицира прису-
ство две светске силе: Сједињених Америчких Држава, које пред-
воде међународну коалицију која од 2014. године изводи ваздушне 
нападе на положаје Исламске Државе у Сирији и Ираку (повреме-
но и на Асадове снаге), те Русије, која од 2015. године изводи војне 
операције како би уништила терористичке базе и истовремено ос-
лабила моћ побуњеничких снага, што јасно иде у корист Асадовом 
режиму.

Али, која је права позадина компликоване Рубикове коцке 
која покреће толико различитих актера? Рат у Сирији пре свега има 
везе са међународном финансијском кризом, а посебно са америч-
ком финансијском кризом, из чега следи: „Да би се неутралисала 
криза, међународни финансијски капитал треба да превазиђе огра-
ничења националних закона за развој спекулативног капитала на 
међународном нивоу и повећа транснационалну производњу; да би 
се то постигло, Волстрит мора да ‚позападњачи‘ Блиски Исток, јер 
Куран забрањује зеленаштво. Зато је исламска култура препрека 
просперитету спекулативног капитала и није способна да утиче 
на глобалне иницијативе које би увећале међународне финансије. 
Стога, да би се спекулативни капитал проширио на међународном 



 СВЕТ И НОВЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПАРАДИГМЕ 

132

нивоу, Волстрит мора да изазове кризу институционалног систе-
ма државе-нације, поготово у арапским земљама; његов стратешки 
пројекат лежи у убрзању кризе суверенитета државе-нације, било 
зависних или земаља ‚центра‘, као и у промоцији нове фазе глоба-
лизације, засноване на формирању државе-глобалне мреже.“71)

На другом месту, требало би нагласити геостратегијски 
значај Сирије и њен атрактиван положај у односу на одувек спорне 
путеве снабдевања света енергетским ресурсима. У том смислу се 
издвајају два елемента од кључног значаја за ову земљу. Први има 
везе са болним недостатком воде на Блиском Истоку. Интересант-
но је да је Сирија једна од ретких земаља која је привилегована 
приступом главним изворима у региону, као и води из река Јордан, 
Еуфрат и Тигар. Други елемент се односи на геополитику енерге-
ната: Сирија поседује само 0,1% светских резерви нафте и 0,15% 
резерви гаса72), што нимало не привлачи хегемонистичке силе да 
преузму контролу њених резерви енергетских ресурса. Међутим, 
завидни геостратегијски положај земље, која има границе са Тур-
ском, Јорданом, Ираком, Израелом, Палестином и Либаном, коме 
треба додати и изузетно битан приступ обали Средоземног мора, 
укључујући луку Тартус где је Русија сместила своју важну по-
морску базу, учинио је да Сирија постане веома значајан центар за 
транспорт нафте и природног гаса. Катар је 2009. године пред Ба-
шара Ал Асада изнео предлог за изградњу гасовода који ће прећи 
преко Саудијске Арабије, Јордана и Сирије и повезати се са Тур-
ском пре него што стигне у Европу. Асад је одбацио тај предлог, 
како не би наудио свом традиционалном савезнику Русији. Али, 
Иран је 2010. године објавио одлуку да инвестира 10 милијарди 
долара за изградњу нафтовода од иранског изворишта South Pars, 
преко Ирака, Сирије и Либана, до Медитерана. Овај пројекат чини 
Иран моћним глобалним актером на рачун катарско-саудијског 
предлога, који подржава њихов традиционални савезник Сједиње-
не Америчке Државе. Какав год био трагични исход сиријског су-
коба, мировни процес у земљи ће неминовно морати да има у виду 
овај јасно изражени геополитички спор.

71 J. Orbe Leon, “La guerra civil en Siria y la geopolítica mundial”, Revista del Ser-
vicio Exterior Ecuatoriano, Vol. 58/2013, стр. 38–39.

72 British Petroleum. Statistical Review of World Energy, 2015. Доступно на: https://
www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-
statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
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Најзад, трећи контекст се односи на нову велику геополи-
тичку игру у којој рат у Сирији превазилази национално-државни 
и ниво регионалног окружења, те достиже глобалну димензију. У 
овом тренутку однос између Вашингтона и Москве је на најни-
жем нивоу од краја ере Хладног рата. Нажалост, Сирија није је-
динa „врућа тачка“ у билатералнoј руско-америчкој агенди. Али, 
случај Сирије показује да је тренутни светски поредак у процесу 
реконфигурације и пун нових актера, не увек предвидљивог пона-
шања и степена снаге који се брзо мења у зависности од контекста 
и интереса које ти актери имају. Сједињене Америчке Државе и 
даље имају потребу да на Блиском Истоку успоставе неку врсту 
апсолутне контроле и тиме постигну континуирано обезбеђивање 
стратешких ресурса, веома важних за даље функционисање своје 
и економије својих савезника. Зато њен тренутни сукоб са Русијом 
настаје из два основна разлога: први је да САД не жели општи мир, 
већ настоји да задрже хаос у сиријско-ирачкој пустињи, како би 
се онемогућила трговина између Азије и Европе и тиме успорила 
реализација пројекта Новог пута свиле; други разлог је што САД 
не желе да признају да је Русија повратила место бившег СССР-у 
на међународној сцени, нити желе да деле власт са њом. Оба раз-
лога су више него довољна за закључак да је кључ за решавање 
сиријског сукоба ван Сирије.

Упоредо са Сиријом, други пример који приказује војне 
тензије у актуелној светској геополитичкој великој игри је криза 
у Украјини. Када се Хладни рат завршио, отворено мешање САД 
и ЕУ у неке области постсовјетског простора изазвало је ширење 
НАТО, а истовремено је и оживело војно ривалство између Запа-
да и Русије. Еуфорија Запада изазвана распадом Совјетског Савеза 
наметнула се наспрам изолованих упозорења да је ширење НАТО 
„најозбиљнија и најзлокобнија грешка САД-а у послератној исто-
рији“, као и да ће „разбуктати руски милитаризам, угушити демо-
кратију, а можда и окренути руску спољну политику ка циљевима 
који нису по нашој вољи“.73) Мало ко је обраћао пажњу на такву 
прогнозу и 2008. године Џорџ Буш је најавио план којим би Грузија 
и Украјина постале чланице НАТО. Исте године Русија је спро-
вела војну операцију великих размера, како би сузбила грузијске 
намере да поврати контролу над сепаратистичком територијом 

73 G. Kennan, “A Fateful Error”, New York Times, February 5, 1997. Доступно на: 
http://web.archive.org/web/19970501051048/http://www.mtholyoke.edu/acad/
intrel/gknato.htm
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Јужне Осетије. Али, прави узрок тог сукоба лежи у чињеници да 
је Русија сазнала за један процес из ранијих година, по коме Ва-
шингтон и његови савезници и даље одржавају своје приоритете 
из Хладног рата како би опколили Русију – што више није могуће. 
У овим условима, у новембру 2013. године, настаје феномен по-
знат као Евромајдан (назван по Tргy независности у Украјини; укр. 
маидан, трг). Он се манифестује најпре у облику масовних проте-
ста на том симболичном месту у Кијеву као одговор на одбијања 
Владе Украјине да потпише споразум о придруживању Европској 
унији, а касније, као експлозивна реакција акутне политичке кри-
зе која је кулминирала у виду својеврсног благог државног удара 
против председника Виктора Јануковича. Дана 22. фебруара 2014. 
године, након што је смењен са функције, председник је побегао 
из земље, а опозиција је позвала на превремене изборе, распусти-
ла Уставни суд и оборила закон који Криму и другим регионима 
омогућава употребу руског као службеног језика. Поред тога, гру-
пе екстремних десничара и ултра-националиста почеле су да по-
стављају темеље за улазак у нови институционални оквир, што је 
изазвало неповерење по питању преласка на нови режим који је 
требало да омогући већи степен демократије у земљи. Украјина 
је почела да се ломи, а Русија је искористила ту ситуацију да вра-
ти под своје окриље историјски значајно полуострво Крим, актом 
припајања одобреног на референдуму на коме је огромна већина 
локалног становништва одлучила да се придружи Руској Федера-
цији. Истовремено, у источном делу земље, углавном у регионима 
Доњецк и Луганск, појавили су се проруски сепаратистички по-
крети који не признају нову Владу и одлучују се за оружану борбу 
да би остварили свој циљ. Дакле: „...У самој Украјини се покушај 
прекида демократске и антиолигархијске револуције у западном 
делу земље супротставља напору да се Украјина интегрише и да се 
прошири граница НАТО ка истоку, претећи, притом, Русији и сла-
бећи је, чиме се већ годинама баве Сједињене Америчке Државе и 
њени савезници у Европској унији.“74)

Три године након промене режима, тренутна ситуација у 
Украјини је указала на макар два међусобно повезана питања важ-
на за геополитичку анализу овог сукоба. Прво се односи на успо-
стављање неке врсте десничарског режима склоног неонацистич-
ким тенденцијама, а друго на велику енергетску кризу, посебно у 

74 G. Almeyra, “Ucrania en evolución”, La Jornada, domingo, 20 de abril, 2014.  
Доступно на: http://www.jornada.unam.mx/2014/03/16/opinion/018a2pol
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погледу природног гаса и нафте. У овој ситуацији се намеће ту-
мачње украјинског сукоба у виду веома „(...) посебне геополитичке 
ситуације са почетка 21. века, која даје нови импулс и функционал-
ну вредност евроазијском региону, као простору који треба кон-
тролисати да би се постигла светска доминација, што је у потпу-
ној супротности са геополитичким визијама руског евроазијства 
и кинеско-руског савеза да се оживи Пут свиле.“75) Из тог разлога 
ће америчке власти, углавном преко својих војних и финансијских 
аспеката, инсистирати на изазивању дестабилизације земаља 
Блиског Истока и Евроазије које нису у савезништву са Вашингто-
ном, користећи прилику да подстакну избијање међународног рата 
великих размера, како би избегле колапс западне хегемоније.

Трећи случај који сведочи о војним тензијама и геостра-
тегијском репозиционирању директно повезаним са Новим путем 
свиле је Јужно кинеско море. Није тајна да кинеска економија веома 
зависи од увоза (нарочито енергената и сировина) и извоза, који у 
већини случајева пролазе путевима које Кина не контролише. Сто-
га би свака могућност затварања неке стратешке тачке (Малајског 
пролаза, на пример) могла у великој мери да угрози кинеску еконо-
мију. Јужно кинеско море се протеже од јужне обале Кине и долази 
до Сингапура, запљускујући десет земаља: Кину, Тајван, Филипи-
не, Вијетнам, Камбоџу, Малезију, Брунеј, Сингапур, Тајланд и Ин-
донезију. Територијални спорови за контролу трговинских путева 
концентрисани су на неколико архипелага који представљају већ 
гранична питања: Параселска острва (Xisha на кинеском); Спрет-
ли острва (Nansha); Маклсфилд острва (Zhongsha) и Скарборска 
острва (Huangyan). Овоме би требало додати спор између Пекин-
га и Токија у Источном мору око острва Шенкаку, што још више 
доприноси нестабилности у тој области. Кина захтева око 90% 
површине Јужног кинеског мора, укључујући острвца, гребене и 
стене у тој области, позивајући се на историјско право из премо-
дерног доба. Дана 12. јула 2016. године стални арбитражни суд у 
Хагу донео је одлуку да Пекинг нема такво „историјско право“ над 
спорним територијама у Јужном кинеском мору. На овај начин Хаг 
је пресудио у корист Филипина у спору са Кином око Спретли и 
Парселских острва. Пекинг негира надлежност Хага за овај случај 
и тврди да, с обзиром да кроз историју користи те воде и стене, има 
право на скоро 90% површине Јужног кинеског мора. Да би учвр-

75 V. Vilches, “Laboratorio neonazi, gas y petróleo”, 2014. Disponible en http://www.
rebelion.org/noticia.php?id=183545
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стила захтеве, Кина је повећала своје војно присуство у региону, па 
чак и изградила неколико вештачких острваца.

Без икакве сумње, ова одлука оставља последице на гло-
балном нивоу, јер је спорни простор од виталног значаја за међу-
народну трговину. Процењује се да ова област има годишњи обрт 
од преко 8 милијарди долара робе. Поред тога, спекулише се да у 
овом простору има значајних налазишта нафте и гаса – 1.500 мили-
она барела у јужном делу Кине и око 490 милиона долара у водама 
у близини Филипина.76) Довољно је разлога да се повећа геостра-
тегијско ривалство између САД и Кине у Јужном кинеском мору. 
Важан фактор који подстиче то ривалство „се односи на питање 
како усагласити приступ пловидбе и слободе мора са питањем на-
ционалне безбедности”77). Али, без обзира што САД стално подр-
жавају међународни стандард слободне пловидбе као основно пра-
во држава и услов за глобалну стабилност и што је, истовремено, 
кинеска подршка за слободу пловидбе условљена, иза овог поли-
тичко-правног спора на дипломатском нивоу налазе се геополи-
тички интереси са војним импликацијама високог ризика. Укратко, 
огроман значај Јужног кинеског мора лежи у значајној количини 
природних ресурса којима располаже ова област и у трговачким 
путевима трасирани овим морем којим „свакодневно пролази по-
ловина од укупног броја трговачко-транспортних бродова у свету, 
преносећи трећину нафте и две трећине течног гаса, што доводи до 
пет милијарди долара годишње трговине. Поред тога, Пекинг сма-
тра да је ово море уско повезано са пројектом Нови пут свиле.“78)

Кинеска Влада је свесна овога и схвата ситуацију веома 
озбиљно. Стратегијско распоређивање је све очигледније: изградња 
вештачких острва, константно прегруписавање своје поморске 
флоте, тестирање бродских крстарећих ракета, технолошки и ин-
фраструктурни развој сателитске навигације – најочигледнији су 
део широког спектра мера притиска у циљу постизања дугорочно 
повољнијег геостратегијског положаја. Упркос војном присуству 
на том подручју и дипломатским приговорима упућеним Пекин-

76 E. Smolarz, “El arte de la Guerra en el Mar de China Meridional”, Síntesis Mundi-
al. Julio 2016, стр. 19.

77 K. Morton “China’s ambition in the South China Sea: is a legitimate maritime 
order possible?” International Affairs, Vol. 92, № 4/2016, стр. 925.

78 RT en Español, “Es inevitable la guerra en el mar de la China Meridional?”, 2016. 
Доступно на: https://actualidad.rt.com/actualidad/214717-inevitable-guerra-mar-
china-meridional-
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гу, САД задржавају опрезан став по том питању. Историја скупих 
војних авантура последњих деценија на Блиском Истоку и велика 
неизвесност коју изазива новооснована администрација Доналда 
Трампа дају разлога да се избегне било какав радикални потез на 
„великој шаховској табли“. Међутим, сукоб између САД (прикри-
вен неким од њених западних савезника из хегемонијског блока) 
и двојца Кина-Русија (уз могућу подршку БРИКС-а) све више се 
појављује као неизбежна чињеница. Постоји нада да ће бити миран 
и ће његов исход довести до другачијег светског поретка у складу 
са Новим меридионализмом.

5. ЗАКЉУЧНА ЗАПАЖАЊА

Савремени свет огрезао је у кризи чији га интензитет, 
обим и трајање знатно удаљују од традиционалних механизама 
контроле и администрације коју је глобални капитализам увек ко-
ристио како би осигурао сопствено постојање. Историја нас учи 
да се у таквим ситуацијама повећавају шансе за променама рево-
луционарног карактера. Одакле почети? Можда суочавајући се са 
најдраматичнијим манифестацијама ове кризе.

Прво наилазимо на нову врсту акумулације означену као 
когнитивни капитализам, који намеће хегемонију нематеријалне 
производње. Превласт финансијских тржишта као покретачка сна-
га акумулације и њена блиска веза са инвестицијама које, пак, у 
великој мери одређују механизме расподеле прихода, јесте њего-
ва најочигледнија карактеристика. Ту је и нови начин за стварање 
и ширење знања као главни извор капиталистичке експлоатације 
на глобалном нивоу, те феномен расподеле радне снаге на међуна-
родном нивоу. Пре неколико деценија прогресивни неолиберали-
зам је установљен као нека врста идеолошке маске тих процеса и 
глобалне стратегије која важи у било ком контексту. Како се чини, 
овај савез више није толико јак, што у великој мери доказује случај 
Латинске Америке, упркос недавним поразима на изборима које 
је претрпела анти-неолиберална левица у неким земљама региона. 
Иако је широке народне групације озбиљно доводе у питање, нео-
либерална доктрина је искористила услове изразито корпоративне 
глобализације, финансијализоване светске економије и све више 
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дематеријализоване производње. „Резултат је ‚прогресивни нео-
либерализам‘, амалгам прекинутих идеала еманципације и смрто-
носних облика финансијализације.”79) Другим речима, непопулар-
ни пакет „структурног прилагођавања“, који се огледа у политици 
штедње, великим дуговима и несигурном послу, пригушен је пред-
логом мултикултуралистичког глобалног друштва, заснованог на 
различитости и вођеним космополитским духом који је посвећен 
правима мањина свих врста. Све је кулминирало ретким и за мно-
ге убедљивим амалгамом културне еманципације, политичке ко-
ректности и економске класне репресије.

Друга манифестација поменуте кризе има везе са посте-
пеним падом америчког хегемонистичког модела и његовог ути-
цаја на структуру постојећег светског поретка. Изгледа да је стару 
двоструку стратегију засновану на потреби да се обезбеди више 
енергетских ресурса (нафте, пре свега) и истовремено прошири и 
унапреди способност војних интервенција, све теже одржати. Ком-
бинација енергетских проблема са питањем националне безбедно-
сти више није довољна за одржавање апсолутног хегемонистичког 
модела. Томе би требало додати читав низ унутрашњих фактора 
који су додатно ослабили позицију САД на светском нивоу: убр-
зана деиндустријализација националне економије, комерцијални 
дуг и фискална неравнотежа, значајан раст класних неједнакости 
и, као да је само то недостајало, дубока криза модела представнич-
ке демократије неспособне да се супротстави корупцији, бирачкој 
сегрегацији, расној мржњи и све учесталијим избијањима насиља. 
На међународном нивоу, привлачи пажњу слабо, или чак никакво, 
дипломатско присуство САД у мировним процесима у областима 
озбиљних конфликта као што су Украјина, Сирија, Блиски Исток, 
Подсахарска Африка итд. Најновије повлачење Транспацифич-
ког споразума за економску сарадњу, умањено вођство НАТО и 
изненадно преиспитивање до недавно иделизованог механизма о 
слободној трговини са Мексиком и Канадом (НАФТА), чине да су 
сада САД ближе новој верзији своје изолационистичке доктрине 
него неприкосновеном хегемонистичком актеру светских размера.

Најзад, трећи аспект кризе указује на убрзано пропадање 
западног цивилизацијског кôда, који је вековима вођен историјски 
самододељеном улогом преузимања превласти над целим човечан-

79 N. Fraser, “Trump o el fin del neoliberalismo progresista”, 2017. Доступно на: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=221955
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ством. Онај предлог ране модерности који је уливао наду и који је, 
по речима Мишела Фукоа (Michael Foucault), покушавао да син-
тетише архетипове грчког мудраца, јеврејског пророка и римског 
законодавца како би усмерио свет ка универзалном напретку – сада 
је у завршној фази.80) Оптимизам једне рационалистичке фило-
зофије засноване на усавршавању човека и његовом интересовању 
за општу добробит, изгубио је виталност и снагу убеђивања. У 
области политике створена су огромна очекивања од демократије 
као једином начину да се успоставе неопходне везе између разума, 
аутономије и слободе. Уз либералну доктрину, од периода великих 
буржоаских револуција, демократија је поставила темеље за репу-
бликанску државу, борила се против сваке врсте ауторитаризма и 
поставила питање људских права као неопходног предуслова за 
људски развој и безбедност. Међутим, последњих неколико година 
сведоци смо великог неуспеха у покушају да се прошири демокра-
тија изван контролисаних институционалних оквира, углавном од 
стране владајућих елита и транснационалних корпоративних чи-
нилаца. У праву је Славој Жижек када каже да се данас демокра-
тија јавља као „главни политички фетиш који делује као кључни 
пригушивач социјалног антагонизма“81). Можда би у томе требало 
да тражимо разлоге за окретање ка десници у светској политици. 
Недавно одржана изборна надметања у САД и у неким земљама 
Старог континента била су обележена борбом између реакционар-
ног прогресизма неолибералног карактера који подржава владајућа 
класа, и реформистичке реакције која спаја националистичку ико-
нографију и прото-фашистички дискурс. У оба случаја политика 
је постојала више као нека игра страховима него као уметност 
могућег. Све у свему, криза представничке либералне демократије 
није једини, али јесте најистакнутији пример силазне фазе Западне 
цивилизације. Не може да се види велики напредак у тој области 
ни у другим цивилизацијама, али је традиционална западна визија 
самододељене „центричности“ која је остатак света посматрала уз 
наглшени осећај супериорности82) – данас неодржива.

80 M. Foucault, Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Alianza Editorial, 
Madrid, 2001.

81 S. Zizek, En defensa de la intolerancia,  Ediciones Sequitur, Madrid, 2009, стр. 
66.

82 J. Daniel, “Nace la era pococcidental”. El País, viernes 10 de septiembre, 2010. 
Доступно на: http://elpais.com/diario/2010/09/10/opinion/1284069604_850215.
html
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С обзиром на све ове аспекте кризе, феномен Новог мери-
дионализма представља јасан изазов за актуелни „светски неред“ 
(„не-поредак“). Упркос свом изворном географском називу, Нови 
меридионализам се не тумачи као хомогени простор на карти све-
та, већ се састоји од хетерогеног стратегијског савеза, састављеног 
од различитих земаља са заједничким циљем – успоставити равно-
тежу у тренутној структури светских хегемонистичких сила,  огра-
ничавајући утицај традиционалних регионалних блокова са једне 
стране, и америчке геополитичке надмоћи, са друге стране. Широк 
спектар различитих идеолошких, културних и цивилизацијских 
елемената, њихова практично неограничена међурегионална струк-
тура, те геополитичка и геоекономска пројекција у порасту, претва-
рају Нови меридионализам у алтернативни пројекат антихегемо-
нијског карактера. Скоро десет година након званичне појаве групе 
БРИКС, те економије у развоју данас имају статус развијених сила. 
Неће бити никакво изненађе ако се у не тако далекој будућности 
земље као што су Иран, Венецуела, Мексико или Египат придруже 
БРИКС-у. Експанзија би, средњорочно и дугорочно, представљала 
опцију распада БРИКС-а каквог данас познајемо, што иде у при-
лог новом плану да се завлада светом. Овај Нови меридионализам 
би понудио различите облике интеграција и суживота на светском 
нивоу, од конвенционалних образаца (мултилатерални споразуми и 
уговори), до усвајања нових ставова о слободном протоку култур-
них добара, стимулисању стварања и размене знања и информа-
ција или промовисању нових локалних политика заштите животне 
средине, између осталог. Сада када су пројекти регионалне инте-
грације, у комбинацији са неким глобалним трендовима, почели да 
показују знаке умора и, у неким случајевима, довели у питање из-
водљивост овог модела (уз недавне примере изласка Велике Бри-
таније из ЕУ и повлачења САД из Транспацифичког споразума), 
отвара се простор за алтернативне предлоге.

Наравно, постоји много нежељених фактора са којима 
„не-западни“ свет мора да се суочи на овом дугом путу. Билате-
рална ривалства и интерна конкуренција (између Кине, Русије и 
Индије, на пример), озбиљни проблеми животне средине (посебно 
у Кини), слабо интересовање за питање људских права, истицање 
ауторитарности, економска поларизација и неједнак раст у по-
следњих неколико година – само су нека од многих тема које зах-
тевају ефикасну и моменталну пажњу. Решење у оквиру исте шеме 
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које нуди актуелни светски капиталистички систем, који је још 
увек под контролом западне хегемоније, делује тешко изводљиво. 
Ту лежи историјска прилика Новог меридионализма да започне 
своју трансформацију из антихегемонијског блока ка једном ра-
дикалном антисистемском пројекту. Ако дође до његове потпуне 
реализације, Нови меридионализам би значио крај класичне геопо-
литике, стварање новог, децентрализованијег, мултилатералнијег, 
солидарнијег и ентропијски уређеног  међународног система. И 
најзад, то би могло да најави појављивање једног новог светског 
поретка изразито посвећеног будућности човечанства. Када се буде 
консолидовао, Нови меридионализам ће означити коначни раскид 
са империјалистичком геополитиком, биће изнад глобализације и 
регионализације, и промовисаће међурегионалну интеграцију и 
ендогени развој. Уз све то, постојаће нова конфигурација светских 
сила и вероватно нови свет, који ће бити праведнији, са мање на-
сиља, избалансиранији и ближи хармоничном односу са природом. 
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Dejan Mihailović

THE GLOBAL CONTEMPORARY 
 (DIS)ORDER: THE GEOPOLITICS OF 

 THE NEW MERIDIONALISM

Resume

The present model of Western hegemony (United States and its 
European allies) is in frank decline. Its neo-imperial scope and 
the accompany in gneoconservative project paved the way for an 
unprecedented crisis. The supremacy of modern rationality based 
on world dominance, capitalist social forms and use of fossil fu-
els shows signs of extreme weakness and its feasibility has been 
severely questioned. We are witnessing the end of a cycle and the 
need for creating a new model of organization and functioning of 
the mankind as such. The two big threats to human survival we 
are now facing are the military and the environmental threats. It 
is likely that they will increasingly converge in the future, as the 
competition and fights for scarce resources degenerate into a large-
scale armed conflict. Under the circumstances, a new phenomenon 
emerges aiming to put an end to the classical geopolitics and es-
tablish a new map of world powers. Born more than a decade ago 
and designated by the acronym BRICS (the term coinedby Western 
financial bureau cracyin the face of the threat posed by the strategic 
alliance of new emerging economies of Brazil, Russia, India, China 
and South Africa), this phenomenon has evolved to a powerful in-
terregional block that breaks conventional schemes of regional in-
tegration and trends of globalization. It is highly likely that BRICS 
as such will disappear turning into the New Meridionalism, i.e., in 
an open and counter-hegemony South-South integration project to 
promote a new decentralized international, multilateral, supportive 
and entropic order. It is worth noting that the meaning of meridi-
onalism is not exclusively limited to its physical geographical di-
mension but rather refers to a series of differentiated ideological, 
cultural and civilizing elements. Thus, the meridionalistic tendency 
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breaks with the imperial geopolitics generating a new configuration 
of the global power. In this sense, it will be interesting to see wheth-
er the New Meridionalism will go beyond its counter-hegemony 
position to become an anti-systemic movement/process.
Key words: Global order, geopolitics, New Meridionalism, hege-
mony.
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ПОЛЮСА СИЛЫ 
 И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

 КУЛЬТУРА

А н н о т а ц и я

В статье рассматривается взаимосвязь международной сис-
темы с феноменом стратегической культуры, которая опреде-
ляется этноцентрическими установками и культурно-истори-
ческим мировоззрением народов и государств. Поскольку в 
настоящее время наблюдается изменение баланса сил с явным 
преобладанием тенденции к многополярности, будет важным 
проанализировать как возможные геополитические полюса 
силы соотносятся с контурами конкретных государств, альян-
сов и союзов, а также есть ли возможность межцивилизацион-
ного полилога с учетом специфических и отличающихся друг 
от друга взглядов на мир, безопасность, структуру власти и пр.
Ключевые слова: полюс, многополярность, геополитика, 
баланс сил, стратегическая культура, этноцентризм, 
цивилизации, альянсы, конфликт, мировой порядок.

С а ж е т а к

У чланку се разматра узајамна веза међународног система и 
феномена стратешке културе, коју одређују етноцентричке по-
ставке и културно-историјски погледи народа и држава. Како 
се сада одиграва промена баланса сила с очигледним преовла-
давањем тенденције ка мултиполарности, важно је извршити 
анализу односа могућих геополитичких полова и конкретних 

*  Главни уредник руског часописа Геополитика и интернет-портала www.
geopolitica.ru. 
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држава, алијанси и савеза, као и да се размотри питање постоји 
ли могућност међуцивилизацијског дијалога са узимањем у 
обзир специфичних и различитих погледа на свет, безбедност, 
структуру власти, итд.
Кључне речи: пол, мултиполарност, геополитика, равнотежа 
сила, стратешка култура, етноцентризам, цивилизација, 
алијансе, конфликт, светски поредак.

1. ПОЛЮСА В МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Теория полюсов и полярности, в первую очередь, разра-
батывалась западной политологической школой и связана с реа-
листской школой международных отношений. 

Гуделе де Керсмэкер из Гентского института междуна-
родных исследований утверждает, что термины многополярный и 
многополярность начинают появляться в издании Нью-Йорк Тай-
мс ближе к концу 1960-х и начале 1970-х годов. Его введение тесно 
связано с внешней политикой тандема Никсон-Киссинджер, а точ-
ка зрения состояла в том, что мир оставался на тот момент двухпо-
лярным в военном отношении (СССР-США), но быстро переходил 
к многополярности в экономической и других сферах.1)

Он отмечает, что «полюса рассматриваются как центра-
льный элемент структуры физической или социальной реальности. 
Когда дело доходит до международных отношений, это говорит о 
присутствии великих держав, которые имеют определяющую роль 
в формировании международных систем, в отличие от других го-
сударств».2)

Самую короткую характеристику полюсов в международ-
ной политической системе дал американский политолог Ричард 
Розенкранц в 1963 г.: «Мультиполярная, биполярная, и однопо-
лярная международные системы можно выделить следующим об-
разом: многополярность - это система с многочисленными блока-
1 Goedele De Keersmaeker, Polarity, Balance of Power and International Relations 

Theory: Post-Cold War and the 19th Century Compared, Springer, London, 2017, 
стр. 14.

2 Там же, стр. 16.



ПОЛЮСА СИЛЫ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ...Леонид Савин  –

151

ми или акторами; биполярность – это система с двумя блоками или 
акторами; однополярности требует наличие одного управляющего 
или доминирующего блока.»3)

Показательно, что Розенкранц говорил не об одном госу-
дарстве или двух государствах, а использовал термин блока или 
актора, что расширяет категорию полюса. В этом отношении его 
теория видится близкой к идеям представителей немецкой геопо-
литической мысли – Карла Шмитта и Карла Хаусхофера о боль-
ших геополитических пространствах.

Также Розенкранц рассматривал любой будущий много-
полярный момент как открытие окна возможностей, где государ-
ства наконец-то откажутся от борьбы за большее могущество, бу-
дут удовлетворены своим положением и вступят в более значимое 
международное управление.4)

Дойч и Сингер также рассматривали многополярность 
как средство стимулирования основных игроков к большему сот-
рудничеству.5)

Аргумент в данном случае состоит в том, что при отсут-
ствии серьезных разногласий между государствами было бы боль-
ше оснований для этих же государств для определения их соответ-
ствующих общих интересов.

Далее идея полюсов и баланса силы развивалась в кон-
тексте ядерного сдерживания. Кеннет Уолц исходил из того, госу-
дарства являются рациональными акторами, склонными к мини-
мизации рисков. Ядерные державы, имея дело друг с другом, будут 
вести себя крайне осторожно, поскольку понимают, что цена кон-
фликта может быть слишком велика. По его мнению, государства 
с небольшим ядерным потенциалом могут успешно применять 
стратегию сдерживания в отношении гораздо более мощных ядер-
ных держав. В этой связи Уолтц не видит смысла в чрезмерном 
и дорогостоящем наращивании ядерных арсеналов, выступая за 
минимально достаточный потенциал сдерживания: «больше – не 

3 Richard Rosencrance, Action and Reaction in World Politics: International 
Systems in Perspective, Praeger, Boston, 1963, стр. 234.

4 Richard N. Rosecrance,”Bipolarity, Multipolarity, and the Future”, Journal of 
Conflict Resolution, Peace Science Society, vol. 10/3, 1966, стр. 314–327.

5 K. W. Deutsch, D. Singer, “Multipolar Power Systems and International Stability”, 
World Politics, Princeton Institute for International and Regional Affairs, 16/3, 
1964, стр. 390–406.
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лучше, если достаточно иметь меньше». Умиротворяющий эффект 
ядерного оружия заключается и в том, что с его появлением резко 
снизилась стратегическая значимость территории. Раньше завое-
вание территории рассматривалась как важная мера по созданию 
вокруг государства «буфера безопасности». Теперь, когда главным 
гарантом безопасности стали ракеты с ядерными боеголовками, 
ослабели стимулы к расширению территориальных рубежей и 
тем самым была устранена одна из главных исторических причин 
войн.6)

Однако помимо ядерной многополярности, ряд исследо-
вателей пришли к мнению, что появление многополярного миро-
устройства через определенное время неизбежно. Брайан Хили и 
Артур Штейн из Центра международных исследований Корнуэ-
льского университета в 1973 г. заявляли, что «эмерджентность 
Китая уже привела к созданию ‘треугольных’ или ‘трехсторонних’ 
отношений. Япония, Западная Европа и Индия скоро расширят эту 
трехполярность к пятиполярности или шестиполярности. Но буду-
щее не будет таким, как 19 век».7)

Франк Вайсман в середине 80-х гг. ввел концепцию клас-
терной многополярности. Он указывал, что «система власти яв-
ляется мультиполярной, когда возможности более равномерно 
распределяются, чем при биполярном состоянии, и когда враждеб-
ность по-прежнему остается высокой… Система является кластер-
но мультиполярной когда государства распространяются по всему 
пространству более равномерно, с большими возможностями для 
посредников и многими сквозными лояльностями, умеряющими 
враждебность… Двуполярная власть и мультиполярная власть яв-
ляются взаимно исключающими категориями...».8)

Однако необходимо отметить, что Вайман рассматривал 
вопросы двухполярности и многополярности в контексте европей-
ской политики и возможности повторения военного конфликта в 
будущем. Поэтому данная поляризация заведомо подразумевалась 

6 A. Лукин, “Ядерное распространение: зло или благо?”, Геополитика, 4/2010. 
7 B. Healy, A. Stein, “The Balance of Power in International History”, Journal 

of Conflict Resolution, Piece Science Society, Vol. 17, № 1, March 1973, стр. 
34. http://www.grandstrategy.net/Articles-pdf/The_Balance_of_Power_in_Intl_
History.pdf

8 Frank Wayman, “Bipolarity and War: The Role of Capability Concentration and 
Alliance Patterns among Major Powers, 1816-1965”, Journal of Peace Research, 
Piece Science Society, Vol. 21, № 1, 1984, стр. 62.
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как негативная, а полюса власти неизбежно склонялись к жесткой 
конкуренции друг с другом. Возможность конфликта двух сосед-
них государств в той или иной форме никогда нельзя исключать, 
особенно после государственного переворота на Украине в 2014 
г. и череды событий, охвативших страны Ближнего Востока и Се-
верной Африки с 2011 г. А поскольку изменение геополитического 
баланса неизбежно влечет за собой появление вакуума власти, луч-
ше заблаговременно предусмотреть возможные сценарии развития 
ситуаций и планы стратегических решений. 

Следует упомянуть, что историк Йельского Университета 
Пол Кеннеди в книге The Rise and Fall of the Great Powers9), вышед-
шей в 1987 г. указал, что через 20-30 лет из-за сдвига баланса эко-
номик изменится и баланс военной силы, что приведет к созданию 
мультиполярного мира к 2009 г.

Экономисты более оптимистичны по поводу многопо-
лярности и рассматривают ее как альтернативную финансовую 
систему. Бывший Президент Франции Николя Саркози в свете 
дискуссии по денежно-кредитному и финансовому управлению 
заявил, что «мы должны затем рассмотреть вопрос о пригодности 
международной денежной системы с доминацией единой валюты 
в настоящем многополярном мире».10) Многополярность таким об-
разом, рассматривается как процесс возмещения воспринимаемой 
несправедливости, а также просто процесс глобального экономи-
ческого перехода.11)

Амитаи Этциони в 2012 г. писал, что «есть несколько 
признаков существенного вклада в международный порядок со 
стороны ‘новых сил’».12) Это автоматически означает увеличение 
потенциала конфликтогенности. И хотя определенно время будет 
продолжаться некоторая инерция, «можно сделать вывод, что все 
основные мировые игроки соглашаются, что международная сис-
тема становится многополярной или уже является таковой, если 

9 Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and 
Military Conflict From 1500 to 2000, Vintage Books, New York, 1987.

10 N. Sarkozy, 18th Ambassador’s Conference. 25. August 2010. www.franceonu.
org/spip.php?article5123.

11 Daniel Fiott, ”The EU’s Normative Power in a Multipolar World”, EUSA Biennial 
Conference 2011, Boston, United States, стр. 4.

12 A. Etzioni, “The Myth of Multipolarity”, The National Interest, October 5, 2012, 
Internet, http://nationalinterest.org/commentary/the-myth-multipolarity-7500, 
4/12/2016.
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не была ранее, хотя некоторые американские ученые продолжают 
утверждать, что однополярный мир будет оставаться таковым в те-
чение некоторого времени».13)

Предполагается, что «полюс многополярного мира, как и 
сам этот мир, должен быть составным, то есть представлять собой 
результат стратегической интеграции».14) Т.е. это будет военное, 
политическое, экономическое, географическое и цивилизационное 
образование, куда будут входить региональные державы со своими 
интересами, объединенными под единым зонтиком полюса.

Хотя окончательно разработанной и признанной теории 
многополярности нет, автор ранее высказывал мнение, что норма-
тивная теория многополярности априори построена на коопера-
тивной этике и идет далеко за границы эгоистического солипсизма 
однополярности, т.к. последняя все этические  вопросы сводит к 
внутренним моральным делам государства-лидера, за которым 
должны следовать и подчиняться все остальные. С точки зрения 
многополярности, наоборот, дело даже не в том, что супердержава 
может эффективно действовать в одиночку, а в том, что сотрудни-
чество само по себе является необходимым и благим.15)

Но некоторые страны по причине особой национальной 
культуры и географического положения, уже начали претендовать 
на качество отдельного полюса. Так, профессор Терумаса Накани-
ши из Университета Киото считает, что единственной опцией для 
Японии во время перехода от мирового порядка с доминированием 
США к мультиполяризму, это «самому становиться полюсом».16) 
Хотя это заявление может выглядеть слишком наивным по причи-
не ограниченного суверенитета Японии, к мнению Наканиши сле-
дует прислушаться именно по причине особого качества национа-
льного менталитета японского народа. Термин «национальный» не 
совсем подходит к объяснению комплексного феномена, так как 

13 Goedele De Keersmaeker, “Multipolar Myths and Unipolar Fantasies”, Security 
Policy Brief,  60/2015, стр. 1.

14 Александр Г. Дугин, Теория многополярного мира. Плюриверсум, 
Академический проект, Москва, 2015, стр. 262.

15 Леонид В. Савин, „Эмпирические и нормативные аспекты многополярности“, 
Геополитика. http://www.geopolitica.ru/article/empiricheskie-i-normativnye-
aspekty-mnogopolyarnosti

16 Aurelia George Mulgan, “Japan’s choices in a multipolar world”, East Asia Forum, 
6. February 2009. http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2015/02/
SPB60-.pdf



ПОЛЮСА СИЛЫ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ...Леонид Савин  –

155

связан с западноевропейской философской школой эпохи модерна. 
Правильнее будет говорить о стратегической культуре.

2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПЛОД 
АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОПСИХОЛОГИИ

Под стратегической культурой принято понимать «стой-
кую систему ценностей, общую для лидеров или группы лидеров 
государства, и относящуюся к использованию военной силы».17) 
Конфликт напрямую связан со стратегической культурой, так как 
согласно одному из авторов этой концепции Элистеру Джонстону, 
в ее центре лежат ответы на три важных вопроса: роль войны в 
международных отношениях, природа врагов и угроз, которые они 
могут представлять, и применение силы.18)

Джонстон, основываясь на работе Клиффорда Гирца, дает 
следуюее развернутое понятие. «Стратегическая культура - это ин-
тегрированная система символов (например, аргументационные 
структуры, языки, аналогии, метафоры), которая действует, чтобы 
установить тотальные и долгосрочные стратегические предпочте-
ния путем разработки концепции о роли и эффективности военной 
силы в межгосударственных политических делах, и вуалируя эти 
понятия с такой аурой фактичности, что стратегические предпоч-
тения кажутся уникально реалистичными и эффективными».19)

Термин стратегическая культура в современной поли-
тологии ввел в конце 1970-х гг. Джек Снайдер в специальном ис-
следовании по заказу Пентагона, где утверждалось, что советский 
подход к ядерной стратегии значительно отличается от американ-
ского.20)

17 Andrew Scobell, “Soldiers, Statesmen, Strategic Culture and China’s 1950 
Intervention in Korea”, Journal of Contemporary China, Spring, 8, № 2/1999, 
стр. 479.

18 Alastair Iain Johnston, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in 
Chinese History, Princeton University Press, Princeton, 1995.

19 Alistair Iain Johnston, “Thinking about Strategic Culture International Security”, 
International Security, Belfer Center for Science and International Affairs, 19, № 
4(1995): 46; Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New 
York, 1973.

20 Jack Snyder, The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear 
Operations, R-2154-AF, RAND, Santa Monica, September 1977.
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Как видим, концепция стратегической культуры поя-
вилась относительно поздно, но ранее ряду ученых говорили об 
отличиях в психологии народов, которая играет ведущую роль в 
формировании поведения, в том числе, на международной арене. 
Как правило, упоминаются древнегреческий мыслитель Фукидид 
и китайский философ Сунь Цзы, известные своими трудами о во-
енных действиях, причинах, им предшествующим, а также такти-
ческих и стратегических хитростях. Отец медицины Гиппократ 
также говорил, что различие в характере людей зависит от климата 
и географии. Византийский император Маврикий в своей работе 
«Стратегикон» (датируется VII веком н.э.), посвященной военно-
му искусству, одну из глав посвятил технике военных действий у 
различных народов. Но только после появления психологии как на-
уки, с ее антропологическим ответвлением, можно говорить о на-
чале системного анализа в области мышления различных народов, 
в том числе по отношению к применению военной силы.

Инициаторами создания специальной отрасли психоло-
гии были Морис Лацарус и Хейман Штейнталь, которые в 1860 г. 
трактовали народную психологию (Volkerpsychologie), «народный 
дух», как особое, замкнутое образование, выражающее психичес-
кое сходство индивидов, принадлежащих к определенной нации, и 
одновременно как их самосознание; содержание его должно быть 
раскрыто путем сравнительного изучения языка, мифологии, мо-
рали и культуры. 

Они пытались доказать, что язык, религия, право, ис-
кусство, наука, быт, нравы и т. п. получают конечное объяснение 
в психологии народа как носителя коллективного разума, воли, 
чувств, характера, темперамента и т. п. Согласно такому понима-
нию, все явления социальной жизни представляют собой свое-
образную форму «эманации народного духа». Задача психологии 
народов как отдельной науки – познать психологически сущность 
духа народа, открыть законы, по которым протекает духовная дея-
тельность народов.

По мнению авторов, народная психология «заключает в 
себе следующие задачи: 1) познать психологически сущность на-
родного духа и его действия; 2) открыть законы, по которым совер-
шается внутренняя, духовная или идеальная деятельность народа, 
в жизни, искусстве и науке; и 3) открыть основания, причины и 
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поводы возникновения, развития и уничтожения особенностей ка-
кого-либо народа».21)

3. ЭТНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Вильгельм Вундт придал этому направлению более реа-
листичный вид, предложив программу эмпирических исследова-
ний языка, мифов и обычаев – своего рода социологию обыденного 
сознания. В его варианте психология народов – это описательная 
наука, не претендующая на открытие и создание законов, но фикси-
рующая особенности «глубинных слоев» духовной жизни людей. 
Для Вундта народное сознание представляло собой «творческий 
синтез» индивидуальных сознаний, порождавший качественно но-
вую реальность, обнаруживаемую в продуктах надындивидуаль-
ной деятельности.

При этом у таких продуктов согласно Вундту была дово-
льно четкая троичная структура – язык, мифы и обычаи. Он указы-
вал, что «язык, мифы и обычаи представляют собою общие духов-
ные явления, настолько тесно сросшиеся друг с другом, что одно 
из них немыслимо без другого… Обычаи выражают в поступках 
те же жизненные воззрения, которые таятся в мифах и делаются 
общим достоянием благодаря языку. И эти действия в свою очере-
дь делают более прочными и развивают дальше представления, из 
которых они проистекают».22)

На рубеже XIX и XX вв. этнопсихология не оказывала 
особого влияния на военную стратегию и политику, однако ин-
терес к ней резко увеличился во время Второй мировой войны. 
Считается, что импульс к этнографическим и антропологическим 
исследованиям на службе военной и политической стратегии, был 
дан после опубликования работы «Хризантема и меч» американс-
кого антрополога Рут Бенедикт. Данная книга была связана с ис-
следованием мировоззрения японского народа, что было вызвано 
запросами Вашингтона во время Второй мировой войны. Как при-
знается сама Рут Бенедикт, она получила задание изучить Японию 

21 Густав Г. Шпет, Введение в этническую психологию, Алетейя, Санкт-
Петербург, 1996, стр. 19–20.

22 Вильгельм Вундт, Проблемы психологии народов, Либроком, Москва, 2010, 
стр. 226.
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в июне 1944 г. По итогам своего исследования автор указывала, 
что «японцы — и милитаристы, и эстеты, они в высшей степе-
ни агрессивны и миролюбивы, высокомерны и вежливы, упрямы 
и покорны, кротки и злопамятны, преданны и коварны, храбры 
и робки, консервативны и восприимчивы к новизне. Их ужасно 
беспокоит то, что о них подумают другие люди, их переполняет 
чувство вины, даже если никто ничего об их проступке не знает».23)

Так появилось одно из разделений народов на типы ку-
льтур вины и стыда. Но помимо этого существует множество дру-
гих моделей характеристик, которые могут применяться для ана-
лиза конфликтных ситуаций и политического планирования.

Например, американский социолог Толкотт Парсонс 
предложил деление на четыре типа общества.

1. Общество универсального образца достижения, ко-
торому свойственно стремление большей части населения к дос-
тижению успеха. Функционирование такого типа общества опре-
деляется инструментальными ценностями и действиями людей, 
преследующих получение конкретной пользы. Ими же опреде-
ляются статусные и ролевые характеристики людей, их шансы на 
продвижение и карьеру. Образцом такого типа общества являются 
США.

2. Общество универсального образца предписания, ко-
торому свойственны тенденция к установлению тоталитарных и 
авторитарных режимов, диктующих населению ценности и нормы 
поведения во всех сферах жизнедеятельности, и жесткий социа-
льный контроль. Статусные и ролевые характеристики людей оп-
ределяются в зависимости от результатов коллективных действий. 
В качестве примерова такого типа общества американский социо-
лог приводил Советский Союз и фашистскую Германию.

3. Общество партикуляристского образца достижения, 
которому свойственно стремление большей части населения к 
достижениям в некоторых сферах жизнедеятельности. Экономи-
ка такого типа общества является, как правило, монокультурной. 
Статусные и ролевые характеристики людей определяются семей-
ными и общинными связями. Историческим примером такого типа 
общества может служить Древний Китай.

23 Рут Бенедикт, Хризантема и меч. Модели японской культуры, Наука, Санкт-
Петербург, 2007, стр. 42.
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4. Общество партикуляристского образца предписания, 
в котором отсутствует ориентация на достижения, предписания 
имеют ограниченный характер, а населению свойственно пассив-
ное и даже негативное отношение к труду. Статусные и ролевые 
характеристики людей определяются традиционным образом жиз-
ни и установившимся режимом диктатуры. Типичным примером 
такого типа общества являются страны Латинской Америки.

К идеям Парсонса до сих пор обращаются не только со-
циологи, но и специалисты по различным видам конфликтов.

Другой американский социолог Эдвард Холл предложил 
термины высоко- и низкоконтекстных культур.

Высококонтекстные культуры осуществляют коммуни-
кации так, что большая часть информации присутствует в общем 
контексте и интернализирована (т.е. знание переходит из субъек-
тивного в объективное для общества) сторонами, а информации, 
непосредственно передаваемой словами или символами, относи-
тельно мало.

В низкоконтекстной культуре, коммуникация построена 
противоположным образом. Основная информация передаётся 
вербально, а общий контекст несёт меньший объём информации. 
Стороны не имеют интернализированной общности.

Культуры высокого контекста больше полагаются на кон-
текст, нежели чем на слова. Для них существеннее обстановка, со-
блюдение иерархии и уважение статусов. Важна история прежних 
отношений, а также общее будущее, ритуалы и традиции.

Культуры низкого контекста предпочитают вербальную 
коммуникацию и стремятся, как можно точнее высказывать свои 
мысли. Разумеется, что «высокое» и «низкое» – это относительные 
термины и не несут оценочной нагрузки.

К высококонтекстным культурам относятся: африкан-
ские и арабские страны, Бразилия, Китай, франкоязычная Канада, 
Франция, Греция, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Корея, Ла-
тинская Америка, Пакистан, Иран, Россия, Южные штаты США, 
Таиланд, Турция, Вьетнам, страны южных и восточных славян.

К низкоконтекстным культурам относятся: Австралия, 
Голландия, англоговорящая Канада, Англия, Финляндия, Герма-
ния, Швейцария, Северные штаты США, Швеция, Норвегия.
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Важно отметить, что внутри одной страны могут сосу-
ществовать обе культуры, следовательно, там может быть заложен 
потенциал взаимного недопонимания и конфликтов.

Социолог Энн Суидлер предложила более сложную мо-
дель связей между культурой и государственным поведением, обу-
словленным культурной «стратегией действия». Суидлер опреде-
ляет культуру в целом как состоящую из «символических средств 
значения, в том числе убеждений, ритуальных практик, художест-
венных форм и церемоний, а также неформальных культурных 
практик, таких как язык, сплетни, сказки и ритуалы повседневной 
жизни.»24)

Но в рамках государственного управления необходимо 
учитывать психологические науки, связанные с управлением и 
лидерством. И наиболее успешные организации  демонстрируют 
наличие мощного культурного фундамента, который не всегда про-
явлен для внешнего наблюдателя. Организационная психология, 
как указано в работе Эдгара Шайна, предполагает, что самые си-
льные организации могут быть только с лидерами, которые знают 
свою культуру и развивают ее. Организационная психология так-
же утверждает, что большинство организаций не осознают своей 
культуры, и, следовательно, теряют еe с течением времени или 
руководители теряют контроль над нeй.25) Поэтому искусством яв-
ляется поддержание культуры во всем ее многообразии, а также ее 
адаптация к меняющимся условиям. 

В работе иранского исследователя Сайруса Файзи отмеча-
ется, что «даже в старые времена великие враги имели стратегиче-
скую культуру и уважали принципы друг друга во время вражды, 
они хотели показать логический уровень враждебности, а не дикое 
и нецивилизованное поведение, направленное на уничтожение ре-
сурсов и достижения человеческой цивилизации. Мы уже знаем, 
что Соединенные Штаты и Советский Союз достигли максималь-
ного уровня идеологической вражды во время президентства Джо-
на Ф. Кеннеди, но в итоге лидеры двух стран отметили пределы 
враждебности и пытались их рационализировать. Пожалуй, глав-
ная причина такого поведения была в том, что такая чрезмерная 

24 Ann Swidler, “Culture in Action: Symbols and Strategies”, American Sociological 
Review, American Sociological Association, 51, № 2 (April 1986), стр. 273. 

25 Edgar Schein, Organizational Culture and Leadership, Volume 2 of The Jossey-
Bass Business & Management Series. Edition 4, John Wiley & Sons, 2010.
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степень вражды не была ‘конструктивной’ и могла перерасти в по-
единок, который мог уничтожить весь мир».26)

В данной концепции опять прослеживается влияние 
реалистского подхода в международных отношениях. Это не то-
лько идея о развитии государства и его месте в мире, особых ку-
льтурно-мировоззренческих особенностей народа и руководства 
страны, но также четкая установка на конфликт и некие основопо-
лагающие идеи, связанные с ним.

Однако очевидно, что у каждого государства (блока го-
сударств) будут свои принципы организации войны, обоснования 
для вмешательства в военный конфликт и выхода из него. Соот-
ветственно, можно сделать вывод о возможности набора данных, 
которые применимы к одному типу государств, но не применимы 
к другому типу. Чтобы каталогизировать все варианты возможных 
решений, необходимо разработать критерии оценки и особую ме-
тодологию. Таких вариантов может быть значительное количество.

4. ЭТНОЦЕНТРИЗМ И «ДРУГИЕ»

 Мы видим, что стратегическая культура не может су-
ществовать в вакууме, ей нужна как минимум бинарная оппози-
ция. Поэтому мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью при-
менения концепции «другого», которая попала в геополитику и 
международные отношения из культурной антропологии. Амери-
канский социолог Уильям Самнер в 1906 г. предложил термин «эт-
ноцентризм», назвав им отношение предубеждения или недоверия 
к посторонним (которые могут существовать и внутри социальной 
группы), а также сформулировал и весьма плодотворную идею о 
влиянии враждебного окружения или внешней агрессии на внут-
реннюю сплоченность общества.27)Он указывает, что «постоянная 
опасность войны с чужими - это то, что сплачивает членов мы-гру-
ппы изнутри и не дает развиться в ней разногласиям, которые 
ослабили бы ее военную мощь. Эта необходимость защищаться 
также создает правительство и закон внутри мы-группы, чтобы 
предотвратить ссоры и укрепить дисциплину... Люди из они-гру-
26 Cyrus Faizee, Strategic Culture in the Confrontation between Iran and Israel-

United States.  http://www.tisri.org/default-1059.aspx, 26/2/2012.
27 William Sumner, Folkways, Dover Inc., New York, 1959.
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ппы - чужие, с предками которых вели войну предки мы-группы. 
Духи последних будут с удовольствием наблюдать, как их потом-
ки продолжают борьбу, и помогут им. Добродетель заключается в 
убийстве, грабеже и порабощении чужих».28)

Даже на таком условно примитивном уровне мы видим 
взаимосвязь этноцентрического восприятия со стратегией. Этно-
центризм может реформироваться в национальную идею или изна-
чально иметь претензии на особый статус. В частности, это харак-
терно для этнорелигиозных обществ.

Этноцентризм при определенных условиях может тран-
сформироваться в более широкий набор идеологических штампов 
и убеждений. Например, современный евроцентризм представляет 
собой сложный феномен на основе идей Просвещения, куда вклю-
чены подавленные этноцентризмы народов, входящих в Европей-
ский Союз. 

Кен Бут рассматривал модель этноцентризма на государ-
ственном уровне, без привязки к конкретному народу. Он отмечал, 
что «думая о рациональном поведении других, стратеги имеют тен-
денцию проектировать cвои собственные культурные ценности…, 
но должно быть очевидно, что можно лишь предсказать поведение 
‚рационального человека‘, если и у наблюдателя и у наблюдаемого 
сила и власть логически похожи. В этот процесс вмешивается этно-
центрическое восприятие: это означает, что собственные ценнос-
ти и смыслы по поводу приоритетов, спроектированы на другого. 
Этим процессом этноцентризм подрывает центральное действие 
в стратегии, которое сначала оценивает то, как другие смотрят на 
мир, а затем уже происходит процесс осмысления и действия».29)

Многочисленные факты позволяют утверждать, что стра-
тегическая культура идет бок о бок с возможностью пересмотра 
исторической миссии и, как следствие, национальных интересов. 
Это во многом связано с теорией конструктивизма, которая пред-
полагает, что этны (нации) могут быть искусственно созданы с 
помощью различных политических инструментов. Конструкти-
визм представляет этнос как конструкт, создаваемый при помощи 
интеллектуального воздействия отдельных личностей (культур-
ных и властных элит). Таким образом, с помощью ряда манипу-
28 William. G. Sumner,“War”, WSPSA, 1964.
29 Ken Booth, Strategy and Ethnocentrism, Homes & Meier Publishers, New York, 

1979, стр. 65.
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ляций ведется искусственное создание и внедрение этнических 
традиций.

Фредерик Барт мыслит в рамках конструктивизма и опре-
деляет этничность как наиболее широкую категорию социальной 
идентичности, ситуативный феномен, создаваемый средствами 
символического различения, подчеркивающими договорной ха-
рактер границ между этническими категориями. С такой позиции, 
этнос рождается после самоопределения некой группы людей по 
отношению к другим общностям. Эта группа на основе самоиден-
тификации проводит соответствующую маркировку культурных 
границ.

Классическими примерами конструктивизма являются 
хорватский, косовский и украинский национализмы.

5. ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ГОСУДАРСТВ

Хотя некоторые авторы утверждают, что в западных де-
мократиях нет стратегической культуры (см. ниже информацию о 
России в данной статье), США все же выработали особый тип пове-
дения на международной арене, скорректировав политическую мо-
дель управления с идеями эпохи Просвещения. Только в контексте 
общей англосаксонской культуры может возникнуть вопрос, поче-
му британские колонии в Северной Америке начали войну за не-
зависимость, в результате чего образовались Соединенные Штаты 
Америки? Какова в этом роль тайных обществ? Ведь известно, что 
так называемое Бостонское чаепитие, с которого началось движе-
ние за независимость от Британской короны, было организовано 
масонами. Почему мотивы и поведение англосаксов в Северной 
Америке изменились, ведь Британия владела огромными терри-
ториями, на которых можно было проводить практически любые 
политические эксперименты? Почему США решились напасть 
на своих «братьев по крови и духу» в Канаде в 1812 г. (эта война 
имела последствия, как для англичан, так и для американцев – в 
августе 1814 г. британцы захватили Вашингтон и сожгли Белый 
дом и Капитолий). Одними территориальными интересами такую 
авантюру объяснить вряд ли удастся. 

Возможно, что в США особую роль сыграл феномен 
Фронтира, т.е. зоны освоения Запада континента вплоть до Тихоо-
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кеанского побережья, куда в конце XVIII века устремились сотни 
переселенцев, по ходу уничтожая коренное индейское население 
на своем пути.30)

Более того, североамериканский фольклор впитал в себя 
истории первых пионеров Фронтира, и они до сих пор пользуются 
популярностью и считаются символом американского духа. Пер-
вые исторические герои США – Дэви Крокет, Поль Баньян, Майк 
Финк, Пекос Билл и др. представляют собой квинтэссенцию аван-
тюризма, обмана, вульгарности, хладнокровной жестокости и про-
хиндейства.31) При этом сами персонажи обладают фантастичес-
кой силой и здоровьем, что могу запросто проглотить молнию или 
накинуть лассо на смерч. Даже личные вещи этих героев имеют 
характерные названия - ружье Крокета именовалось «Смерть Дья-
волу», а Финка - «Всех Застрелю». И тогда как немецкий народ 
воспитывался на Дюймовочке, Красной шапочке, Снежной коро-
леве и Белоснежке, а русские дети впитывали с молоком матери 
сказки об Илье Муромце, Иван-царевиче и Василисе-прекрасной, 
в США эталоном стали вот эти простые, но решительные парни, а 
чудеса, если и случались, то обязательно были связаны с покоре-
нием и борьбой, как правило, жестокой и беспощадной.

Гомстед-акт 1862 года, который стал результатом поли-
тики Республиканской партии США, пришедшей к власти двумя 
годами ранее, упорядочил Фронтир, превратив неосвоенные земли 
в обособленные участки. Выход янки к Тихому океану не утолил 
жажду экспансии, которая вынуждала двигаться и на Север, и на 
Юг. Если освободить канадцев от «британского ига» не удалось, 
то с испанской Флоридой США справились относительно легко. А 
далее были захвачены обширные владения Мексики, в результате 
чего эта страна потеряла треть своей территории.

Очевидно, что такие военные успехи вселяли в руковод-
ство США идеи о богоизбранности (свой отпечаток накладывали 
и традиции протестантских сект, миссионеры которых свободно 
проповедовали в Северной Америки, в отличие от европейского 
континента) и непобедимости. А научно-политические обоснова-
ния мессианства начали выходить из-под пера американских тео-

30 Леонид Савин, Новые способы ведения войны. Как Америка строит импе-
рию, Питер, Санкт-Петербург, 2016, стр. 14.

31 Наталья В. Шерешевская, Танкред Г. Голенпольский (сост.), Народ, да! Из 
американского фольклора, Правда, Москва, 1983.
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логов, историков и идеологов уже во второй половине XIX века, 
заложив основы для геополитической исключительности. 

Политолог Сэмуил Хантингтон указывал, что «с самого 
начала американцы построили свои личные убеждения на отличии 
от нежелательных ‚других‘. Противники Америки всегда опреде-
лялись как противники свободы».32)

Но тот же Сэмюэль Хантингтон в издании Foreign Affairs 
в 1999 г. отмечал, что «через одно-два десятилетия наступит воис-
тину многополярный XXI век».33)

Следует дать ссылку как минимум еще на две работы 
Хантингтона - «West and the Rest», т.е. «Запад и остальные» и 
«Столкновение цивилизаций».

В первой мы видим, что идеи исключительности стали 
основополагающей доктриной США, а во второй автор предполо-
жил наличие цивилизационных полюсов, которые гораздо больше 
государственных границ. Хотя Хантингтон делал акцент на кон-
фликте, что характерно для американской школы реализма, нема-
ловажным является само признание многочисленности цивилиза-
ций. Не случайно, профессор А. Г. Дугин в своем исследовании 
«Теория многополярного мира»34) указывает на Хантингтона как 
на автора, который ближе всех (хотя и недостаточно) приблизил-
ся к концепции того, что можно будет считать полюсом в систе-
ме новых международных отношений. Цивилизация может быть 
названа коллективной общностью, объединенной причастностью 
к одинаковой духовной, исторической, культурной, ментальной 
и символической традиции, члены которой осознают близость к 
друг другу, независимо от национальной, классовой, политической 
и идеологической принадлежности.35)

Русская стратегическая культура представляет собой 
особый интерес, так как она связана с глубокими историческими 

32 Samuel P. Huntington, “The Erosion of American National Interests” in The 
Domestic Sources of American Foreign Policy: Insights and Evidence (ed. Eugene 
R. Wittkopf and James M. McCormick), Rowman & Littlefield, New York, 1999, 
стр. 12.

33 Samuel Huntington, “The Lonely Superpower”, Foreign Affairs, March/April 
1999.

34 Александр Г. Дугин, Теория многополярного мира, Евразийское движение, 
Москва, 2012.

35 Там же, стр. 103.
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традициями, периодами экономической мобилизации и жестоких 
конфликтов, а также географическим положением страны. Нужно 
оговориться, что изнутри довольно трудно совершить адекватное 
описание стратегической культуры своего народа. Как и в антро-
пологии, некоторые элементы, которые кажутся банальными и не-
значительными проявлениями повседневной жизни, могут иметь 
не только символическое, но и определяющее значение.

Тем не менее, очевидно, что фундаменталами русской 
стратегической культуры являются:

- Этническое многообразие страны;

- Государствообразующая роль русского народа;

- Православное христианство с концепцией «Москва – 
Третий Рим»;

- Наличие разных религиозных сообществ внутри госу-
дарства;

- Географическая протяженность с различными клима-
тическими поясами и удаленностью от политического 
центра;

- Преемственность монархической системы, советского 
строя и современной формы правления;

- Инклюзивность, а не эксклюзивность;

- Россия никогда не была колонией какой-либо дру-
гой страны, хотя части территорий были подвержены 
оккупации в различные периоды;

- Склонность к самопожертвованию (готовность умира-
ть за идею) и поиску справедливости;

- Эсхатологическое сознание.

Если рассматривать русскую стратегическую культуру 
со стороны, то наиболее откровенными могут быть высказывания 
политических оппонентов, которые пытаются осознать устройство 
политической системы и механизм принятия решений для своих 
целей. В этом отношении довольно интересным видится мне-
ние Стефана Ковингтона в его работе «Культура стратегического 
мышления за современными подходами России к ведению войны». 
В ней он указывает, что «русская стратегическая культура предста-
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вляет собой набор базовых предположений и ценностей, которые 
движут целеполаганием, взаимодействием, возможностями, струк-
турой и, в конечном счете, поведением. Эти фундаментальные до-
пущения формируют военные концепции и создают уникальный 
способ для измерения того, насколько много или мало русским 
нужна или должна быть достигнута военная безопасность.

Российское военное руководство прекрасно осознает 
свою культуру стратегического мышления, и у российских воен-
ных в целом есть общее понимание того, на чем строится эта стра-
тегическая культура. Роль Генерального штаба как мозга армии, 
Академии Генерального штаба и других академий – закрепить эту 
культуру стратегического мышления среди своего офицерского 
корпуса. Они культивируют ее и укрепляют практически в любой 
сфере - образовании, мышлении, планировании, оценке и приня-
тии решений. Она не погибла во время бурных ельцинских лет, 
когда российские военные поддерживали свою стратегическую 
мысль, несмотря на пренебрежение со стороны политической 
власти и были лишены возможности действовать стратегически. 
Российская военная стратегическая культура глубоко проникает 
в другие службы безопасности и других министерств, облегчая 
функционирование страны как единого целого во время войны. Не 
существует какого либо Западного эквивалента русской стратеги-
ческой культуры, и Западную культуру обслуживания (в оригина-
ле: service culture) не следует путать с культурой  стратегической 
мысли России. На самом деле, практически невозможно создать 
единую систему стратегической мысли на Западе, которая бы при-
ближалась к русскому подходу – и не зря. Традиционная самодер-
жавная, нелиберальная русская политическая система – как и при 
Путине – позволяет доминирующей формой военной мысли сли-
ться с политическим руководством, чтобы сформировать власть и 
принимать стратегические решения.

В Западной либеральной демократии децентрализация 
политической власти и распределение обязанностей между мини-
стерствами и учреждениями – многие из которых с собственной 
организационной культурой – предотвратили появление единой, 
доминирующей культуры стратегической мысли для принятия ре-
шений по национальной безопасности. Западные военачальники 
просто не могут достичь влиятельной роли для принятия реше-
ний или доминировать над внутренним политическим процессом, 
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чтобы выстраивать национальные экономические приоритеты для 
страны, что могут сделать министр обороны и начальник Гене-
рального штаба России в системе президента Путина».36)

Такое признание американского военно-политического 
эксперта с большим опытом работы в командных структурах вы-
глядит не просто как комплимент, но и обосновывает необходи-
мость укрепления вертикали власти в России и предоставление 
полномочий силовым структурам и органам безопасности.

Логично будет продолжить перечень государств теми 
странами, которые имеют уникальность и обладают ядерным ору-
жием, так как фактическая многополярность, которая изначально 
появилась, была ядерной.

Следующей державой, обладающей ядерным стату-
сом, будет Индия. Поскольку стратегическая культура опирается 
на «глубоко исторические источники, а не текущую ситуацию и 
окружение»,37) в связи с этим необходимо упомянуть центральные 
эпические произведения Индии – это «Махабхарата» и «Рамаяна»,  
– в первом говорится о борьбе двух кланов и вечном круговороте 
событий, где многое уже предрешено, а во втором о борьбе бо-
гов и их помощников против демонов. Вполне естественно, что в 
качестве памятников национальной литературы, через фольклор, 
праздники и обычаи, эти императивы были впитаны как населени-
ем, так и элитой. Кроме этого, на выработку стратегии, особенно 
в вопросах управления государством и ведения войны, повлиял 
знаменитый труд «Артхашастра», написанный известным индий-
ский мыслителем древности Каутилья (IV–III вв. до н.э.), который 
обслуживал интересы династии Маурья. На эту книгу ссылаются 
многие индийские и даже зарубежные правоведы как на образец 
корпуса юридических норм доримского, традиционного права. 

При этом нужно отметить, что сотрудничество Шри Ча-
накья (он же Каутилья и Вишнугупта) и Чандрагупта из династии 
Маурья изначально основывалось на идее сокрушения Дханананда 
- правителя Патлипутры (также известный как Патна, Пушпанагар 
и Пашпапур). В то же время ранее Чанакья был свидетелем втор-

36 Stephen R. Covington, The Culture of  Strategic Thought Behind Russia’s Modern 
Approaches to Warfare, Belfer Center for Science and International Affairs 
Harvard Kennedy School, October, 2016, стр. 3–4.

37 Alistair Iain Johnston, “Thinking about Strategic Culture”, International Security, 
Belfer Center for Science and International Affairs, 19 № 4/1995, стр 46.
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жения Александра Македонского в Индию. Он обучал студентов в 
университете Таксила (территория современного Пакистана, г. Ра-
валпинди). Считается, что это место было выбрано легендарным 
королем змей Васуки как источник распространения знаний на 
земле. Там изучали различные науки - математику, астрологию, ге-
ографию, экономику, медицину, архитектуру, сельское хозяйство, 
различные языки и философию. Также известно, что как минимум 
два студента по имени Бхадрабхат и Пурушдут сыграли важную 
роль в жизни Каутильи, по сути, работая его осведомителями и со-
бирая информацию про его врагов. Чанакья вначале поступил на 
службу к правителю Патны и был членом его совета мудрецов, но 
через некоторое время разочаровался из-за личных амбиций коро-
ля и обещал его низвергнуть.

Что касается Чандрагупты, то, возможно, что он даже 
лично встречался с Александром Македонским во время его ин-
дийского похода.

После ухода армии Александра из Индии, Чанакья и Чан-
драгупта вместе приступают к выработке стратегии для атаки на 
империю Магадха. Если Чанакья был мозгом операции, то Чан-
драгупта – ее непосредственным исполнителем в лице лидера и 
военачальника.

Позднее теоретические размышления и их применение 
на практике были изложены в работах «Артхашастра», «Нитиша-
стра» и «Чанакьянити».

Тогда как на Западе Николло Макиавелли с его рабо-
той «Государь» считается прототипом государственника и одним 
из провозвестников политического реализма, то Чанакья имеет 
полное право быть таким же мыслителем с Востока. Но только с 
поправкой, что он жил более чем на полторы тысячи лет раньше 
Макиавелли. И если Макиавелли давал советы правителю неболь-
шого государства на севере Италии, то Чанакья стоял у истоков 
создания могущественной империи Маурья.

Основные государственные идеи Чанакья заключаются в 
следующем:

- Самодостаточная экономика не должна зависеть от 
внешней торговли;

- эгалитарное общество с равными возможностями для 
всех;
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- учреждение новых колоний для добычи ресурсов. По 
этой причине Чанакью часто называли империалистом 
своего времени;

- Государство должно следить за тем, как используются 
земельные ресурсы;

- Государство должно заботиться о сельском хозяйстве в 
любое время;

- Народ должен строить крепости и города, которые 
защитят страну от вторжения. Города должны 
использоваться как рынки, чтобы усилить роль 
государства;

- Внутренняя торговля более важна, чем внешняя 
торговля;

- Налоги должны быть минимальными;
- Законы должны быть одними для всех;
- Государство должно обеспечивать безопасность своих 

граждан. Антисоциальные элементы должны быть под 
надзором;

- Общество должно быть духовным. Плотские 
наслаждения должны быть вторичными по отношению 
к духовному развитию общества и страны в целом.

Апеллирование к древним текстам для выработки своей 
стратегии подтверждают современные политики. Советник по го-
сударственной безопасности Индии в 2012-2014 гг. Шившанкар 
Менон говорил: «честно говоря, такой цивилизации и такому го-
сударству, как Индия, нельзя не иметь собственной стратегической 
культуры… И у нас, индийцев, она есть. Это самобытная концеп-
ция, зародившаяся несколько тысячелетий назад и значительно ви-
доизменённая нашим опытом последних двух веков».38)

Как отмечает американский аналитик Родни Джоунс, по-
святивший немало своих трудов стратегии Индии, пытаясь рас-
шифровать индусский код к замку международных отношений, со-
веты Каутильи к правителям состояли в подробном описании как 
применять силу, шпионаж и яды (экстраполируя в современную 
эпоху, это может быть химическое, бактериологическое и ядерное 

38 М. Лебих, „Стратегическая культура Индии“, Еразвитие.  http://erazvitie.org/
article/strategicheskaja_kultura_indii
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оружие).39)  Согласно труду Каутильи предполагается, что в этом 
регионе будут происходить военные конфликты, следовательно, 
нужно быть готовым к развитию такого сценария и, возможно, со-
здать военные союзы с другими государствами. Естественно, в ХХ 
в. этот фактор тоже учитывался индийскими политиками. 

Джоунс выделяет ряд пунктов, которые по своей сути яв-
ляются философскими и мифологическими, но, тем не менее, яв-
ляющимися базой для стратегической культуры Индии:

1. Священное входит в индийскую идентичность;  

2. Цели бесконечны и не имеют конкретного срока; 

3. Индия получила свой статус, а не заработала; 

4. Знание правды - ключ к действию и власти;

5. Мироустройство является иерархическим, не 
эгалитарным; Инструментальные значения:
- Внешний облик Индии загадочен; 
- Личный интерес, выраженный внешне, является 

безличным и абсолютным;
- Противоречия в реальном мире являются есте-

ственными и подтвержденными; 
- У силы есть свое место, но хитрость может пре-

взойти силу; 
- У действий есть последствия, хорошее намерение 

не оправдывает обиды; 
- Нормы права запрещают обычный компромисс 

(трудно провести различия, правда не смягчается с 
quidproquo);

- Компромисс можно легко принять за внутреннее 
поражение (эфемерность, искажения правды, недо-
статок суверенитета); 

- Доверие является правильным знанием и действи-
ем, оно является безличным и его трудно построить 
или восполнить; 

- Безопасность является «сидячей» (она охватывает 
географическую обстановку и образ жизни);

39 Rodney W. Jones, India’s Strategic Culture. http://www.stramod.ru/SP_001.html, 
стр. 5.
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- Стратегия является ассимилирующей (внешняя 
сторона меняется, действительность является по-
стоянной).

Исходя из этих положений, Джоунс и предлагает рассма-
тривать индийскую политику, в том числе и в отношении таких ка-
тегорий, как война и мир. Джоунс пишет, что Индия, еще начиная с 
60-х гг., готовилась к обороне на два фронта – против Пакистана и 
Китая.40) Автор также отмечает, что до января 2003 г. официальная 
политика Индии в отношении применении ядерного оружия гласи-
ла, что Индия не будет использовать его первым до тех пор, пока 
не подвергнется соответствующей атаке. Эта политика была осно-
вана на ядерной доктрине Индии, обнародованной в августе 1999 
г. Однако после выхода в 2003 г. документа «Введение в действие 
ядерной доктрины Индии» было заявлено, что ядерное оружие бу-
дет использовано в случае применения против индийских войск 
химического или биологического оружия и, самое главное, даже 
если их войска будут находиться за пределами индийской террито-
рии.41) Инцидент в Мумбае, когда исламские террористы, успешно 
переправившись с территории Пакистана, устроили небольшой 
«джихад» в экономической столице Индии, вынудил руководство 
страны задуматься и о других мерах сдерживания и контроля, в 
том числе, за информационными системами.

В самой Индии существуют различные точки зрения на 
проблематичные отношения с соседями. Канти Баджпай отмеча-
ет, что после окончания Холодной войны в Индии появилось три 
ветви, претендующих на выработку стратегии. Он называет их 
нерувианизмом, неолиберализмом и гиперреализмом. Баджпай на-
стаивает, что самый пессимистический взгляд на международные 
отношения у гиперрреалистов. «Если нерувианисты и либералы 
полагают, что международные отношения могут быть преобразо-
ваны либо посредством коммуникации и контакта, либо в соответ-
ствии с экономическими реформами свободного рынка и логикой 
сравнительных преимуществ, то гиперреалисты усматривают в 
межгосударственных взаимоотношениях бесконечный цикл пов-
торений (вообще, индуизм рассматривает время как бесконеч-
ную череду циклов, человеческая душа также претерпевает эти 
круговращения, постоянно перевоплощаясь из одной сущности 
в другую – отсюда не совсем понятная для западного человека с 
40 Rodney W. Jones, “Conventional Military Imbalance and Strategic Stability in 

South Asia”, SASSU Research Paper № 1, March 2005, стр. 9.
41 Там же, стр. 13.
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его линейным восприятием времени, индусская неспешность). 
Для них конфликты и конкуренция между государствами не могут 
быть преобразованы в мир и дружбу (кроме как временного союза 
против общего противника), поэтому лучшими инструментами яв-
ляются угрозы и применение насилия, из-за чего они считают, что 
самый верный способ достичь мира и стабильности – это накопле-
ние военной силы и готовность к ее применению».42) Кроме того, 
гиперреалисты отклоняют возражения своих оппонентов по по-
воду безудержных расходов на вооружения, а также высказывают 
сомнение относительно роли институций, законов и соглашений. 
Для гиперреалистов в международных отношениях в счет берется 
только власть и сила; все остальное - иллюзия.  Соответственно, 
для нерувианистов и необлибералов война – это всего одна из воз-
можностей, которая может произойти между суверенными госу-
дарствами. У гиперреалистов точка зрения немного иная. Брахма 
Челлэни отмечает, что «война наступает, когда конкурирующие го-
сударства приходят к пониманию, что другая сторона стала либо 
слишком сильной, либо слабой».43) Поэтому подготовка к войне яв-
ляется ответственной и мудрой политической прозорливостью, а 
не каким-либо подстрекательством. И агрессию в отношении сво-
их соседей, если вопрос касается территориальных споров или ка-
ких-либо других противоречий, гиперреалисты считают не только 
допустимой, но и необходимой.44)

Наиболее опасным оппонентом, с которым есть террито-
риальные споры, Индия считает Пакистан. Это еще одна ядерная 
держава, которая имеет общую с Индией историческую судьбу. В 
отличие от Индии, которая в своей стратегической культуре опи-
рается на древние тексты, у Пакистана основной актив – это во-
енные.

Как отмечает профессор Джорджтаунского университе-
та Кристин Фейр, четыре основных темы лежaт в основе страте-
гической культуры пакистанской армии.45) Первая тема – это не-

42 Kanti Bajpai, “Indian Strategic Culture”, South Asia in 2020: Future Strategic 
Balances and Alliances, Strategic Studies Institute, November 2002, стр. 245–
305. http://www.stramod.ru/SP_001.html

43 Brahma Chellaney, “On the Importance of National Power or Strength”, Preface,. 
in Securing India’s Future in the New Millennium, Orient Longman, Centre for 
Policy Research, New Delhi, 1999, стр. XVIII.

44 Леонид Савин, К геополитике, Университетская книга, Сумы, 2011, стр. 130.
45 C. Christine Fair, Pakistan’s Strategic Culture: Implications for How Pakistan 

Perceives Threats and Counters Them. SA 16 Pakistan/Special Report. 11.07.16., 
стр. 4.
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сокрушимая вера в то, что Пакистан был создан небезопасным и 
незавершенным из-за того способа, с помощью которого Велико-
британия осуществила раздел Раджа. Во-вторых, армия рассма-
тривает Афганистан как источник нестабильности из-за намере-
ний афганского государства как самостоятельных, так и в сговоре 
с Индией. В-третьих, армия обвиняет Индию в том, что она не-
примиримо выступает против существования самого Пакистана и 
пытается расшатать идеологические основы государства, если не 
само государство. В самом крайнем проявлении, Пакистанская ар-
мия считает, что Индия уничтожит Пакистан, если она сможет это 
сделать. В-четвертых, армия считает, что Индия стремится стать 
региональным гегемоном и диктовать свою волю Пакистану и со-
седним странам.

Кроме того, необходимо отметить этнические факторы 
внутри Пакистана. «Националистические партии и ученые-линг-
висты используют термин Пенджабистан в качестве обозначения 
доминирования пенджабцев в правительстве».46) При этом 44% 
территории Пакистана занимает Белуджистан, а существенное 
влияние по внутреннюю политику оказывают вожди зоны племен, 
на которую не распространяется юрисдикция центрального прави-
тельства. Кроме того, нужно учитывать значение общины ахмадия 
– особого реформистского течения ислама, возникшего в конце 
XIX века, большинство из последователей которого проживает в 
Пакистане.

Далее следует Китай. Неоднозначные толкования роста 
военной, политической, экономической и культурной мощи этой 
державы вынуждают многих политических экспертов, которые 
занимаются стратегическим анализом, все чаще обращаться к ис-
следованиям по китайской культуре. Как правило, поверхностное 
мнение связывает воедино буддизм, Мао Цзедуна и культурную 
революцию, Конфуция, Сунь-Цзы, даосизм, восточные едино-
борства и медицину, фэн-шуй и каллиграфию. Хотя в этом есть 
доля правды, этот подход является слишком упрощенным.

Если брать период разработки этической культуры Китая  
то к ним относятся шесть конфуцианских канонических книг – 
Шан шу, Ши цзин, Ли цзи, Чунь-цю, И цзин и Юэ цзин.

Но существовали и более ранние тексты, которые до сих 

46 Tayyab Baloch, “Patriotism vs Nationalism in Pakistan”, Katehon, 06.07.2016 
http://katehon.com/article/patriotism-vs-nationalism-pakistan
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пор представляют образец китайского мышления в отношении го-
сударства. В книге «Речи царств» говорится: «Для народа наиболее 
хлопотливыми являются великие дела, и покойные ваны знали, что 
эти великие дела могут успешно выполняться только с помощью 
народа. Поэтому они очищали свои сердца, чтобы оказывать наро-
ду ласку и благодеяния; проверяли свои внутренние помыслы и со-
поставляли их с внутренними помыслами народа, чтобы управлять 
им; вносили ясность в дела и законы, чтобы наставлять народ; раз-
рабатывали нужные мероприятия и, когда они получали доверие 
народа, осуществляли их. Очищение сердца приносило чистоту; 
проверка внутренних помыслов и сопоставление их с внутренни-
ми помыслами народа приносили преданность [народа]; внесение 
ясности в дела и законы приносило правила поведения; разработка 
нужных мероприятий, пользующихся поддержкой народа, прино-
сила доверие [народа]. А раз это было так, то, значит, и правила для 
возглавляющего массы людей и управляющего народом состоят в 
следующем: не очистив сердца, не добиться согласия [с народом]; 
без преданности [народа] не добиться успехов в делах управления; 
без правил поведения не добиться послушания [народа]; без дове-
рия [народа] не добиться осуществления распоряжений».47)

Упоминание сердца связано с даосской традицией, кото-
рая, фактически, является ядром современной культуры, не види-
мой для внешнего наблюдателя, но имплицитной для самих китай-
цев. Термин «дао» обычно переводится как добродетель, хотя это 
более комплексное понятие, так же как и благодать – «фу».

Стих 38 из «Дао дэ цзин» дает следующую классификацию 
уровней: «дэ появляется только после утраты дао; человеколюбие 
– после утраты дэ; справедливость – после утраты человеколюбия; 
ритуал – после утраты справедливости». Отсюда мы видим 
следующую градацию: 道 (dao, дао, Путь) > 德 (de, дэ, благодать, 
внутреннее чувство добродетели) > 仁 (ren, жэнь, человечность, 
человеколюбие) >  (yi, и, справедливость) >  (li, ли, ритуал). 

В китайском языке также иначе обозначается религия. В 
европейские языки это слово пришло из латинского, что значит 
«связывать» (religare). В Китае другая этимология и смысловая 
нагрузка. Иероглиф 宗 – zong, цзун, обозначает предков, клан род-
ственников, т.е. тех, кого можно выбрать в качестве модели для 

47 „Речи царства Чжоу“, Го юй (речи царств), Наука, Москва, 1987. http://www.
vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Reci_carst/frametext1.htm
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своей жизни. Иероглиф  – jiao, цзяо, обозначает обучать, инстру-
ктировать, спрашивать, приказывать. Таким образом, 宗 – zongjiao, 
цзун цзяо, или религия, если переводить дословно, будет обознача-
ть что-то наподобие учения или инструкции, как жить по заветам 
предков. 

Что касается власти, то иероглиф 王 – wang, ван обознача-
ет правителя (короля), а иероглиф 帝（皇帝） – di, ди обозначает 
императора, иероглиф 皇 – huang, хуан обозначает величественный, 
великий. Согласно трактовке Жака Гернэ примерно 3 века до н.э. 
«ди» используется в этом значении, а до этого в период «бронзово-
го века», термин 帝 или 上帝 применялся для обозначения некоего 
культа, созидающего политический и природный порядок.48) 
Кстати, раньше термин «Бог» переводился, как 上帝– shangdi, шан 
ди, т. е. «над императором». Сейчас в последнее время в китайско-
язычных газетах, если по контексту надо сказать «Бог», то пишет-
ся 神 (шэнь, shen). Иероглиф 天 – tian, тянь, небо.

Важно отметить, что в китайском языке значение имеет 
не только иероглиф, но и тон произношения, из-за чего возникают 
различные коннотации. Например, иероглиф 仁 – ren, жэнь мож-
но перевести и как человечность, и как человеколюбие, так как 
иероглиф 人 – ren, жэнь, человек, и иероглиф 仁 – ren, жэнь, 
человечность, хотя и имеют разное написание и разный смысл, но 
одинаково транскрибируются, и имеют одинаковый тон (2-ой). 

Основополагающей категорией китайского общества 
является небо, которое ниспосылает знаки, назначает и низвергает 
правителей, устанавливает временные эпохи. Фактически, чтобы 
править (будь то император древности или нынешний председатель 
Коммунистической партии Китая), нужно получить мандат Неба.

Как сказано в книге «Речи царств»: „Небо, следуя 
установленным им законам, награждает добрых и наказывает 
порочных, поэтому пусть все, помогающие мне в управлении 
государством, не следуют по дурному пути, будут далеки от 
халатности [к своим обязанностям] и порока, пусть каждый 
соблюдает установленные для него правила, чтобы наслаждаться 
счастьем, ниспосылаемым Небом.“

С Китаем также связана идея гармоничного развития, 
которое в биполярную эпоху проходило под эгидой мирного 

48  Jacques Gernet, Le monde chinois, Armand Colin, Paris, 1972.
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сосуществования, а с первыми признаками упадка однополярности 
трансформировалось в концепцию «мирного подъема». Этот 
термин был введен Чжен Биляном – одним из ведущих идеологов 
Коммунистической партии Китая и советником бывшего 
председателя Ху Цзинтао. 

Китайское слово «гармония» –  (hé xié) при переводе 
на английский и русский язык, теряет часть смысла. Так, в 
китайском языке это значит «действующий на основе истины и 
объективного закона». При этом китайское понятие гармонии не 
предполагает ни установления абсолютного мира без конфликтов 
и противоречий, ни бездеятельного нейтралитета. 

Интересную концепцию можно обнаружить в идеях Кон-
фуция, которые  используются в государственной политике Китая 
до сих пор. По Конфуцию, есть два состояния общества: идеаль-
ное – датун и приемлемое – сяокан («малое процветание»). Поэ-
тому идеальное состояние Поднебесной наступает в том случае, 
если все в ней гармонизировано как в едином здоровом организме 
с ненарушенной естественной иерархией органов и функций.

Для достижения датун обязательно должны быть выра-
ботаны принципы, критерии и требования к условиям перехода 
к периоду датун. Это должно восприниматься обществом, а также 
должны быть определены силы, которые будут возглавлять про-
цесс перемен.

В этой связи на нынешнем этапе развития ситуации в 
Китае невозможно определить содержательную часть датун в со-
временном толковании. Есть основание полагать, что китайское 
руководство еще только нащупывает подходы к этому этапу и ему 
предстоит еще длительная подготовительная работа. Однако мож-
но с большой долей достоверности предположить, что такая ра-
бота будет проделана в области идеологии, культуры (в широком, 
цивилизационном понимании этого термина), а также в гумани-
тарной сфере и образовании.49)

Официальные источники подтверждают, что «мягкая 
сила» Китая сейчас направлена именно на достижение этого «да-
тун». Газета «Жэньминь Жибао» указывала, что «исторически 
мечтой западной цивилизации было торжество общечеловеческих 

49 М. П. Шабалов, «Основы культурной политики Китая», Стратегические 
приоритеты, № 4/2014. http://spmagazine.ru/240
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ценностей в их западном понимании. Мечтой китайской цивили-
зации является «Великое единение» Датун. В нашу эпоху мир ну-
ждается в китайских ценностях, потому что именно в них общече-
ловеческие ценности нашли полное свое выражение».50)

Теория эксклюзивности Китая утверждает, что синоцен-
тризм (китаецентризм) связан с этноцентризмом Хань (основная 
этническая группа Китая), к которому близка современная концеп-
ция zhonghuaminzu, гласящая о том, что Китай является культур-
ным центром мира. Истоки этой идеи ведут к династии Цинь (221–
207 до н.э.), когда были объединены китайские царства. Во время 
правления других династий она эта идея подвергалась различным 
интерпретациям. Например, философ-неоконфуцианец XVII в. 
Ван Фучжив своей работе «Читая Всеобщее зерцало» говорил: 
«уничтожить варвара не есть бесчеловечность, ограбить – не есть 
несправедливость, обхитрить – не есть обман. Отчего так? Отто-
го, что человечность и справедливость суть нормы человеческих 
взаимоотношений. Они не распространяются на чужую породу». 
Хотя его идеи стали популярны гораздо позже, в целом концепция 
Поднебесной Империи и самоназвание Китая (Чжун го переводит-
ся как «Срединная земля») указывают на явные признаки этноцен-
тризма. А концепция «обхождения с варварами» до сих пор сохра-
няется в Китае в качестве официальных политических приемов.

Но в действительности ряд династий Китая принадлежал 
не к ханьскому этносу, а к другим народам, пришедшим с севера 
(чжурчжэни, кидани), поэтому к Китаю вполне применима и тео-
рия алогенных элит.

Но в контексте современных международных отношений 
и учитывая инциденты с конфликтами, которые ранее провоци-
ровал Китай (СССР, Вьетнам, Индия, нынешние действия в Юж-
но-Китайском море), упомянутый синоцентризм является другой 
стороной китайской стратегии «мирного сосуществования». Хотя 
идеальным условием для Китая было бы использование конфликта 
двух сил в свою пользу. «Единое раздваивается, но перемены сле-
дуют через сочетание не двух, а трех сил». Поэтому вся китайская 
логика состоит в нахождении и привлечении «третьей силы» при 
явном противоборстве двух сторон».51)

50  Газета «Жэньминь Жибао», 14 января 2013.
51 А. Девятов, Красный дракон. Китай и Россия в XXI веке, Алгоритм, Москва, 

2002, стр. 54.
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Главным объектом «геополитической атаки» в ходе войны 
фактически должна быть, по замыслу Сунь-цзы, правящая элита 
государства-противника, т.е. сам правитель, сановники, входящие 
в его ближайшее окружение, и военачальники, которых необхо-
димо путем активного воздействия на них с помощью различных 
средств прежде всего «переиграть замыслом» и тем самым «не 
дать им выиграть». И как следует констатировать, предложенную 
этим китайским полководцем концепцию организации и ведения 
боевых действий следует рассматривать не просто как узко специ-
альную «военную теорию», а уже как самую настоящую техноло-
гию «всеохватывающей» геополитической борьбы, которая пред-
назначена для осуществления геополитического противоборства 
на межгосударственном уровне по целому  ряду направлении, и 
только в последнюю очередь непосредственно в военной сфере.52)

Эдвард Люттвак трактует опыт многих столетий взаи-
моотношений Китая с другими народами в рамках долгосрочной 
стратегии:

-  Сначала уступи более сильной державе все, что должно, 
чтобы избежать более крупного ущерба, и получить 
хоть какие-то выгоды от этого взаимодействия, будь то 
даже снисходительность сильного.

- Поймай правящий класс и правителя более сильной 
державы в сеть материальной зависимости, что 
подорвет их первоначальную жизненную силу и мощь.

- Когда ранее превосходившая тебя по силам держава 
ослабеет, откажись от всех символов равенства и 
заставь себе подчиняться.53)

С дальнейшим ростом Китая интерес к стратегической 
культуре этой страны в мельчайших деталях будет только расти. 
Работы таких авторов как Марсель Гране и других синологов будут 
пользоваться спросом и интерпретироваться в контексте междуна-
родных отношений XXI столетия.

52 О. А. Колобов, И. В. Шамин, „Базовые принципы китайской стратегической 
культуры осуществления геополитического противоборства на межгосудар-
ственном уровне“, Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лоба-
чевского, № 1/2011, стр. 318. http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_
West_2011_1/50.pdf

53 Э. Люттвак, Возвышение Китая наперекор логике стратегии, Университет 
Дмитрия Пожарского, Mосква, 2016, стр. 29.
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6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ И АЛЬЯНСЫ

Тогда как представители западных стран признают об 
упадке собственной культуры и невозможности создать адекват-
ный аппарат принятия решений, способный реагировать на новые 
вызовы (примером являются террористические атаки в ряде евро-
пейских столиц), союзы незападного типа могут стать площадкой, 
где «национальные» стратегические культуры стран-членов мо-
гут приходить во взаимодействие друг с другом и синтезировать 
новые подходы к международным отношениям.

Данный потенциал гибких партнерств и союзных отно-
шений может преодолеть этноцентризм отдельных государств 
(даже если эти страны имеют имперский тип организации) и при-
вести к выработке новой модели международного мироустрой-
ства. Это особенно важно в рамках создания многополярной сис-
темы, которая будет отличаться по изначальной логике от любых 
предшествующих альянсов. Даже часто упоминаемый «концерт 
держав» XIX столетия не может являться прототипом реальной 
многополярности на плюралистических началах, так как являлся 
исключительно европейским союзом империалистических госу-
дарств, большинство из которых проводило колониальную поли-
тику в других регионах мира, включая политический и эпистемо-
логический расизм.

При нынешних обстоятельствах ориентирами для даль-
нейшей работы для можно назвать ШОС, БРИКС, ЕврАзЭс и СЕ-
ЛАК.

ЕврАзЭс с позиции стратегической культуры является 
интересным явлением, так как все его члены раньше были в сос-
таве СССР. По факту это не интерационный, а реинтеграционный 
проект. 

После распада Советского Союза большинство республик 
провозгласило независимость и начался процесс создания нацио-
нальной идентичности. В некоторых случаях разработка собствен-
ной политической и гражданской культуры была напрямую свя-
зана на противопоставлении (негативный национализм, как на 
Украине), а других уже были заложены предпосылки для разработ-
ки собственной идентичности, так как существовал базис этниче-
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ских, лингвистических, исторических и культурных особенностей. 
Тем не менее, советская эпоха также оказала серьезное влияние на 
общество всех народов, которые входили в состав СССР. Посколь-
ку после 1991 г. прошло не так много времени, то и менталитет 
народов не успел глубоко трансформироваться. Поэтому в случае 
Казахстана, Армении и Киргизии, которые находятся в составе Ев-
рАзЭс, но имеют отличную от России и Белоруссии идентичность, 
национальный фактор напрямую связан с историческим наследи-
ем, а в контексте евразийской интеграции совместные усилия по 
поиску ответов на текущие вызовы приводят к новым форматом 
сотрудничества. Кроме того важно отметить, что в руководящих 
структурах ЕврАзЭс все решения принимаются на основе консен-
суса, что говорит о реальной атмосфере доверия и уважения меж-
ду всеми участниками.

ШОС изначально был инициирован Китаем, поэтому мо-
жет рассматриваться как площадка, на которой Пекин отстаивает 
свои региональные интересы. Но за последние годы этот формат 
изменился, и с приходом Индии и Пакистана в качестве новых 
членов говорить об исключительно китайских интересах уже не 
приходится. Тот факт, что в организацию входят страны, которые 
имеют противоречия, и между которыми существуют конфликты 
(не решенная проблема Кашмира между Индией и Пакистаном, 
а также территориальный спор Индии и Китая), говорит о жела-
нии политических элит этих государств максимально снизить 
накопившуюся напряженность перед лицом внешних угроз. Для 
южной части Евразии сотрудничество между странами в области 
безопасности сейчас является приоритетным направлением, так 
как напрямую связано с экономическими и инфраструктурными 
проектами региона (особенно китайский проект «Один пояс, 
один путь», который охватывает большинство стран Центральной 
Азии).

СЕЛАК интересен тем, что представляет проект интегра-
ции на основе целого континента – Латинской Америки. Вместе с 
блоками Unasur и Mercosur он является свидетельством динамично 
формирующегося латиноамериканского полюса силы. 

В геополитическом контексте БРИКС рассматривается 
как альтернатива евроатлантическому сообществу, которая под-
разумевает совершенно иные методы работы с развивающимися 
странами. Говорится и о создании стратегической сети в развиваю-
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щемся мире. К БРИКС нередко добавляют альянс IBSA (Индия, 
Бразилия, Южная Африка), а также Шанхайскую Организацию 
Сотрудничества (ШОС).54)Нужно отметить, что БРИКС функцио-
нирует как клуб государств, которые утверждают не-западный 
путь развития.

7. ВЫВОДЫ

Хотя формат публикации не позволяет должным образом 
проанализировать стратегические культуры ведущих государств 
мира и существующих альянсов, мы предполагаем, что текущая 
реорганизация мировой политической системы будет напрямую 
связана не столько с экономическими показателями, сколько со 
стратегическими мотивами, на которые влияют этнические, ку-
льтурные, религиозные и мировоззренческие факторы. Эти фак-
торы при внешней трансформации и адаптации к современным 
технологиям остаются важным, если не самым существенным эле-
ментом в системе принятия решений, конечно, если политическая 
элита страны проводит достаточно независимую политику, а не 
находится под внешним управлением.
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THE POLARITY OF POWERS 
 AND STRATEGIC CULTURE

Resume

The article discusses the relationship of the international system 
with phenomenon of strategic culture, which is defined by ethno-
centric attitudes and cultural-historical outlooks of the peoples and 
states. Since there is shift in the balance of powers now with a clear 
predominance of the trend towards multi-polarity, it is important to 
analyze how the possible geopolitical poles of powers relates to the 
contours of specific states, alliances and unions, as well as whether 
there is the possibility of inter-civilization polylogue to the specific 
and differing views on peace, security, power structure and so on.
Key words: polarity, multi-polarity, geopolitics, balance of powers, 
strategic culture, ethnocentrism, civilisations, alliances, conflict, 
world order. 
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СТРАТЕШКЕ ДОКТРИНЕ САД: 
ХЕГЕМОНИСТИЧКИ ДИСКУРС 

ПРОТИВ ГЕОПОЛИТИЧКОГ 
РЕАЛИЗМА

С а ж е т а к

Аутор истиче блискост класичне геополитичке мисли и реали-
зма у науци о међународним односима. Залаже се за интегри-
сани приступ, ослобођен семантичке збрке и реторичке магле, 
који назива геополитичким реализмом. Истичући емпиријске 
и методолошке слабости либералне теорије, он указује на кон-
цепцијски значај геополитичког реализма у критици садашње, 
детериторијализоване стратешке доктрине САД, која се зани-
ва на хегемонистичком дискурсу америчке изузетности, неза-
мењивости и наводно универзалних вредности. Упозорава на 
дестабилизујући ефекат и ескалаторне ризике тежње САД ка 
очувању монополарне доминације чак и у време све изразитије 
мултиполаризације света. Закључује, међутим, да је америчка 
„дубока држава“ из идеолошких и интересних разлога инхе-
рентно неспособна и неспремна да мења концепцијски спољ-
нополитички оквир и велику стратегију на њему засновану, 
што се потврдило на заокретима председника Трампа од 180º 
по многим битним питањима стратегије САД у првим месе-
цима његовог мандата (односи са Русијом, НАТО, ЕУ, Сирија, 
НАФТА…). Континуитет уходане стратешке доктрине отва-
ра могућност избијања криза драматичнијих од оне кубанске 
1962. године.
Кључне речи: геополитика, моћ, стратегија, реализам, 
глобална хегемонија, Доналд Трамп, изузетност, ескалација, 
дубока држава, национални интерес

*  Спољнополитички уредник америчког часописа Хронике (Chronicles) Инсти-
тута Рокфорд, Илиној, САД; гостујући предавач на Факултету политичких 
наука Универзитета у Бањој Луци.
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1. УВОД

Геополитика, схваћена као изучавање међународнополи-
тичких појава и процеса са становишта простора и људи у њему, 
већ дуже од једног века представља облик анализе међународних 
односа који нуди кохерентну, уистину глобалну визију простора и 
моћи. Такву су визију на прелазу из 19. у 20. век пионирски раз-
вили амерички адмирал Алфред Мехен и британски географ сер 
Хелфорд Макиндер. Наравно, било је и у њихово време побор-
ника неких нових, нормативно заснованих темеља међународног 
поретка, људи жељних да побегну од датости људске природе и 
детерминанти простора, заговорника теза о линеарном прогресу 
човечанства и „неприродности“ конфликта.1) Међународни одно-
си, међутим, и тада су били, а и данас упорно остају геополитички 
условљени. Ове су чињенице интуитивно били свесни аутори који 
су живели вековима, па и миленијума пре настанка кованице гео-
политика и дисциплине саме.2) Није претерано закључити да је као 
оквир сагледавања и проучавања стварних односа моћи у ствар-
ном простору, геополитика стара колико и цивилизација сама. 

У динамичном инкубатору идеја Belle Epoque, на прагу 
постколумбовске ере, тај оквир развио се у два правца. Аутори по-
никли у традицији поморске моћи англосфере географију су до-
живљавали као мизансен трајног процеса балансирања снага и као 
ограничавајући оквир стварне политике у стварном свету. Теоре-
тичари континенталне Европе, Немци пре свега, били су склони 
ставу да просторне детерминанте пресудно утичу на велику стра-
1 Све до краја 19.  века западноевропски поборници нормативног дискурса 

били су под утицајем идеја Џона Стјуарта Мила. За савремено виђење 
Миловог утицаја на формирање либералне теорије међународних односа, 
видети: Georgios Varouxakis, Liberty Abroad: J. S. Mill on International 
Relations. Cambridge University Press, Cambridge and New York, 2013.

2 По повратку из Египта, Аврам је уочио да земља Хананска више није довољ-
на за њене житеље и стада, па је предложио синовцу Лоту да се оделе. „Тада 
Лот подиже очи своје и сагледа сву равницу Јорданску, како цијелу натапаше 
ријека, бјеше као врт Господњи, као земља Мисирска...“ (1 Мој. 13:10). Лот 
„изабра себи сву равницу Јорданску“, наговештај преоријентације са сточар-
ства на обраду земље, док је Аврам остао у брдовитим пашњацима Ханана. 
Њихова подела – заснована на спонтаној тежњи ка хомогености друштвених, 
политичких и економских целина, која карактерише Блиски Исток и данас 
– први је знани пример геополитичког резоновања на делу. Преко хиљаду 
година касније Артистотел је у Политици истицао значај острвског карактера 
и средишње позиције Крита за тадашњи грчки свет.
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тегију државе независно од система вредности елите која доноси 
одлуке, или од њеног калкулуса државног и националног интереса. 
Те детерминанте „државу“ (а пре свега Немачку) не спутавају, већ 
је упућују на стално ширење као sine qua non опстанка, што – на-
водно – није питање вољног избора елита, тј. конкретних доноси-
лаца одлука, већ нужност диктирана вишим законитостима. 

Између та два приступа разлика је тек привидно непре-
мостива. Мехенов таласократски и Мекиндеров дефанзивни им-
перијализам имају више заједничког са Рацеловим, Челеновим и 
Хаусхоферовим разумевањем света него што било једни или други 
имају заједничког са поборницима визије трајног мира свога вре-
мена (на пример: горљивим поборницима Хашких конференција 
1899. и 1907.), или са идејама општег разоружања које је руски 
цар Николај II изнебуха изнео у свом предлогу светским лидерима 
28. августа 1898. године.3) Док је Мекиндер умерени песимиста у 
погледу будућег односа поморске и копнене моћи (1904) и скептик 
што се тиче изгледа за поратну стабилност Европе (1919), током 
вајмарског периода Карл Хаусхофер наступа као континентали-
стички оптимиста са својим визијама панрегионског краја исто-
рије (визијама у којима, штавише, не налази места за британску 
империју у ма ком облику или форми).4) За обојицу, међутим, прав-
но-метафизичке апстракције о карактеру државе, као и призивање 
бесконфликтних односа међу њима, распадају се о хриди геополи-
тичког реализма.

3 Видети: John Mack, “Nicholas II and the ‘Rescript for Peace’ of 1898,”  Russian 
History, Vol. 31, № 1-2/2004, стр. 83–103. Цар је изнео тврдњу да је очување 
општег мира и смањење претераног наоружања које оптерећује све народе „у 
постојећим светским условима идеал ка чијем остварењу треба да буду усме-
рени напори свих влада“. Његов рођак кајзер Вилхелм се слатко насмејао...

4 Хаусхофер је сматрао да су „кључне карактеристике наметнуте површи-
ном Земље једина константа међународне политичке борбе“. „Инстинктив-
ни осећај за геополитичке могућности“ сматрао је исто тако старим као и 
саму историју. За резиме његовог учења на енглеском језику видети: Henning 
Heske, “Karl Haushofer: His role in German Geopolitics and in Nazi Politics,” 
Political Geography Quarterly, № 6/1987, стр. 135–144.
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2. КОНЦЕПЦИЈСКА И СЕМАНТИЧКА ЗБРКА

Сто година касније, именица „геополитика“ и придев 
„геополитички“ све чешће се појављују у популарном дискурсу о 
спољној политици, како у Европи тако и у САД. У принципу ово 
је хвале вредна појава: узимати у обзир интересе моћи и импера-
тиве простора и ресурса пожељно је за анализу светских односа, 
а да она није оптерећена идеолошким флоскулама и магловитом 
реториком као што су „заједничке вредности“, „воља међународне 
заједнице“ итд.

Проблем је да многи коментатори, укључујући и струч-
не аналитичаре, употребљавају термин „геополитикa“ непрецизно 
или погрешно. Примера ради, јануара 2016. године водећи аме-
рички часопис за спољнополитичка питања Форин полиси ставио 
је могућност „пораста популизма“ на врх своје листе „изразитих 
геополитичких ризика у предстојећој години“: „Спој економског 
опадања средњег сталежа и исламског екстремизма ствара ризик 
подстицања популистичке политике ксенофобије и гнева, широм 
Европе и САД. Ово би могло да допринесе даљем опадању ути-
цаја естаблиштментских политичара и да учини спољну политику 
мање предвидивом како у Европи тако и у Америци, што би лидере 
могло да наведе на дезангажовање у свету ради контроле штете 
код куће.“5) Да је раст тзв. популизма – у том тренутку јасна алу-
зија аутора текста не само на кампању Доналда Трампа, него и на 
Герта Вилдерса у Холандији, Марин ле Пен у Француској, Хајнца 
Кристијана Штрахеа у Аустрији, Виктора Орбана у Мађарској итд. 
– заиста постао значајна појава и процес, не само у САД него и 
широм ЕУ, то би свакако имало индиректне геополитичке после-
дице: ограничавање миграционих токова, редефинисање односа 
са Русијом, убрзање распада брегзитом начете Европске уније. 
Међутим, стриктно политичке последице пораста тзв. популизма 
– оне које изричито наводи аутор текста у часопису Форин полиси 
– нипошто не могу бити описани као „геополитички“ феномени 
по себи.

5 “Unhappy New Year: The 10 Geopolitical Risks to Watch in 2016”, Foreign Pol-
icy, January 7, 2016. http://foreignpolicy.com/2016/01/07/unhappy-new-year-the-
10-geopolitical-risks-to-watch-in-2016, 04/10/2016.
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Маја 2015. године такође високо цењени амерички часо-
пис Нешнел интерест објавио је да данашња горућа питања света, 
од тероризма до климатских промена, „по дефиницији не могу бити 
решена само у оквирима појединих држава, већ изискују сарадњу 
без преседана међу најутицајнијим државама света“: „Проблем је, 
међутим, у чињеници да се геополитика вратила на сцену. Показује 
се да је свет далеко склонији кризама него што су многи очекивали 
и услед тога слаби међународна сарадња. Стратешка супарништ-
ва се заоштравају... Повратак геополитике најављује мучан пут за 
међународну сарадњу, која је увек зависила од конвергентности 
интереса великих сила.“6) У овом случају аутори су очигледно по-
бркали геополитику – дисциплину фокусирану на утицај физичке 
и друштвене географије на међународну политику, или метод ана-
лизе међународних односа кроз призму простора, ресурса и људи 
– са процесом све изразитије компетитивности односа моћи у да-
нашњем свету. Геополитика се није „вратила на сцену“ из простог 
разлога што никада са ње није ни отишла. Управо услед трајности 
геополитичких одредница стварног света, компетитивна политика 
моћи се реафирмисала као „нормалан“ облик односа водећих сила 
после кратког периода пост-хладноратовске америчке униполар-
не доминације. Тај период био је „ненормалан“, а не природна и 
предвидива решеност слабијих актера у систему да теже сузбијању 
хибристичких претензија хегемона.7)

Постоји низ сличних примера из мање ауторитативних 
извора.8) Један утицајни кривац за терминолошку збрку јесте Хе-
нри Кисинџер. Као што је луцидни приказивач Кисинџерове Ди-
пломатије уочио пре више од две деценије, водећи теоретичар 
и практичар америчког реализма користи термин „геополитка“ 
крајње лабаво, у суштини као еуфемизам за политику моћи: „Било 
би боље да је Кисинџер отворено признао да његова тема није ни 
дипломатија ни геополитика онако како се ти термини обично ко-

6 Stewart Patrick, Isabella Bennett, “Geopolitics Is Back - and Global Governance 
Is Out”, The National Interest, May 12, 2015. http://nationalinterest.org/blog/the-
buzz/geopolitics-back%E2%80%94-global-governance-out-12868, 04/10/2016.

7 Као догађај који је означио крај периода униполарне доминације САД мо-
жемо узети одлучан руски одговор на покушај грузијског председника Саа-
кашвилија да војном силом успостави контролу над Јужном Осетијом авгу-
ста 2008. године.

8 На пример: “In Geopolitical Twist, U.S. And Iran Could Soon Be Competing For 
Japanese Oil Market Share”, Forbes, January 11, 2016. http://www.forbes.com/
sites/timdaiss/2016/01/11/in-geopolitical-twist-the-u-s-and-iran-could-soon-be-
competing-for-japanese-oil-market-share/#4a522fa92f9f, 04/10/2016.
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ристе, већ предмет који је читавог живота проучавао, а добрим де-
лом и примењивао: политика моћи.“9)

Уистину, геополитику би требало ослободити семантичке 
и концепцијске збрке. Као правац проучавања међународних од-
носа са становишта простора, ресурса који тај простор поседује, 
људи и држава које га настањују, она нуди холистичку глобалну 
визију односа између простора и моћи.10) Ово геополитику разли-
кује од системско-теоретских, конструктивистичких и либералних 
модела међународних односа који имају минималну научну вред-
ност и емпиријско утемељење.11) Стога бројни теоретичари међу-
народних односа гледају на геополитику са одбојношћу, поготово у 
САД где припадници академске дисциплине међународних односа 
проводе своје каријере знајући све више и више о све мање и мање 
тога. Насупрот њиховим стерилним моделима, зачињеним псеу-
донаучним графиконима и често тешко читљивом фразеологијом, 
геополитички приступ претпоставља и показује да је целина прос-
тора, ресурса, људи и моћи далеко већа од пуког збира њихових 
елемената.

3. ГЕОПОЛИТИЧКИ РЕАЛИЗАМ

Историјско искуство краја 20. и почетка 21. века у целини 
је „искупило“ класичну школу реализма 20. века – од Рајнхолда 
Нибура и Ханса Моргентауа до савремених (нео)реалиста попут 
Кенета Волса.12) Супарништво, конфликт, моћ и простор, основа 
су плодотоворног размишљања о односима између људи и држава 
које они стварају већ два и по миленијума, од „мелијског дијало-

9 Michael Howard, “The World According to Henry: From Metternich to Me”, 
Foreign Affairs, № 73(3), May/June 1994, стр. 133.

10 Просторно разумевање моћи „обезбеђује камене блокове потребне за зидање 
палате” (Хелфорд Мекиндер). Geoffrey Parker, Western Geopolitical Thought in 
the Twentieth Century, St. Martin’s Press, New York, 1985, стр. 120.

11 „Пост-позитивистичке“, „рефлективистичке“, „феминистичке“ и њима слич-
не идеолошке вежбе у постмодерној академској схоластици нису вредне по-
мена. Још је Клаузевиц приметио да теорија постоји тако да не морамо сваки 
пут да стартујемо од нуле када сортирамо обиље материјала, већ знамо како 
да га класификујемо на прави начин.

12 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Random House, New York, 
1979.
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га“13) до данас. Хобсова суморна дијагноза да „државе шире своју 
моћ под изговором опасности од других“, одражава тзв. спирални 
модел безбедносне дилеме кроз читаву људску историју који ни да-
нас није изгубио на ваљаности. Реализам прихвата чињеницу да је 
свет несавршен, да је насиље иманентно човеку и да је људска при-
рода релативно константна. Он не одбацује могућност да морал-
ни аспекти могу имати улогу у процесу одлучивања у међународ-
ним односима, али одбацује апстрактни морализам и нормативне 
визије света какав би „требало да буде“. Реализам посматра свет 
какав јесте: фокус му је на прорачуну моћи и њоме условљеним 
мотивима кључних актера у хобзијанском систему. 

За интелектуалне и темпераменталне наследнике Иману-
ела Канта14) парадигма реализма одвећ је песимистична у својим 
претпоставкама, па чак и „штетна“ јер својим фокусом на конфликт, 
ривалство и моћ наводно доприноси њиховом продужавању. Такве 
примедбе су ирационалне. Упоредиве су са критиковањем меди-
цине због њеног фокуса на бациле и болести, или у ширем смислу 
због њеног прихватања трошности, рањивости и смртности људ-
ског тела као непромењиве датости. 

У међувремену међународни односи остају геополитички 
детерминисани, од Блиског Истока до Украјине, од Јужнокинеског 
мора до Балкана, јер мисаоне конструкције нису јаче од стварнос-
ти. Геополитика није ни „добра“ ни „лоша“, она је одраз трајности 
и значаја простора, ресурса, моћи и воље. Као таква, требало би 
поновити, она се налази насупрот значајном сегменту савремене 
академске дисциплине међународних односа.15) Ово је посебно 
видљиво у САД, где постоји склоност теоретичара међународних 
односа да географске, историјске и културолошке разлике између 
локалитета и народа третирају као неважне, као „буку из позадине“ 

13 „Одувек је било тако уређено да јачи угњетава слабијег... Моћни раде шта им 
је воља, а слаби трпе шта морају.” Тукидид, Историја пелопонеског рата, 
5:84.

14 Kant, Immanuel, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, 1795. 
Српски превод: Имануел Кант, Вечни мир – филозофски нацрт, Гутенбергова 
галаксија, Београд, 1995.

15 Видети: Colin S. Grey, “In Defence of the Heartland: Sir Halford Mackinder and 
his critics a hundred years on”, (Brian W. Blouet, ed.), Global Geostrategy: Mack-
inder and the Defense of the West, Frank Cass, Abington and New York, 2005, стр. 
19.
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која нас непотребно одвраћа од озбиљног задатка изградње моде-
ла.16) 

Пишући 2003. године др Кристофер Фетвејс, професор 
међународних односа на Универзитету Тјулејн, чак је изнео твр-
дњу да – на врху хијерархије држава – сила више није расположива 
опција за решавање спорова: „Геополитика као геостратегија почи-
ва на претпоставкама конфликта. Данас, међутим, с обзиром да је 
конфликт међу најмоћнијим играчима незамислив, геостратегија 
великих сила по моделу Мекиндера, Спајкмена, Механа и Бже-
жинског је застарела. Велики ратови су превазиђени, али импли-
кације те чињенице још нису довољно продрле у теорију и праксу 
међународних односа.... Пошто је геостратегија изразито усмерена 
ка креирању конкретне политике, мекиндеровски описи света по-
тенцијално су опаснији од других теорија [међународних односа], 
застарелих, неоснованих и у смислу конкретне политике амбива-
лентних, које је због њихове академске природе лакше игнорисати 
и одбацити. Тешко је видети, међутим, како добра политика може 
да настане са основа погрешних теорија и претпоставки.“17)

Деценију и по касније, оно шта уистину изгледа „заста-
рело, неосновано и опасно“ јесте слепа вера у квалитативну, бени-
гну и прогресивну трансформацију међународних односа сходно 
систему вредности хегемонистичке силе или сила. Сличне тврдње 
често су изношене после мировних споразума који су пратили ве-
лике ратове. После Вестфалског конгреса 1648. године, потписан је 
„хришћански и свеопшти мир, трајни, истински и искрен“. После 
Бечког конгреса 1815. године створена је Света алијанса са про-
кламованим циљем да „консолидује људске институције и исправи 
њихове несавршености“. После Версаја 1919. године утемељено 
је Друштво народа са циљем да „стави рат ван закона“. Слично се 
десило у Сан Франциску 1945. и после пада Берлинског зида 1989. 
године, када је Френсис Фукујама (испрва иронично) најављивао 
„крај историје“. Редовно, пак, после еуфоричне најаве битно нове 
епохе следи отрежњење.18)

16 На пример: А. В. Murphy, “Geography’s place in higher education in the United 
States”, Journal of Geography in Higher Education, № 31/2007, стр. 121–141.

17 C. J. Fettweis, “Revisiting Mackinder and Angell: the Obsolescence of Great Pow-
er Politics”, Comparative Strategy, № 22/2-2003,  стр. 123–124.

18 И сам проф. Фетвејс је дошао до овог закључка, судећи по интервјуу који је 
2015. године дао руској ТВ мрежи РТ: „САД воде ратове по свету јер то могу... 
али и зато што САД дефинишу своје интересе тако широко, да збивања ма где 
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Са становишта реализма, у годинама непосредно после 
хладног рата имало би геостратешког смисла да су Американци 
прогласили победу, дезангажовали се и ослободили трајних гло-
балних обавеза, те да су демонтирали НАТО и „вратили се кући“.19) 
Велики проблем и за Америку и за свет представља чињеница да 
су се уместо тога америчке спољнополитичке елите, у спрези са 
војноиндустријским комплексом и Вол Стритом, определиле за 
модел монополарне глобалне хегемоније који нема историјског 
преседана нити рационалног утемељења. 

Детериторијализована парадигма глобалне хегемоније 
произвела је склоност доносилаца одлука у Вашингтону да ма коју 
тренутну идеолошку опсесију или ма који политички циљ у не-
кој далекој земљи проглашавају за „кључне“ и „виталне“ америчке 
интересе. У одсуству геополитички условљеног рангирања прио-
ритета, буквално све и свашта може да постане „витални интерес 
САД“. 

 ●  Децембра 2011. године, председник Барак Обама је 
издао директиву по којој заштита права и залагање 
за афирмацију ЛГБТ популације у свету представља 
„приоритет спољне политике САД“.20) 

 ●  Јула 2011. године Хадсонов институт је изнео тврдњу 
да „ситуација у Киргизистану има критични утицај на 
америчку националну безбедност“.21) 

у свету долазе на наш радарски екран... Сваком су потребни ривали да би му 
живот имао смисла и сведоци смо те чињенице на светској сцени... Једно од 
гвоздених правила међународне политике, које се увек потврђује, јесте да 
она друга страна, ма која била, увек делује у складу са својим интересима, 
увек сходно логици чисте политике моћи, увек у складу са реализмом.“ http://
www.rt.com/shows/sophieco/263777-is-us-military-budget, 04/10/2016.

19 Аутор чувеног дугог телеграма (1946) и један од твораца Труманове 
доктрине (1947) Џорџ Кенан сматрао је великом, историјском грешком што 
то није учињено. Видети: Robert Skidelsky, “Kennan’s revenge: remembering 
the reasons for the Cold War”, The Guardian, April 23, 2014. Недуго пре него 
што је умро марта 2005. у 101. години живота, Кенан је потврдио свој став 
изнет 1997. године да је ширење НАТО ка истоку „најсудбоноснија грешка 
Америке у постхладноратовској ери“.

20 “Obama Elevates Gay Rights as a Foreign Policy Priority”, Voice of America 
News, December 5, 2011. http://www.voanews.com/content/obama-elevates-gay-
rights-as-a-foreign-policy-priority-135136743/174955.html, 04/10/2016.

21 “The Political Situation in Kyrgyzstan: Implications for the United States,” Hudson 
Institute panel announcement, July 6, 2011. http://www.hudson.org/events/1064-
the-political-situation-in-kyrgyzstan-implications-for-the-united-states72011, 
04/10/2016.
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 ●  Пет месеци раније сенатор Ричард Лугар из Индијане, 
тада водећи републиканац у Спољнополитичком одбо-
ру америчког Сената, изјавио је да одлучно и отворено 
залагање САД за територијални интегритет Молдавије 
(наравно, у контексту супродстављања Русији) „треба 
да обезбеди да ми не губимо утицај у региону који је од 
највеће могуће важности за спољну политику САД“.22) 

 ●  Децембра 2015. Херитиџ фондација је упозорила да је 
„безбедан и стабилан каспијски регион“ битан за аме-
ричке интересе.23) 

 ●  У сведочењу пред Спољнополитичким одбором аме-
ричког Сената 7. јула 2016, бивши државни подсекре-
тар за европска питања Николас Бернс је изјавио да је 
у виталном америчком интересу да НАТО распореди 
трајне војне снаге у Пољској, у прибалтичким репу-
бликама, у региону Црног мора – и на Арктику!24)

Ове и сличне изјаве светлосним годинама су далеко од 
давања рационално дефинисаних приоритета политичким пи-
тањима, просторима, земљама и регионима који – у геополитич-
ки препознатљивом смислу – утичу на безбедност, просперитет и 
релативну моћ САД. Листа сличних примера је дуга, а проблем 
је тешко решив. Из Беле куће, Конгреса и тзв. трустова мозгова 
немамо кохерентни резиме тога шта су „витални амерички интере-
си“. Прогласивши себе за лидера измишљене међународне зајед-
нице почетком 1990-тих, спољнополитичка елита САД прихватила 
је парадигму – и сходно њој вукла конкретне потезе – коју су два 
водећа неоконзервативна аутора, Вилијам Кристол и Роберт Кеј-
ган25), самоуверено назвали америчком „беневолентном глобалном 
хегемонијом“.26)

22 “Senator: Washington must pressure Russia on Moldova”, Moldova AZI, February 
8, 2011. http://www.azi.md/en/story/16313, 04/10/2016.

23  “A Secure and Stable Caspian Sea Is in America’s Interest”, Heritage Back-
grounder #3070 by Luke Coffey, December 4, 2015. http://www.heritage.org/
research/reports/2015/12/a-secure-and-stable-caspian-sea-is-in-americas-interest, 
04/10/2016.

24 Nicholas Burns, “Why NATO is vital for American interests?” The Boston Globe, 
July 7, 2016. https://www.bostonglobe.com/opinion/2016/07/07/why-nato-vital-
for-american-interests/hH40KMnlE6iDD2PGhdA5VJ/story.html,  04/10/2016.

25 Робер Кејган је, иначе, супруг Викторије Нуланд, која је од 2013. до 2017. 
године била помоћник државног секретара за европске и евроазијске послове 
у администрацији председника Барака Обаме.

26 Robert Kagan and William Kristol, “Towards a Neo-Reaganite Foreign Policy.” 
Foreign Affairs, 75(4), July-august 1996.
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У пракси ово је представљало политику силе на стерои-
дима, маскирана реториком „промовисања демократије“, „заштите 
људских права“, „изградње партнерстава“, „заштите заједничких 
вредности“ итд.  Ово је била манифестација појаве на коју је Бри-
танац Е. Х. Кар још у предвечерје Другог светског рата циљао када 
је упозоравао да доктрину „хармоније интереса“ користе привиле-
говане групе и државе „да оправдају и очувају своју доминантну 
позицију“.27) Кар је исправно уочио да је „међународна моралност“ 
заправо конструкција одређеног правног система који намеће до-
минантна сила са својим следбеницима, прибегавајући принуди 
у његовом наметању. Тзв. међународне моралне норме намећу се 
другим земљама од стране доминантних држава или група држава 
које себе представљају као „међународну заједницу“ у целини. Те 
норме су измишљене да би перпетуирале у недоглед доминацију 
моћних.28)

4. ГЕОПОЛИТИЧКИ И ХЕГЕМОНИСТИЧКИ 
ДИСКУРС

У периоду растуће међународне нестабилности и објек-
тивно веће опасности од неконтролисане ескалације сукоба него 
у ма ком тренутку Хладног рата, разумевање ризика изискује ана-
литички оквир ослобођен идеолошких стега западне постмодерне. 
Геополитички реализам пружа основу за кохерентну и практично 
примењиву критику детериторијализоване, идеолошки утемеље-
не америчке стратешке доктрине. Та доктрина званично је коди-
фикована септембра 2002. године, када је председник Џорџ В. 
Буш представио своју Стратегију националне безбедености29). 
Она је полазила од самопрокламованог права једностране акције 
САД против тзв. одметничких држава (rogue states), али и „потен-
цијално непријатељских сила“ (при чему ће процену претње тог 
непријатељског потенцијала да обавља сама влада САД), а све у 

27 E. H. Carr, The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939, Palgrave Macmillan UK, Lon-
don, 2016.

28 Као изразит савремени пример видети: A Plan for Action: A New Era of Inter-
national Cooperation for a Changed World, Managing Global Insecurity Project, 
The Brookings Institution, Washington DC, 2008.

29 The National Security Strategy of the United States of America, The White House, 
2002. http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf, 04/10/2016.
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циљу окончања „деструктивних националних ривалитета“. Овај 
циљ изискује од САД „да своју војну моћ одржавају на нивоу који 
не може бити изложен изазову и чиме ће се дестибилизујуће трке у 
наоружању претходних епоха учинити бесмисленим, а супарништ-
ва ће се ограничити на трговину и друге мирољубиве активности“. 

Осим очигледно утопијског циља, тј. искорењивања „дес-
труктивних националних ривалитета“, ова доктрина је инхерентно 
нефлексибилна и неспремна да усклади војне и невојне, краткоро-
чне и дугорочне способности и жељене исходе, и то у време када 
је релативна моћ САД у односу на њене стварне и потенцијалне 
глобалне супарнике већ почињала да опада. Одсуство геополитич-
ки утемељене стратегије произвело је погрешне и скупе политичке 
одлуке. Кључни пример пружа катастрофални амерички рат у Ира-
ку, скуп у крви (4.500 погинулих војника САД) и новцу (преко три-
лион долара). Да је Садам Хусеин остао на власти, Ирак би и даље 
представљао значајно регионално ограничење ширењу иранског 
утицаја, уместо што је, будући под шиитском владом у Багдаду, 
постао де факто савезник Ирана.

Бушова стратешка доктрина била је рецепт и за касније 
лоше одлуке, посебно у споју са склоношћу неолибералних интер-
венциониста да се супротстављају не само „агресији или претњи“ 
(која је у случају Ирака била измишљена), него и стварним или 
наводним кршењима људских права услед унутрашњих сукоба. 
У име „одговорности за заштиту“ (Responsibility to protect, R2P), 
САД су интервенисале са штетним учинком у конфликтима који 
су били ирелевантни америчким интересима (Сирија, Либија). По-
борници те „доктрине“ не препознају ограничења америчке моћи и 
одбацују корелацију између моћи и конвенционалних циљева. Те-
орија „одговорности за заштиту“ притом се спроводи крајње хипо-
критично. Поборници Р2П, на челу са (Обамином) представницом 
САД у УН Самантом Пауер – која је вишедеценијски заговорник 
ове доктрине – не траже интервенцију ради заштите прогоњених 
шиитских активиста у Бахреину или Саудијској Арабији.30) Не за-
говарају зону забране летења да се заштите цивили у Јемену од 
саудијских бомби. Не интересују их хришћани угрожени од „уме-
рених“ џихадиста у Сирији које наоружавају САД. Нису забрину-
ти за курдска цивиле које гранатира турска армија у југоисточној 
Турској и северној Сирији.
30 Anthony Loewensten, “Western liberations are grotesque experiments – just look 

at Libya”, The Guardian, July 31, 2014.
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Обамина администрација је јануара 2012. године објавила 
сопствену верзију стратешке доктрине, ремикс Бушових концепа-
та, у својим Упутствима за одбрамбену стратегију као део ширег 
програмског документа.31) Ова доктрина, која је још увек на снази, 
износи тврдњу да ће у деценијама које предстоје задатак САД бити 
„да се супротстави агресији и да порази агресију ма где у свету“. 
Она истиче да „чак и када су америчке снаге ангажоване у великој 
акцији у једном региону, оне ће бити у стању да истовремено обуз-
дају и ускрате испуњење циљева неког опортунистичког агресора 
у другом региону“. Ово одражава трајно одбијање доносилаца од-
лука у Вашингтону да успоставе рационалну корелацију између 
стратешких циљева и средстава, да своју земљу САД поимају као 
„нормалну силу“ која следи ограничене политичке, економске и 
војне циљеве у свету, који настањују и друге силе које чине исто.

Сходно таквој парадигми, хегемонистички дискурс о 
Сирији и даље инсистира на наводно моралном утемељењу аме-
ричке политике који је сажет у слогану „Башар мора да оде!“ У 
исто време, пренебрегава се ма какво разматрање геополитичких 
основа сиријске кризе. Једна од њих је тежња кључних сунитских 
исламских држава (Турска, Саудијска Арабија и заливске монар-
хије) да претворе Сирију у трајни сунитски клин који ће расцепити 
наводно настајући појас шиитске доминације који се шири од Ира-
на преко Ирака и Сирије у северни Либан.32) Други геополитички 
аспект, блиско повезан са првим, јесте жеља Саудијске Арабије и 
Катара да изграде и контролишу будуће нафтоводе и гасоводе из 
Залива и источноарабијске пустиње преко Сирије до Медитерана и 
југоисточне Турске.33)

Америчка улога у Украјини представља потенцијално да-
леко опаснији пример монополарног хибриса. По вашингтонском 
хегемонистичком дискурсу, реч је о принципијелној одбрани права 
те младе демократије да следи свој пут евроатлантских интеграција 
за који се слободно определила, при чему ужива подршку „међу-

31 Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. https://
www.documentcloud.org/documents/282223-defense-strategic-guidance.html,  
04/10/2016.

32 Srdja Trifkovic, “Syria: No End Game in Sight”, Chronicles, October 8, 2015. 
https://www.chroniclesmagazine.org/syria-no-end-game-in-sight, 04/10/2016.

33 Nafeez Ahmed, “Syria intervention plan fueled by oil interests, not chemical 
weapon concern.” The Guardian, August 30, 2013.  http://www.theguardian.com/
environment/earth-insight/2013/aug/30/syria-chemical-attack-war-intervention-
oil-gas-energy-pipelines, 04/10/2016.
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народне заједнице“ у решености да се супродставља грубој руској 
агресији. Геополитички говорећи, међутим, Украјина је кључна об-
ласт рубног подручја (Rimland) које окружује евроазијско срце коп-
на, а њен прелазак у западни војнобезбедносни табор ускратио би 
Русији стратешку дубину на потенцијално рањивом југозападном 
боку. Ова чињеница далеко поузданије објашњава одлуку владе 
САД да, уз ослонац на своје источноевропске сателите, изрежира 
Мајдан у зиму 2014. године, државни удар фебруара исте године, 
као и све шта је потом уследило. 

Спољнополитички реалиста схвата да иоле нормални 
односи Вашингтона са Москвом изискују прихватање од стране 
САД да Русија има извесне безбедносне интересе у свом „блиском 
зарубежју“, интересе који су са становишта Кремља легитимни и 
оправдани историјским искуством. Са тог становишта, читава мај-
данска операција у Москви неминовно је поимана као директни 
изазов кључним руским националним интересима.34) Став о ле-
гитимним интересним сферама у непосредном окружењу других 
сила савремена спољнополитичка елита САД категорички одбацу-
је, инсистирајући на детериторијализованом концепту доминације 
целокупног спектра: нико други нема права да (ма где и ма када) 
постулира посебност својих интереса ван сопствених граница, док 
је у исто време буквално свака тачка света легитимни амерички 
интерес.35) 

Резултати су контрадикторни. Кина има значајне геопо-
литичке интересе у Јужнокинеском мору и сходно томе се понаша, 
на пример градећи вештачка острва на којима поставља војне ин-
сталације, што се у Вашингтону сматра озбиљним изазовом аме-
ричким интересима. У Пекингу, пак, јачање контроле над спорном 
зоном „азијског Медитерана“ сматра се за егзистенционално пи-
тање. Да би се спречила даља консолидација кинеских позиција, 
једна доследно хегемонистичка стратегија САД изискивала би 
обустављање америчког инвестирања у кинеску привреду, прео-
кретање масивног трансфера америчких производних капацитета 

34 За елоквентан „дисидентски“ став видети: “Rethinking Russia: A Conversa-
tion With Russia Scholar Stephen F. Cohen”, Huffington Post, July 7, 2016. http://
www.huffingtonpost.com/dan-kovalik/rethinking-russia-a-conve_b_7744498.
html, 04/10/2016.

35 Термин је први пут употребљен у једном документу владе САД 1998. годи-
не, а званично је промовисан две године касније. За позадину и импликације 
видети: F. William Engdahl, Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy 
in the New World Order, Edition Engdahl, Wiesbaden, 2009.
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у Кину током протеклих четврт века и наметање трговинских ба-
ријера којима би се битно ограничила поплава кинеских производа 
у америчким продавницама.36) Таква би политика такође изискива-
ла покушај обједињавања регионалних супарника Кине под аме-
ричким вођством, од Јапана до Јужне Кореје на северу до Фили-
пина, Малезије и Вијетнама на југу, премда те земље нису нужно 
у добрим међусобним односима, а бар једна од њих – Филипини 
– активно тежи да се ишчупа из америчког војно-безбедносног за-
грљаја.37) 

Ако се наведене мере у Вашингтону сматрају прескупим 
или непрактичним – а америчким корпорацијама не пада на памет 
да жртвују пословне интересе геостратешким – онда је избор јасан: 
прагматично прихватање од стране САД да је у току редистрибу-
ција моћи и географског утицаја на Далеком Истоку и Југоисточној 
Азији. На глобалном плану приступ заснован на геополитичком 
реализму изискивао би америчку политику која би се постепено 
прилагођава све извеснијој мултиполарној структури света: „Стра-
тешки је кратковидо, а са становишта дугорочног безбедносног 
прорачуна и контрапродуктивно, да Сједињене Државе третирају 
сваку тачку на планети као област од виталног америчког интереса 
и да се штавише супротстављају ма каквој промени регионалне 
равнотеже моћи ма где у свету. Активно спроводити политику чији 
је циљ ’окончање деструктивних националних ривалитета‘ немо-
гућ је задатак, штавише опсесија на ивици лудила.“38)

Карактер проблема америчке стратегије није стран по-
знаваоцима појаве империјалне пренапрегнутости кроз историју 
(позни Рим, Византија после Манзикерта, Шпанија под Филипом 
II, Отоманска империја после Беча, Велика Британија после Ве-
ликог рата). Историјске паралеле свеједно се одбацују од стране 
неолиберално-неоконзервативног дуопола, који сматра данашњу 
Америку вредносно утемељеном заједницом и појавом без пре-

36 О противречностима америчке стратегије у односу на Кину видети, на 
пример: Srdja Trifkovic, “China’s Island-Building Challenge”, Chronicles, June 
1, 2015. https://www.chroniclesmagazine.org/chinas-island-building-challenge, 
04/10/2016.

37 “Philippines president on US alliance: Do you really think we need it?” Associated 
Press, October 11, 2016. http://www.foxnews.com/world/2016/10/11/philippines-
president-on-us-alliance-do-really-think-need-it.html,  15/10/2016.

38 Srdja Trifkovic, “Geopolitics Redeemed: Enhancing the Realist Discourse”, 
Defence Review: The Central Journal of the Hungarian Defence Forces, Vol. 
144/2016-I), стр. 124.
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седана у историјском искуству, која није подложна законитостима 
које су важиле за претходне силе и претходна времена. Последице 
тог хибриса су озбиљне и потенцијално трагичне и за Америку и 
за остатак света.

Током 2014. године вашингтонски дуопол је после пуча у 
Кијеву уграбио прилику да обнови војно-безбедносну доминацију 
САД у Европи и да поремети растуће руско-немачко партнерство, 
користећи обновљену верзију „стратегије анаконде“ Николаса 
Спајкмена.39) Ова стратегија се са становишта хегемонистичког 
дуопола показала успешном. Она истовремено угрожава изгледе 
за дугорочно цивилизацијско партнерство Запада са Русијом и за 
егзистенцијално нужну „северну алијансу“ у периоду демографске 
опасности по Европу, управо у време када европске нације постају 
предмет џихадистичког терора и амбициозне миграционе инвазије 
без историјског преседана.

Одбијање доносилаца одлука у Вашингтону да прихвате 
ваљаност парадигме геополитичког реализма има за резултат не-
постојање кохерентне америчке велике стратегије за 21. век. Не по-
стоје оквири и основе деловања којима би се огромни ресурси САД 
напокон ускладили са рационално артикулисаним америчким др-
жавним и националним интересима. Још увек нема доктрине која 
би макар у принципу наговестила могућност да ће САД своје поли-
тичке, војне, економске и моралне ресурсе ангажовати уравнотеже-
но, штитећи своју безбедност и просперитет, али без угрожавања 
других. Америка нема мегастратешки оквир за процену ризика и 
пропорционално усмеравање моћи. Њени доносиоци одлука стога 
нису способни да рангирају стварна или потенцијална жаришта по 
рационално процењеној важности, тј. да их не третирају ад хок – 
као што је сада и већ годинама случај – изоловано једне од других 
и ван контекста шире глобалне слике.

39 За анализу руског положаја видети: Srdja Trifkovic, “The Geopolitics of New 
Multipolarity”, предавање у Институту за демократију и сарадњу (IDC) у 
Паризу 27. маја 2014. http://www.idc-europe.org/en/-The-geopolitics-of-new-
Multipolarity-,  04/10/2016.
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5. УЗОРИ И АНТИУЗОРИ

Звучи контраинтуитивно, али позно-империјална Велика 
Британија требало би да буде узор данашњој Америци. Она је сле-
дила трезвену, солидно утемељену велику стратегију током више 
од два века. Од мира у Утрехту, којим је окончан Рат за шпанско 
наслеђе (1714), до Версајског мира, та стратегија имала је два сту-
ба: очување континенталне равнотеже снага у Европи – кад год 
је могуће без већег војног ангажмана на копну – и развој помор-
ске трговачке империје, уз неометан приступ кључним ресурсима 
и тржиштима које осигурава моћна ратна морнарица. Британска 
стратегија одговора на кризе дошла је до изражаја у ратовима про-
тив Луја XIV, у Седмогодишњем рату, у ратовима против Наполе-
она, у Кримском рату, у поморском надметању са Немачком по-
четком 20. века и напокон у јулској кризи 1914. године. У свим тим 
случајевима, одговор на кризу – премда званично правдан морал-
ним и правним аргументима – био је у корелацији са британском 
великом стратегијом заснованом на спознаји геополитичких реал-
ности и стратешких императива глобалне трговинске силе. Било 
је у лондонским кабинетима спорења око детаља политике, али у 
битним елеменатима високе стратегије британска политичка елита 
је очувала завидан консензус све до 1930-тих.

Насупрот Великој Британији, Трећи Рајх за свих дванаест 
година свог постојања и Совјетски Савез пре и после Стаљина 
представљају примере великих сила без кохерентне велике страте-
гије. Све до напада на СССР, Хитлер је био успешан опортуниста. 
Потом се показао као дилетант, импровизатор осуђен на пропаст. 
Освајати неосовојиви Лебенсраум на истоку и истовремено по-
робљавати и убијати милионе унтерменша није била „велика стра-
тегија“ већ нихилистичка игра без завршнице. Стога је уистину 
несхватљиво да се и даље чују тврдње да је „геополитика инспи-
рисала Хитлера“. Његова апокалиптична визија борбе раса и ос-
вајања огромних територија на истоку била је у директној супрот-
ности са континенталном осовином Берлин-Москва-Токио, за коју 
се залагао Карл Хаусхофер, родоначелник немачке геополитичке 
школе после Великог рата.40) Нацисти су користили геополитич-

40 За улогу Хаусхофера у развоју вајмарске геополитичке мисли видети: Henning 
Heske, “Karl Haushofer: His role in German Geopolitics and in Nazi Politics”, 
Political Geography Quarterly, № 6/1987, стр. 135–44.
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ку терминологију (пре свега „животни простор“, Lebensraum), а да 
притом нису разумели геополитику – баш као што је три генера-
ције пре њих Карл Маркс користио економску терминологију, а да 
није разумео економију.

Рани бољшевички лидери били су склони детериторија-
лизованом и идеолошки усмереном дискурсу, очекујући светску 
револуцију у року од неколико месеци или година после њиховог 
сопственог тријумфа. Стаљин је, насупрот њима, био у суштини 
тврди реалиста. Његово објављивање доктрине „социјализма у јед-
ној земљи“ одраз је спознаје и прихватања геополитичких реално-
сти.41) Он је обновио државу, што је био битни предуслов опстанка 
СССР-а у каснијем судару са нацизмом. Међутим, његови наслед-
ници (Хрушчов, Брежњев, Горбачов) нису имали велико-стратеш-
ког талента. Након што је изгубила идеолошку привлачност у све-
ту, а економски и друштвени динамизам код куће, совјетска Русија 
више није могла да добије Хладни рат. Њени истовремени поку-
шаји да држи социјалистички лагер под принудном контролом, 
да подрива политичку стабилност Запада помагањем антиратних 
покрета и да подстиче неомарксистичке, национализмом инспи-
рисане покрете по Трећем свету, одражавали су детериторијали-
зовани приступ који није прихватао ваљаност геополитичке пара-
дигме. Цена је била висока: изазивати ад хок кризе (Куба 1962.) 
и спроводити реактивне интервенције у циљу очувања контроле 
над сателитима и клијентима (Будимпешта 1956, Праг 1968, Ав-
ганистан 1979), одражавало је непостојање велике стратегије. Са 
становишта геополитичког реализма, совјетска велика стратегија 
требало је да буде дефанзивна да би се добило време за евенту-
ално решавање структурних економских и политичких слабости 
државе. Тек пред сам крај западни супарници СССР-а спознали су 
размере његове системске кризе.

У својим раним деценијама млада америчка републи-
ка била је аутархична континентална сила која је следила велику 
стратегију ограничених циљева, пре свега усмерену на ширење 
ка западу северноамеричке континенталне масе. Притом су сав-
лађиване сукцесивне препреке Апалача и Алигена, овладавање 
долином Мисисипија и на крају југозападним пустињама и лан-

41 “Ни ми ни ви не можемо ништа да урадимо по питању географије”, без 
увијања је саопштио Стаљин финској делегацији уочи Зимског рата 1939-
1940. „Пошто Лењинград не може да се помери, мораће да се помери 
граница.”
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цем Стеновитих планина. Њена геополитичка основа је сажета у 
опроштајној беседи Џорџа Вашингтона 1796. године, када је први 
председник упозорио Америку на потребу да очува своју срећну 
дистанцу од проблема других земаља: „Зашто се одрећи предности 
тако јединствене ситуације? Зашто напуштати наше сопствено тле, 
да би се газило страним? Наша је истинска политика да се чувамо 
трајних савезништава са ма којим делом странога света.“42) Исту 
визију поседовао је Џон Квинси Адамс, који је са одобравањем 
констатовао 1821. године да се Америка „уздржава од мешања у 
послове других, чак и када се конфликт тиче принципа за које се 
она залаже (...), али она не иде светом у потрази за аждајама које 
треба уништити“43). Ово су биле рационалне процене геополитич-
ких реалиста. Они су подржавали монопол моћи САД у западној 
хемисфери, али су им биле савршено стране савремене фантазије 
вашингтонске спољнополитичке елите, по којима је Америка сама 
по себи детериторијализовано оличење универзално важећих и 
примењивих „вредости“ и „принципа“, најбоља нада читавог чо-
вечанства, светли град на брду...

Окончање освајања америчког Запада у последњој трећи-
ни 19. века – геополитичка чињеница првог реда – и истовреме-
ни брзи раст индустријског капитализма, створили су услове за 
промену парадигме. Нова визија артикулисана је у опусу адми-
рала Алфреда Т. Мехена крајем 19. века.44)  Мехенов акценат на 
поморску моћ наговестио је нову верзију „видљиве судбине“ 
(manifest destiny), сада у облику империјализма. После победе над 
Шпанијом 1898. године САД постају трећа поморска сила света, 
са прекоморским поседима широм Кариба и далеко ван западне 
хемисфере (Филипини). Таласократска геополитичка визија аме-
ричких лидера постала је слична британској. Теодор Рузвелт је 
почетком 20. века артикулисао велику стратегију засновану на гло-
балном партнерству са Британцима, уз недоречену намеру да САД 
постану водећа сила у том тандему. „Теди“ је, такође, засадио семе 
две јереси које опстају до данас: 1) увереност да ће извоз универ-
зално важећих америчких вредности имати благодатног ефекта на 

42 Washington’s Farewell Address (1796).  http://avalon.law.yale.edu/18th_century/
washing.asp, 04/10/2016.

43 John Quincy Adams. Warning Against the Search for “Monsters to Destroy”, 
1821. https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/jqadams.htm, 04/10/2016.

44 Alfred Thayer Mahan, The Influence Of Sea Power Upon History, 1660–1783, 
Little, Brown and Company, Boston, 1893.
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остатак света и 2) склоност председника да заобилази Конгрес у 
агресивном спровођењу својих иностраних планова.

Преко сто година касније, једини изазов америчкој тежњи 
за униполарним поретком долази из Евроазије. То не значи да ће 
уследити линеарно предвидљиви изазови глобалној доминацији 
САД и сукоби који из њих произилазе. То, међутим, значи – на-
рочито у контексту руско-кинеског континенталног блока који би 
био и војно-безбедносни, а не само економски – да Мекиндерова 
визија срца копна нема ништа мању ваљаност у другој декади 21. 
века него што ју је имала на почетку 20. века.

6. ЗАКЉУЧАК

Проблем који ствара спој детериторијализоване стра-
тешке парадигме као плод месијанских идеја о америчкој изузет-
ности и превисоки степен контроле који је Бела кућа присвојила 
над употребом војне силе у односу на законодавну власт – данас 
је присутан више него икад. Хилари Клинтон је била оличење 
интервенционисте „са сврабним прстом на обарачу“, који тврди 
„Ми смо велики јер смо добри“45) и у ту тврдњу по свој прили-
ци свесрдно верује. Доналд Трамп је током предизборне кампање 
покушао да дирне у три свете краве елитног консензуса: неспу-
тану имиграцију, третман Русије као непријатеља и глобализујућу 
„слободну трговину“. После његове инаугурације готово целокуп-
ни двостраначки естаблишмент престонице ујединио се у систе-
матском, ектрауставном отпору председнику и мерама које је же-
лео да спроведе сходно својој предизборној платформи и уставним 
овлашћењима. На делу је била тзв. дубока држава: неформална, 
али очевидна и чврста спрега шефова безбедносно-обавештајних 
структура, вишег чиновништва, мејнстрим медијске машине, по-
литичког дуопола, војно-индустријског комплекса и специјалних 
лобистичких интереса. Она је неподложна контроли бирача и не-
зависних институција. 

И пре инаугурације ова вишеглава хидра повукла је низ 
важних потеза: са политички мотивисаним тврдњама обавештај-

45 “We are great because we are good!” Друга дебата са Трампом, 9. октобар 2016. 
године, http://www.cnbc.com/2016/10/09/clinton-blasts-trump-we-are-great-be-
cause-we-are-good.html, 17/10/2016.
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них структура САД о руском хаковању, изнетим децембра 2016. 
године, а шест недеља потом и одлуком ултралибералних судија 
Деветог федералног суда у Сан Франциску да суспендују Трампов 
председнички декрет о контроли имиграције. Уследило је медијско 
линчовање тек именованог саветника за националну безбедност 
Мајкла Флина, поборника детанта са Русијом, које је крунисано 
његовом оставком, а затим и покушај истоветног третмана секре-
тара за правосуђе Џефа Сешнса. Истовремено, водећи заговор-
ник естаблишментског консензуса унутар Трамповог тима, пот-
председник Мајк Пенс, пред страним лидерима на безбедносној 
конференцији у Минхену 17–19. фебруара 2017. године, а потом 
у седиштима ЕУ и НАТО у Бриселу, давао је изјаве које су у изра-
зитој супротности са претходно најављеним Трамповим потезима 
и ставовима – про-ЕУ и НАТО заувек – али које су од претходно 
забринутих европских домаћина похваљене као одраз његове „пу-
нолетности“. 

Први знак Трамповог одустајања од једне уистину нове, 
кооперативне стратегије према Русији представљало је именовање 
генерала Макмастера на Флинов упражњен положај. Реч је о осве-
доченом русофобу који је протеклих година добар део свога вре-
мена посветио разради стратегије и тактике евентуалног рата САД 
(НАТО) против Руске Федерације. Вредно је помена да је Мак-
мастерово именовање свесрдно поздравио сенатор Џон Мекејн 
из Аризоне – Трампов неуморни критичар, познат по изјави да је 
„Путин убица и лаже свако ко друкчије каже!“ Трампова тежња да 
побољша односе са Москвом наишла је на тврђи отпор у америчкој 
престоници од ма ког другог аспекта његове политике. По руском 
питању, Трамп је већ у првих 100 дана свог мандата попустио пред 
естаблишментом – укључујући неоконзервативне и неолибералне 
„трустове мозгова“, тврдо крило Конгреса и лобисте војно-индус-
тријског комплекса – који већ годинама следе русофобни дискурс 
уз свесрдну медијску подршку. Много је каријера у америчкој 
престоници изграђено и много је милијарди долара зарађено на 
тези да је Русија агресивна, непредвидљива, предмодерна аутори-
тарна сила и претња америчким „вредностима“ и интересима. 

За деловање дубоке државе САД није чак ни потребна 
формална завера, јер сви њени елементи функционишу по спон-
таној матрици свог система вредности и интереса. Мада, у пона-
шању и односима између кључних елемената обавештајних струк-
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тура, чиновничког апарата и медија несумњиво јесте присутна 
завереничка спремност на кршење закона, која је очигледна у мо-
менталном цурењу поверљивих информација из државних устано-
ва у редакције водећих естаблишментских медија. Учесници у том 
процесу имају дубок презир према демократским институцијама 
и према „деплорабилним“ (Х. Клинтон), тј. гађења достојним мо-
ронима који возе пикап тракове, пију пиво Бад Лајт, верују у Бога 
и настањују „земљу прелета“ (flyover country) између две океанске 
обале, дуж којих, наравно, живи сав пристојан свет. Оперативци 
америчке дубоке државе супродстављени су Трампу а приори. Ње-
гово одбацивање економског глобализма и прихватање реализма 
у спољној политици у супротности је са њиховим идеолошким 
убеђењима и интересима израженим у моћи и новцу. Они предста-
вљају „вашингтонску мочвару“ чије исушивање је Трамп у много 
наврата најавио током предизборне кампање. Та мочвара прогута-
ла је 45. председника САД.

Идеологизована елита САД очувала је контролу. Инхе-
рентно је неспособна за рационалну процену спољнополитичких 
ризика и бенефита. Опијена сопственим самогоном изузетности, 
незамењивости и самоименованог глобалног лидерства, она и 
даље тежи да очува доминацију комплетнога спектра. На штету 
Америке и остатка света, њени посвећеници наставиће да одбацу-
ју упозорења Џона Мершајмера46) и других дијагностичара импе-
ријалног деклинизма.

У светлу Трамповог заокрета по питању детанта са Ру-
сијом, будућности НАТО, сценарија сиријске завршнице и другог,  
трезвена процена домаће равнотеже снага у САД указује да ће за 
још много година дубока држава задржати своје неприкосновено 
доминантне позиције.47) Детериторијализована и идеологизована 
оперативна парадигма неоконзервативно-неолибералног дуопола 
наставиће да битно утиче на формирање спољне политике и вој-
нобезбедносне стратегије САД. Њени носиоци, неспутани надзо-
ром деградираних уставних институција, наставиће да одбацују 
геополитички реализам: неће бити ревизије основних поставки, 
нити трезвене процене рационално дефинисаних националних ин-

46 Јohn Ј. Mearsheimer,  The Tragedy of Great Power Politics, Norton, New York, 
2001.

47 Обавезно штиво за разумевање савременог америчког политичког процеса 
јесте: Mike Lofgren, The Deep State: The Fall of the Constitution and the Rise of 
a Shadow Government, Penguin Books reprint, New York, 2016.
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тереса САД. Оперативци америчке дубоке државе за тако нешто 
нису способни а приори: њихово прихватање реализма било би у 
супротности са њиховим интересима израженим у моћи и новцу, 
интересима који изискују наставак стратегије глобалног хегемони-
зма и вођења сталних ратова... до горкога краја. 

Сходно томе, сада и у догледној будућности контролори 
америчке спољне и безбедносне политике наставиће да предста-
вљају највећу постојећу претњу светском миру. Наступаће хазард-
но, va banque, спремни на ризике кризних ескалација, потенцијал-
но озбиљнијих од кубанске кризе 1962. године. Као и у претходних 
четврт столећа од краја Хладног рата, понашаће се у супротности 
како са трезвено дефинисаним америчким државним и национал-
ним интересима, тако и са основним пробицима заједничке, егзис-
тенцијално угрожене цивилизације на обе стране Атлантика. 

Споља и даље савршено безбедна, Америка је на почетку 
21. века ушла у период опадања своје релативне моћи у односу на 
остали свет. Са друге стране, свет улази у период када су лидери 
САД све спремнији на ризике у циљу очувања свог концепта де-
територијализоване глобалне хегемоније, са потенцијално трагич-
ним последицама за све. Проблем је добрим делом у чињеници 
да доносиоцима кључних одлука унутар вашингтонског Белтвеја 
недостаје способност за балансирање ризика и пробитака на осно-
вама геополитичког реализма.
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 DETERRITORIALISED STRATEGICAL 
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HEGEMONIC DISCOURSE VS.  

GEOPOLITICAL REALISM 

Resume

The author finds a high degree of conceptual kinship between clas-
sical geopolitical thought and the realist school of international re-
lations. He advocates an integrated approach – geopolitical realism 
– which would be free from the semantic confusion and rhetorical 
noise of the Western postmodernia, and which would avoid the em-
pirical and methodological shortcomings of the liberal IR theory. 
He emphasizes the value of geopolitical realism in developing a 
sustained critique of the current, deterritorialized strategic doctrine 
of the United States, which is based on the hegemonistic discourse 
of American exceptionalism and the associated claim of allegedly 
universal values embodied in the U.S. He warns of the destabilizing 
effect and escalatory potential of the ongoing desire of the United 
States’ decisionmaking elite to maintain open-ended monopolar 
dominance, even at a time when the world is evidently undergoing 
rapid multipolarization. He concludes, however, that the American 
“Deep State” has reasserted its dominance in the early months of 
the Trump presidency. It is inherently unable and unwilling to con-
sider the virtues of geopolitical realism, to question its hegemonist 
conceptual framework, and to alter the flawed grand strategy based 
upon it. This U.S. posture, unconnected to any rational understand-
ing of the American interest, creates the potential for the outbreak 
of crises which are potentially more dangerous than anything the 
world has seen since the Cuban Missile Crisis of 1962.
Key words: geopolitics, power, strategy, realism, global 
hegemony, Donald Trump, exceptionalism, escalation, deep state, 
national interest
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1. СКРИВАНА ИСТОРИЈА НАТО

Опште је позната и прихваћена теза да побједници пишу 
историју.1) Међутим, управо због тога је јавност често намјерно 
онемогућена да сазна пуну истину о суштинској „природи“ по-
бједника. На тај начин се отвара пут манипулацијама са прошлим, 
садашњим и будућим политичким дешавањима, а грађани усмјера-
вају да мисле, вјерују и раде онако како је то у интересу оних који 
држе свијет оваквим каквим јесте: биједним, неправедним, руж-
ним и на ивици апокалипсе.2)

Слично је и са историјом Европе послије Другог свјетског 
рата.3) Чињеница је да је Европа била подијељена између два блока 
– једног који је био под контролом Сједињених Америчких Држава 
и другог који је био под контролом Совјетског Савеза (уз неколико 
изузетака као што је била  Југославија). Често се овај однос снага 
у Европи идеолошки описује као сукоб демократије и диктатуре, 
отвореног и затвореног друштва, слободе и ропства, итд. Не може 
се, наравно, спорити екцес негативних особина совјетске политике 
и совјетског друштва. Међутим, у исто вријеме, са друге стране, 
имамо неутемељену идеализацију политичких и друштвених аспе-
ката совјетских противника тј. такозваног западног демократског 
система.

Ова идеализација је неутемељена и то не само због грубог 
економског раслојавања и социјалних облика нетрпељивости, као 
што је расизам, које преовладавају у оквиру овог система, него и 
због тога што не узима у обзир кључни елемент спровођења спољ-
нополитичких приоритета Запада, а то је дјеловање обавјештајних 

1 На примјер, у децембру 2016. године, навршило се 75 година од напада 
јапанске авијације на америчку флоту у Перл Харбору, на острву Оаху, 
једном од осам већих острва Хавајског архипелага. Био је то окидач за улазак 
САД у Други свјетски рат. Књига бившег морнаричког официра и учесника 
рата на Пацифику Роберта Стинета Day of Deceit  пажљиво и детаљно 
наводи документе из декласификованих обавјештајних и војних архива, 
дуго скриване од америчке јавности, који јасно показују да је врх америчке 
политичке и војне власти не само био упознат са датумом напада, него га је 
чак и провоцирао како би остварио своје геополитичке планове.

2 Filip Kovačević, „Skrivana istorija NATO“,Vijesti, Podgorica, 10.03.2015.
3 Као што ће се видети у наставку рада, историја послијератне Европе је неод-

војива од дјеловања тајне НАТО операције Гладио. Ко не зна подробности о 
Операцији Гладио, тешко да може разумијети садашња и будућа дешавања у 
Европи. 



НАТО И САВРЕМЕНА ЕВРОПСКА ГЕОПОЛИТИКАФилип Ковачевић –

217

служби.4) То је посебно значајно због тога што су ове службе, ко-
ординисане у оквиру тајних структура НАТО у Европи, у конти-
нуитету нарушавале демократске норме и обрасце понашања са 
циљем да утичу и, у крајњем случају, преиначе слободно изражену 
вољу грађана како би је уподобиле интересима својих налогодава-
ца.5)

Ова тематика је позната у стручној литератури под ге-
нералним именом „операција Гладио“, мада се Гладио конкретно 
односи само на координирано дјеловање иностраних обавјештај-
них структура (посебно ЦИА) и екстремистичко-фашистичких 
организација на тлу послијератне Италије. Сличне криминал-
но-коруптивне, обавјештајно-војне мреже су постојале у свим за-
падноевропским државама, а носиле су различита имена у складу 
са локалним потребама. Све, без изузетка, биле су активне у суз-
бијању, па  и у разарању до темеља, било какве назнаке радикалније 
прогресивне економске политике и мирољубиве сарадње са совјет-
ским блоком и нису се либиле да користе насиље, укључујући и те-
роризам против цивилног становништва и атентате на проминент-
не политичке противнике, ради остварења ових циљева.

Двије изузетно документоване и квалитетно написане 
књиге, објављене у задњих десет година, кључне су у проучавању 
ових добро скриваних, мефистофеловских утицаја на западне „де-
мократије“. Прва је књига швајцарског историчара Даниела Ган-
сера објављена 2005. године под насловом НАТО тајне армије: 
Операција Гладио и тероризам у Западној Европи. Друга је књига 
британског новинара и публицисте, дугогодишњег посланика у Ев-
ропском парламенту, Ричарда Котрела, објављена 2012. године под 
насловом Гладио: НАТО бодеж у срцу Европе.6) 

4 Нема краја списку литературе која се може навести на ову тему. Ипак, као 
почетна тачка истраживања, може да се користи књига Роја Годсона Dirty 
Tricks or Trump Cards: U.S. Covert Action & Counterintelligence објављену са 
новим предговором 2001. године и књигу Тимотија Валтона Challenges in 
Intelligence Analysis из 2010. године. Такође, за препоруку су и мемоари једног 
од најпознатијих оперативаца ЦИА, Двејна Клариџа A Spy for All Seasons  из 
1997. године.

5 Richard Cottrell, Gladio: NATO’s Dagger at the Heart of Europe, Progressive 
Press, Palm Desert, CA, 2012.

6 Недавно се појавила се још једна књига на енглеском језику која се бави 
проблематиком Гладиа.То је књига америчког професора Пола Вилијамса 
Operation Gladio: The Unholy Alliance between the Vatican, the CIA, and the Ma-
fia. Вилијамс шири истраживања Контрела и Гансера на подручје дјеловања 
организованог криминала, као и одређених структура Католичке цркве. 
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Ове двије исцрпне историјске студије на објективан и не-
пристрасан начин, на бази архивских докумената и судских списа, 
потврђују утемељеност тезе да НАТО и обавјештајне службе које 
утичу на рад те организације нису заинтересовани за демократију, 
владавину права и борбу против корупције и организованог крими-
нала како њихови представници непрестано понављају у свим ме-
дијима (многи од којих су под њиховом директном контролом) већ 
да представљају озбиљну пријетњу свим тим вриједностима кроз, 
између осталог, и спремност на употребу насилних метода. Упра-
во због таквог политички перфидног, недемократског и, надасве, 
нехуманог дјеловања које обиљежава историју НАТО дјеловања у 
Европи, разумно је да ниједна држава на Балкану не треба да буде 
чланица те организације, као и то, да је, по питању спољне и без-
бједносне политике, најдемократскија и најмирољубивија опција 
војна неутралност.

2. СВЕ ТАЈНЕ ГЛАДИЈАТОРА

Како биљежи у својој књизи Даниеле Гансер, постојање 
операције Гладио тј. НАТО тајних армија и наоружаних група које 
су дјеловале изван правног поретка земаља Западне Европе про-
цурело је у јавност током љета и јесени 1990. године. Највећу уло-
гу у томе је имао италијански премијер Ђулио Андреоти, мада ни 
до дана данашњег није познат потпун садржај његовог извјештаја 
италијанском Парламенту.7) Оно што је познато је да су ове наору-
жане снаге имале циљ да надзиру и усмјеравају италијанску по-
литичку елиту ка политици америчке хегемоније без алтернативе 
и да по сваку цијену (укључујући и организовање терористичких 
напада) не дозволе да љевичарске снаге дођу на власт.

Иако су оружане формације Гладиа у Италији формира-
не током педесетих година прошлог вијека, оне су започеле своје 
тајне, противуставне дјелатности током шездесетих и наставиле 
их све до средине осамдесетих. На суду је доказано да су ове сна-
ге стајале иза већине политичких убистава и насилних аката. По 
званичним подацима, у том периоду у Италији је убијено око 500 
људи док их је повријеђено више од 1.000.8) Чак се и убиство би-
вшег италијанског премијера Алда Мора доводи у везу са снагама 
7 Daniele Ganser, NATO’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in West-

ern Europe, Routledge, New York, 2005, стр. 27–29.
8 Исто, стр. 21.
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Гладиа, иако су за то убиство оптужени и осуђени припрадници ра-
дикалне љевичарске групе Црвене бригаде. Међутим, како то доку-
ментују и Гансер и Ричард Котрел, у овој као и у многим сличним 
ситуацијама у осталим државама Европе, љевичарске организа-
ције су биле вођене провокаторима који су били на платном списку 
америчке или британске обавјештајне службе. Исто тако, често су 
подметани и лажни докази који би водили ка јавној осуди љеви-
чара. Овакве и сличне тактике које су биле елементи грандиозно 
назване, у суштини одиозне „стратегије тензија“ јавно су разоткри-
вене деценијама касније од стране свједока-покајника као што је 
на примјер био италијански криминалац Винћенцо Винћигуера.9) 

Тиме је доказано да је постојала тијесна сарадња између 
заврбованих полицијских службеника, војних обавјештајних служ-
би, мафијашких мрежа и неофашистичких организација, нека вр-
ста државе у оквиру државе (тзв. дубока држава – deep state). Све 
њих је везивао вирулентни антикомунизам и презир за демократ-
ске процедуре и норме. Неспорно је такође да се ни обавјештајне 
службе ни војне структуре НАТО-а нису либиле да узму у своје 
окриље нереформисане и нелустриране нацистичке генерале, као 
што је на примјер био случај са Алфредом Хојзингером, Хитлеро-
вим официром који је касније постао шеф Војног комитета НАТО 
са сједиштем у Вашингтону.10) Хојзингер је руководио казненом 
експедицијом нацистичког СС-а која је у марту 1943. године у ук-
рајинском селу Корјукивка масакрирала 6.700 мирних житеља, 
мушкараца, жена, дјеце и старих.То је био један од најстрашнијих 
злочина у Другом свјетском рату. Међутим, потраживања СССР-а 
да Хојзингер буде изручен и да одговара за почињене злочине 
наишле су на ледену тишину код званичника НАТО-а. Тако је овај 
ратни злочинац, генерал и Хитлера и НАТО-а, умро у дубокој ста-
рости у Келну почетком осамдесетих година пошлог вијека.

У НАТО редовима, као и у редовима сарадника ЦИА и 
МИ6 у послијератној Европи су биле десетине, ако не и стотине, 
бивших званичника нацистичког режима. Котрел у својој књизи 
подробно описује дјеловање терористичке мреже бившег Хитле-
ровог обавјештајца генерала Рихарда Гелена, који је касније био 
први шеф обавјештајне службе Западне Њемачке.11) Гелен и његови 

9 Исто, стр. 18–19, 23.
10 Filip Kovačević, „Opasne veze“,Vijesti, Podgorica, 18.08.2014.
11 R. Cottrell, Gladio: NATO's Dagger at the Heart of Europe, р. 125. Takođe, 

видети: E. H. Cookridge, Gehlen: Spy of the Century, Random House, New York, 
1972.
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сарадници су одговорни за многа (до сада) нерасвјетљена убиства 
политичких званичника, као и за инстанце отвореног терора про-
тив цивилног становништва не само у Европи него широм свијета. 
Такође је познато да су многи бивши нацисти, који су кроз тајне 
ватиканске канале којима је руководио хрватски свештеник Кру-
нослав Драгановић, успјели да побјегну у Јужну Америку, били са-
радници ЦИА у репресијама и злочинима јужноамеричких војних 
хунти.12) На примјер, официр Гестапоа Клаус Барби, тзв. лионски 
крвник, је, уз отворену подршку америчких обавјештајно-крими-
налних кругова, дуго година играо утицајну улогу на боливијској 
војно-политичкој сцени, а по неким наводима био је укључен и у 
контрареволуционарну операцију која је резултирала убиством Че 
Геваре 1967. године.

Срећом, у Европи тога времена постојали су и политички 
лидери који су се супростављали погубном, антидемократском дје-
ловању НАТО тајних служби и паравојних формација. Најважнији 
од њих је био лидер француског Покрета отпора, касније премијер 
и предсједник Француске Шарл де Гол.

3. ДЕГОЛОВСКА ЕВРОПА

Де Гол је изазвао велико незадовољство у редовима НА-
ТО-поклоника када се у Страсбуру 1959. године похвално изјаснио 
о Европи „од Атлантика до Урала“, дакле, о Европи која укључује 
Русију (али можда не и Велику Британију) и која је ослобођена 
политичког утицаја САД.13) Због оваквих интеграционистичких 
ставова које је храбро и бескомпромисно износио, истим оним жа-
ром којим се борио против фашизма и нацизма, Де Гол је много 
пута био мета мање или више насилних насртаја на живот. Поје-
дини истраживачи су побројали око тридесет покушаја атентата, 
најопаснији од којих се десио у септембру 1961. године када је 
само изузетна присебност де Гола спријечила најгоре.14) Послије 
једног од покушаја атентата за који постоје кредибилни докази да 
је повезан са англоамеричким обавјештајним мрежама, као и да 
је координиран од стране тајних структура НАТО, Де Гол је 1966. 
године наредио излазак Француске из командних структура НАТО, 

12 Peter Levenda, Ratline: Soviet Spies, Nazi Priests and the Disapperance of Adolf 
Hitler, Ibis Press, New York, 2012.

13 Filip Kovačević, „Od Atlantika do Urala“, Vijesti, Podgorica, 13.11.2014.
14 R. Cottrell, Gladio: NATO's Dagger, стр. 137.
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као и избацивање сједишта НАТО из Париза. НАТО врхушка се 
тада преселила у Брисел гдје се и данас налази.

Нажалост, посљедњи отпор француске спољне политике 
натовској „атлантској“ визији Европе пружио је предсједник Жак 
Ширак 2003. године када је одбио да дозволи учешће француских 
трупа у инвазији на Ирак. Тада је у политички доминантним аме-
ричким круговима завладала толика антифранцуска хистерија да 
су чак мијењане и одређене ријечи. Тако су два републиканска 
конгресмена у чијој је ингеренцији  било управљање мензом Кон-
греса наредили да се помфрит који се иначе на енглеском нази-
ва “French fries” преименује у “Freedom fries”, а “French toast” у 
“Freedom toast”. Откада је, међутим, предсједник Никола Саркози 
вратио Француску у НАТО, “French fries” су тријумфално враће-
ни у мени мензе под ранијим именом. Једно вријеме је изгледало 
да потези садашњег француског предсједника Франсоа Оланда тј. 
његови састанци са руским предсједником Владимиром Путином у 
Москви током 2014. и 2015. године показују благу назнаку ка већој 
аутономији француске спољне политике. Та назнака аутономије, 
нажалост, није остварена у пракси, па изгледа да ће се морати че-
кати на избор новог предсједника 2017. године како би дошло до 
суштинског побољшања односа између Француске и Русије.

4. ПОБЈЕДА „АТЛАНТИСТА“

Распад социјалистичког политичког система у свим 
земљама Источне Европе крајем осамдесетих година прошлог 
вијека, као и пропаст Варшавског војног савеза, означили су јасну 
и недвосмислену побједу натовских кругова и „атлантске“ Европе. 
Из руских кругова и данас се може чути да им је као услов за прис-
танак на мирно уједињење Њемачке (у ствари, десила се потпуна 
апсорпција Источне Њемачке у Западну) обећано да се НАТО неће 
ширити на Исток. За то, међутим, нема никаквих писаних доказа, 
тако да се не може у потпуности оповргнути теза америчких зва-
ничника да то није тачно. У сваком случају, политичка и економска 
слабост јељциновске Русије, као и осокољеност војним интервен-
цијама у босанско-херцеговачком сукобу, уз антируску острашће-
ност појединих високих званичника Клинтонове администрације, 
као што је на примјер била државна секретарка Медлин Олбрајт, 
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утицала је на то да се у Вашингтону полакоме на територије и ре-
сурсе Источне Европе и крену према руским границама.

Требало би, ипак, имати у виду да су се, у исто вријеме, 
ширењу НАТО противиле многе добро познате америчке дипло-
мате и универзитетски професори што значи да је у САД било, а 
има их још увијек, мудрих глава које знају да је милитаристичка 
атлантска глобална империја немогућа и да настојање да се она 
изгради може америчким грађанима да се врати као кошмарни 
бумеранг. Један од најзначајнијих представника ове не тако мале 
групе (која већ дуже вријеме није блиска онима који држе вашинг-
тонске полуге моћи) био је Џорџ  Кенан, примарни архитекта аме-
ричке спољне политике послије Другог свјетског рата, високо по-
зиционирани дипломата и амбасадор (у СССР и Југославији), као 
и дугогодишњи професор на принстонском Институту за напредне 
студије.15)

У интервјуу за Њујорк Тајмс у мају 1998. године, непо-
средно пред прво проширење НАТО према Истоку (приступање 
Пољске, Чешке и Мађарске), Кенан је изјавио да је ова одлука Сје-
верноатланске алијансе „трагична грешка“ јер се заснива на не-
разумјевању руске и совјетске историје, као и на предрасудама и 
идеолошкој обојености спољнополитичких савјетника (тадашњег) 
предсједника Била Клинтона (посебно је мислио на Медлин Ол-
брајт) који су Русију, умјесто да пруже искрену подршку демократ-
ским процесима у њој, представили као непријатеља и пријетњу 
Западној Европи. Он је тада предвидио да ће то довести до „почет-
ка новог хладног рата“ и био је огорчен што је на крају свог жи-
вотног вијека (имао је 94 године) видио да је његова борба против 
подјела у Европи, која је била успјешно завршена падом Берлин-
ског зида, у ствари била узалудна.16)

Слично мишљење о проширењу НАТО-а је недавно у 
својим мемоарима изнио и Роберт Гејтс, директор ЦИА у периоду 
1991-1993. године и секретар за одбрану САД-а у периоду од 2006-
2011. године (дакле, за вријеме дијела другог мандата предсједни-
ка Џорџа Буша млађег, као и првог мандата предсједника Барака 
Обаме). Он је написао да је то била „грешка“ и „политички чин, а 

15 Filip Kovačević, „Tragične posljedice NATO proširenja“, Vijesti, Podgorica, 
02.06.2014.

16 Thomas L. Friedman, „Foreign Affairs; Now  a Word from X“, New York Times, 
May 2, 1998.
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не пажљиво размотрена војна одлука, што је урушило саму сврху 
савеза и безобзирно игнорисало оно што Руси сматрају за своје ви-
талне интересе“.17) Читав низ америчких професора међународних 
односа са најугледнијих универзитета саопштава ово исто миш-
љење: да су офанзивни потези НАТО-а у посљедњих петнаест го-
дина узроковали дестабилизацију политичких односа у Европи и 
да став да НАТО треба да игра улогу војног ослонца за униполарни 
свјетски поредак може да буде погубан за судбину цијеле планете.

Међутим, ови гласови разума се одавно уопште не чују од 
поклича ратно-хушкачке и агресивне владајуће клике у Вашинг-
тону, Лондону и натовском Бриселу. Није то наравно изненађење 
јер је доминантна, атлантистичка англо-америчка геополитичка 
школа, још од доба Хелфорда Мекиндера и Алфреда Тајера Ме-
хена, заговарала тзв. принцип (геополитичке) анаконде.18) Наиме, 
аналогно анаконди која гуши свој плијен тако што се стеже око 
њега, америчка спољна политика, да би успјешно остварила циље-
ве империјалне хегемоније, мора изградити обруч око својих про-
тивника, првенствено користећи обалска, али и остала гранична 
подручја.

Као геополитичке противнике, Мехен је крајем 19. вијека 
означио Њемачку, Русију и Кину. Имајући у виду да су се кроз два 
свјетска рата, како детаљно образлаже Саша Марковић у књизи 
Манифест против империје, амерички (и британски) владајући 
кругови побринули да скоро у потпуности сузбију њемачки елан 
за сукобљавањем, могло би се закључити да су од тада сљедбени-
ци Механа имали пуне руке „посла“ ангажујући се око Русије и 
Кине.19)

Збиља, гледано из ове перспективе, Хладни рат и није био 
ништа друго до мање-више отворено поље за одигравање тих и 
таквих игара за глобалну превласт. Оно што је постало јасно про-
пашћу СССР-а је да је идеолошка борба, за коју су многи вјеровали 
да је примарна, у ствари била само фасада за антагонизам око кон-
троле токова глобализације. Да је то тако, показује и континуира-

17 Robert M. Gates, Duty: Memoirs of A Secretary at War, Knopf, New York, 2014.
18 Filip Kovačević, „A5 na B3“, Vijesti, Podgorica, 23.01.2014; Halford Mackinder, 

Democratic Ideals and Reality: A Study of the Politics of Reconstruction, Consta-
ble, London, 1919; Gerry Kearns, Geopolitics and Empire: The Legacy of Halford 
Mackinder, Oxford University Press, London, 2009.

19 Saša Marković, Manifest protiv imperije: prilog istoriji američkog (neo)
imperijalizma, IK  Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2013.
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но политичко, економско и обавјештајно дјеловање САД и Велике 
Британије, заједно са њиховим „новим“ европским савезницима, 
против Русије, иако је она одавно напустила равнање свог систе-
ма према класицима марксизма-лењинизма. Доказе за то можемо 
пронаћи у експанзији НАТО-а на Исток које у већини нових зе-
маља чланица подразумијева перманентно стационирање америч-
ких војника. Иронично је да се често у овим државама амерички 
војни апарат „усељава“ управо у бивше совјетске војне базе. Због 
тога остаје отворено питање да ли постоји суштински напредак по 
питању изворне суверености грађана тих држава. Зар се није само 
једна војна окупација замијенила другом?

5. ПОВРАТАК „ОТПИСАНИХ“

Иако је један од најпознатијих теоретичара савремене 
англо-америчке геополитичке школе Збигњев Бжежински, блиски 
сарадник америчког предсједника Џимија Картера и ментор 
предсједника Барака Обаме, иначе поријеклом из Пољске (што у 
европском геополитичком калкулусу није занемарљиво), крајем 
деведесетих већ био прогласио извјесност америчког шах-мата на 
глобалној геополитичкој шаховској табли, то се није десило.20) У 
Русији која је била политички, економски и идеолошки понижена 
спремао се одлучни одговор. Комешање у круговима руске поли-
тичке елите се могло примијетити већ током мандата премијера 
Јевгенија Примакова.21) Међутим, на јасно артикулисан и јавно из-
речен став се чекало још неколико година, све до другог мандата 
предсједника Владимира Путина и његовог говора на Минхенском 
форуму за безбједност, 10. фебруара 2007. године.

У овом говору који је изазвао талас зачуђености и бла-
гог шока у атлантистичким геополитичким структурама, Путин је 
прокламовао да је за Русију униполарни свијет „неприхватљив и 
немогућ“.22) Он је оптужио САД да под маском тзв. хуманитарних 

20 Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its 
Geostrategic Imperatives, Basic Books, New York, 1997.

21 Jevgenij Primakov, Uspomene premijera (osam mjeseci u Bijelom Domu), CID, 
Podgorica, 2005.

22 Vladimir Putin, “Speech at the Munich Security Conference”, http://archive.
kremlin.ru/eng/speeches/2007/02/10/0138_type82912type82914type82917 
type84779_118123.shtml.
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интервенција намећу своје економске, политичке и културне инте-
ресе другим државама, често и кроз отворено кршење норми међу-
народног права. Путин је такође осудио америчку прекомјерну упо-
требу војне силе, питајући се да ли је баш потребно „бомбардовати 
и пуцати“ на сваком кораку, и упозорио да овакви поступци, који 
немају пуну подршку Савјета безбједности УН тј. јединог тијела 
које има легитимитет да одлучи о употреби силе, доводе цијели 
свијет на ивицу велике нестабилности.

Посебан предмет Путинове пажње у овом говору било је 
проширење НАТО-а. Путин је недвосмислено исказао негативан 
став према натоизацији тј. атлантизацији цијелокупног европс-
ког континента, упозоравајући да таква територијална експанзија 
представља „озбиљну провокацију која умањује ниво узајамног 
повјерења“. Он је цитирао изјаву генералног секретара НАТО 
Манфреда Вернера из маја 1990. године у којој Вернер каже да 
„чињеница да нисмо спремни да поставимо армије НАТО-а изван 
њемачке територије даје СССР чврсту безбједносну гаранцију“. 
Путин се запитао гдје је сада та гаранција и ко ту у ствари крши 
договоре и дату ријеч. Истакао је да не треба заборавити да је и 
Русија заслужна за то што се Берлински зид срушио без иједног 
испаљеног метка и подвукао да је, умјесто захвалности због тога, 
Русија сада третирана као непријатељска држава око које се граде 
„нови зидови и нове подјеле“ овога пута на самим руским грани-
цама. Путин се на крају заложио за договорну изградњу нове „ар-
хитектуре за глобалну безбједности“ која би била утемељена на 
мултиполарности и узајамном поштовању националних интереса.

Међутим, догађаји који су убрзо услиједили јасно су по-
казали да моћним атлантистичким структурама није до договора и 
праведног признања мултиполарности као јединог модела за поли-
тичку стабилност у свијету него само до наставка беспоштедног 
наметања сопствених интереса у вазалним територијама, и то ми-
лом или силом.

6. СИМПТОМИ МУЛТИПОЛАРНОСТИ 1: ГРУЗИЈА

Грузија је била на мети атлантиста још од распада СССР. 
Међутим, атлантистичке снаге су оствариле политичку превагу тек 
послије тзв. револуције ружа – једне у низу „обојених“ револуција 
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кроз које, манипулишући легитимним тежњама грађана да живе 
боље, на власт, преко уличних протеста, долазе лидери подређени 
америчкој обавјештајној заједници и тајним структурама НАТО23) 
– када је био приморан да да оставку први предсједник незави-
сне Грузије (а прије тога министар спољних послова СССР) Еду-
ард Шеварнадзе. Предсједничку палицу је тада преузео Михаил 
Сакашвили који је Грузију претворио у регионалну базу за НАТО 
промотере и војно-обавјештајне интересе, превасходно усмјерене 
против Русије.

Највећи проблем постсовјетске Грузије је да је она, још од 
стицања независности, изгубила контролу над двијема аутономним 
областима (из совјетског доба) – Абхазијом и Јужном Осетијом – 
које ни отвореним ратним сукобом раних деведесетих није успјела 
да поврати у своје окриље. У жељи (или можда атлантистичкој ди-
рективи) да ове области подведе под грузијску власт, Сакашвили се 
ослонио на НАТО менторе, који су, будући милитаристички умо-
ви, савјетовали изненадне блиц-криг нападе на аутономне области 
и увјеравали га у сигуран успјех, снадбјевајући га најмодернијим 
оружјем. И тако, док је свјетско јавно мњење било заокупљено по-
четком љетње олимпијаде у Пекингу, у зору 8. августа 2008. го-
дине, грузијске војне снаге су напале главни град Јужне Осетије, 
Цхинвали.

У Јужној Осетији су се још од деведесетих налазили 
руски миротворци који су штитили границу раздвајања, од којих 
су неки страдали током иницијалног напада грузијских војних сна-
га. Као одговор на погибију миротвораца, као и на јужноосетинске 
цивилне жртве, труски предсједник Дмитриј Медведев је наредио 
руској војсци да интервенише. Послије неколико дана жестоких 
борби, грузијска војска се повукла из Јужне Осетије, а убрзо затим, 
под  покровитељством француског предсједника Николаса Сарко-
зија, потписан је мировни план. Русија је убрзо признала незави-
сност Јужне Осетије и Абхазије што значи да се и у формалном 
смислу обавезала да брани њихову независност. Сада више нема 
никакве дилеме да би поновни напад Грузије значио директан су-
коб са Русијом, а могуће је да се, у том случају, руска војска не би 
зауставила пред главним градом Грузије Тбилисијем као у августу 
2008. године.

23 Oleg Karpovich; Andrei Manoilo, Color Revolutions: Techniques in Breaking 
Down Modern Political Regimes, AuthorHouse, Bloomington, 2015. 
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Поразом Грузије атлантистички свјетски поредак је по 
први пут, од распада СССР, озбиљно уздрман. Заоштрила се ситуа-
ција у Европи између НАТО кругова и руских савезника. Чекао се 
нови „двобој“ на неком другом пољу геополитичке шаховске табле.

7. СИМПТОМИ МУЛТИПОЛАРНОСТИ 2: СИРИЈА

Једва су прошле двије године од грузијског „обрачуна“ 
када је кроз уходане технике „обојених“ револуција плануо Средњи 
Исток. Од Алжира до Либана, од Јемена до Бахреина, протести, 
диверзије, насиље, смјене власти, тероризам – динамика „Арап-
ског прољећа“. Почело је побуном у Тунису средином децембра 
2010. године да би се бунт проширио на Египат, Бахреин, Јемен, 
Либију, Сирију.24) Поново се користила већ усавршена манипула-
ција идејама „демократије“, „људских права“ и „владавине закона“ 
од стране атлантистичких војних, обавјештајних и медијских кру-
гова да би се са власти свргли они не више толико потребни тирани 
и аутократе и довели неки други ништа мање погубни по обичне 
грађане и њихов животни стандард, али зато спремни(ји) да служе 
интересе глобалне капиталистичке олигархије.

У Египту су изведена чак два пуча. Збачен је дугого-
дишњи аутократа Хосни Мубарак и на ванредним предсједнич-
ким изборима у јуну 2012. године за предсједника изабран лидер 
исламске организације Муслиманска браћа (тј. Партије слободе 
и правде) Мохамед Морси. Морсијеви политички потези који су 
били усмјерени на убрзану исламизацију египатског друштва до-
вели су до још већих социјалних немира и политичке нестабилно-
сти. Није прошла ни година дана од Морсијевог избора када је у 
јулу 2013. године интервенисала египатска војска и извела војни 
удар. На власт је дошао шеф египатске војске Абдел Фата Ал-Сиси 
који је затим у мају 2014. године изабран за предсједника Егип-
та. Треба ли се посебно истицати да у овим атлантистичким пер-
мутацијама никакав напредак по питању демократије и људских 
права није направљен. Ново лице под контролом атлантистичких 
обавјештајних служби је замијенило старо лице Мубарака, који је 

24 Marc Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle 
East, Public Affairs, New York, 2012. 
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опет – због минулог рада – минимално кажњено за све злочине и 
непочинства против обичних грађана Египта.

Ипак, много горе је прошла Либија гдје је, под лажним 
изговорима заштите грађана, у љето 2011. године, интервенисао 
НАТО против дугогодишњег диктатора Моамера Ел-Гадафија.25) 
По много чему, НАТО напад на Либију је слиједио шему напада на 
СРЈ дванаест година раније. Бомбардована је цивилна инфраструк-
тура, државна телевизија, чак и амбасаде будућег потенцијалног  
непријатеља (у Београду, кинеска амбасада, а у Триполију, амбаса-
да Сјеверне Кореје). Гадафи је био много проблематичнија фигура 
за атлантисте од Мубарака и због тога је вјероватно и онако свире-
по окончан његов живот. Тадашња америчка државна секретарка 
Хилари Клинтон је, уз кикот, прокоментарисала брутално убиство 
Гадафија са „ми смо дошли, ми смо видјели, он је умро“.26) Хумано 
и демократски, нема што! Међутим, ова изјава и јесте права слика 
поштовања за људски живот од стране врхова власти САД.

Либија, држава која није била демократска, али је била 
једна од најпросперитетнијих у Африци и шире, до темеља је  раз-
орена бруталним бомбардовањем из ваздуха и дивљањем исламис-
тичких паравојски у великој мјери финансираних од стране атлан-
тиста. Сада је Либија поприште перманентних сукоба паравојних 
банди и криминалних група, свакога дана гину цивили, а све оно 
што су градиле генерације је уништено. Од државе која је имала 
свој препознатљиви имиџ у свијету постала је рушевина, „пропала 
држава“ како атлантистички интелектуалци и војно-обавјештајни 
стратези воле да називају својих руку дјела.

Послије Либије на реду је била Сирија и режим ништа 
мање антиатлантистичког Башара Ал-Асада. Ипак, оне снаге које 
су атлантистички кругови подржавали, од којих су неке имале чак 
и терористички резиме, нису успјеле да остваре блиц-криг побједу. 
Војна иницијатива је, послије почетних пораза, све више и више 
прелазила на страну сиријских државних органа и постајало је све 
јасније да је антиасадовским снагама потребна директна војна ин-
тервенција НАТО-а (као у Либији) да би оствариле превласт. У том 
периоду, у августу 2013. године, у Гути, предграђу Дамаска, долази 
до напада на цивиле хемијским оружјем. Атлантистички политич-

25 Cynthia McKinney (ed.), The Illegal War in Libya, Clarity Press, Atlanta, 2012.
26 Снимак се може погледати на youtube-у:  https://www.youtube.com/watch?v= 

Fgcd1ghag5Y
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ки и медијски кругови одмах крећу у акцију да одговорност за на-
пад припишу Асаду како би имали покриће за војну интервенцију, 
иако за то ни тада, а ни сада, нису постојали кредибилни докази. А 
онда се дешава за многе на Западу непојмљива ствар. На глобалну 
сцену (поново) ступа Русија. Указује се, сада већ голим оком ви-
дљив, још један симптом мултиполарности. Интервенције руског 
предсједника Владимира Путина и шефа дипломатије Сергеја Лав-
рова омогућиле су да се војни напад НАТО-а на Сирију избјегне, 
а онда је у септембру 2015. године, на Асадов позив, отпочела у 
Сирији директна интервенција руске авијације, морнарице, и спе-
цијалних снага. Актуелни расплет дугогодишњег рата у Сирији, у 
којем су првенствено руске војне и обавјештајне јединице обезбје-
диле јасну превагу сиријских државних органа у жестокој и крва-
вој борби против исламских побуњеника и терориста, представља 
врло тежак пораз за атлантистичку идеју униполарног свијета.

8. СИМПТОМИ МУЛТИПОЛАРНОСТИ 3: УКРАЈИНА

Легендарна осветољубивост поражених атлантиста врло 
брзо налази други погодан терен за бруталну артикулацију. Опс-
танком Асада осујећен је до даљњег давнашњи сан атлантиста, а 
то је напад и окупација Ирана (да ли су то одјеци древних сукоба 
Грчке и Персије?). Русија и Путин као њен лидер постају мете ин-
тензивне демонизације у западним корпоративним медијима, а ат-
лантистички војно-обавјештајни апарат креће у нову геополитичку 
офанзиву.27) Ултимативни циљ „анаконде“ се овога пута реализује 
кроз још једну републику бившег СССР: Украјину.

Украјина, земља различитих етноса везаних неразрјеше-
ним историјским траумама и недовољно истраженим и признатим 
трагедијама, земља љепоте и злочина, земља која може да буде 
мост, али јој је немилосрдно зацртана улога жртве. Као повод, пси 
рата и јахачи апокалипсе користе криминалну корупцију режима 
Виктора Јануковича да организују и финансирају масовне уличне 
немире, а затим и да изведу државни удар и доведу на власт на-
ционалисте, фашисте и све оне који већ деценијама представљају 
ударне песнице суровог глобалног капитализма.

27 Garry Kasparov, Winter is Coming: Why Vladimir Putin and the Enemies of the 
Free World Must Be Stopped, Public Affairs, New York, 2015.
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Договор о мирној и постепеној смјени власти који су 
својим потписима гарантовали и министри кључних држава Ев-
ропске уније, утаначен 21. фебруара 2014. године, већ наредног 
дана бива разорен насилним превратом и преузимањем свих полу-
га власти. Држава се гура у конвулзивни хаос, али они због којих 
се све ово и ради, некадашњи мрски „црвени“, сада „евроазијци“, 
нису затечени неспремни, иако су заузети око затварања зимске 
олимпијаде у Сочију. Брзим и прецизно координираним акцијама, 
штитећи своју флоту и остале војне ресурсе, под кринком демо-
кратског референдума и (неспорне) већинске воље становника тог 
подручја, заузимају полуострво Крим и град Севастопољ (посебну 
административну јединицу) и уставно их интегришу у састав Ру-
ске Федерације.

Затим крећу борбе у тзв. Донбасу, гдје се послије неко-
лико мјесеци самопроглашавају Доњецка и Луганска народна ре-
публика, и ту се гине у хиљадама. Са једне стране, атлантистичка 
војно-обавјештајна помоћ, а са друге, руска. Води се крвави пир 
ком се не види крај. Патње, пепео и смрт постају грађанска сва-
кодневница. Дешава се читав низ сурових догађаја, од масакра 
у Одеси 2. маја 2014. године до обарања малезијског путничког 
авиона МХ17 изнад мјеста Торез 40 км од украјинско-руско грани-
це 17. јула 2014. године, који су били и остали предмет спорења и 
пребацивања одговорности, али чија је порука (ко год да је послао) 
јасна као дан: мира нема, нити га може бити – рат, само вјечни рат.

Приписивање одговорности за обарање МХ17 побуњени-
цима и руској војној логистици (без кредибилне истраге и неспор-
них доказа) довело је до успостављања режима економских санк-
ција од стране Европске уније (и њених атлантистичких савезника) 
према Русији. Такође је довело и до стварања „услова“ за вишес-
труко повећан број војних снага НАТО у државама које се граниче 
са Русијом, као и за креирање здружених НАТО-јединица за брзо 
дјеловање. Ратно-хушкачка прича тадашњег генералног секретара 
НАТО Андерса Фог Расмусена о томе како све земље Европске 
уније морају повећати буџетску потрошњу за одбрану до „натовс-
ког“ стандарда од најмање 2% годишње добила је на замаху. Страх 
и антируска параноја, здушно потпиривани од стране медија под 
контролом атлантистичких обавјештајних служби,  захватили су 
утицајан дио јавног мњења.28)

28 Richard Shirreff, 2017 War With Russia: An Urgent Warning from Senior Military 
Command, Coronet, London, 2016.
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Све је то урађено у циљу кидања било каквих суштин-
ских веза између Европске уније и Русије како би се европска тери-
торија и ресурси и даље задржали под политичком и сваком другом 
контролом атлантистичких кругова. Међутим, економске санкције 
против Русије и руски одговор кроз забрану увоза европских пре-
храмбених производа и могућих посљедица у вези снадбјевања 
плином довели су у посљедњих годину дана до све гласнијих про-
тивљења појединих европских лидера. Овај тренд отпора наставља 
да се шири и све је јачи посебно након успјеха референдума о из-
ласку Велике Британије из Европске уније у јуну 2016. године. 
Стиче се утисак да се геополитичка супстанца атлантистичке по-
бједе у Хладном рату убрзано топи као лањски снијег.

9. ЕВРОАЗИЈСКИ ПРОЈЕКАТ:  
ОД ЛИСАБОНА ДО ВЛАДИВОСТОКА

Атлантизму у Европи постоји политичка, економска и 
идеолошка алтернатива.29) То је евроазијски пројекат који загова-
рају не само утицајни интелектуални кругови у Русији и Казахста-
ну, а однедавно и у Кини, Ирану, Индији и Турској, него и у самој 
Европи.30) Темељи евроазијског савезништва су формално ударени 
успостављањем Евроазијске економске уније 1. јануара 2015. го-
дине у којој се налазе Русија, Бјелорусија, Казахстан и Јерменија. 
Реално је очекивати да ће број чланица временом расти. Међутим, 
круцијално питање ће бити какво савезништво са Евроазијском 
унијом ће успоставити Европска унија тј. њене економски најмоћ-
није чланице, као што су Њемачка, Француска и Италија. Јасно је 
да се ратови на рубним подручјима Европе/Евроазије и подстичу 
од стране атлантиста да не би дошло до снажнијег повезивања и 
савезништва између ова два често у историји трагично супрос-
тављена дијела једног те истог континента. Нестанком ове полари-
зације НАТО би доживио судбину Варшавског пакта: постао би тек 
(мрачна) историјска фуснота.

29 Alexander Dugin, Eurasian Mission: An Introduction to Neo-Eurasianism, Arktos, 
Stockholm, 2015.

30 Filip Kovačević, Teoretičari klasične geopolitike: ciklus predavanja, CGO, Pod-
gorica, 2014.
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Нема сумње, дакле, да је структурална мултиполарност 
свјетског поретка у интересу грађана и једне и друге уније. Мулти-
поларност омогућава уважавање разлика између култура, религија 
и цивилизација. Не привилегује нити један систем вриједности као 
опште обавезујући за све, а изричито је против наметања вријед-
носних система што је, као што сам показао у анализи операције 
Гладио, у опису посла атлантистичких снага. Наравно, атлантис-
тички подухвати нису мотивисани „демократијом“ и „владавином 
права“ како се реторички оправдавају него још већим богаћењем и 
акумулацијом моћи капиталистичке олигархије. Нови не-атлантис-
тички пројекат у Европи и шире има смисла само у оном степену 
у којем одбацује преовладавајућу неолибералну економију, влада-
вину новца над људским животима и употребу насиља за рјеша-
вање нагомиланих политичких проблема и историјских траума и 
неправди.

Признање да је свијет мултиполаран и да не морамо сви 
бити исти да би живјели у миру и слози је оно што атлантисти 
не желе да прихвате, а то су и показали кроз рушење свих међу-
народних правних норми и институција у претходном периоду да 
би остварили своје парцијалне интересе (на пример: напад на СРЈ 
у марту 1999. године без сагласности Савјета безбједности УН). 
Због тога је јачање евроазијства добра вијест за све оне који вјерују 
у то да свака моћ мора бити ограничена и контролисана да се не би 
изродила у диктатуру. Ако је успостављање система „ограничења 
и равнотеже“ (checks & balances) била и остала основа виталности 
америчког унутрашњег политичког система, може се претпостави-
ти – са великом дозом сигурности – да би примјена истог система 
на цијелу планету кроз кодификовану мултиполарност, оличену у 
новим и другачијим међународним институцијама, била благот-
ворна. Монологе грубе силе би замјенио демократски дијалог.
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NATO AND CONTEMPORARY 
 EUROPIAN GEOPOLITICS

Resume

The impact of NATO structures on peace and stability in Europe af-
ter the end of World War Two was destructive. The  particular focus 
is on terrorist activities conducted across Europe by the extreme 
right and criminal groups organized by NATO intelligence agencies 
and known under the collective designation of Operation Gladio. 
Analyzing in detail the current geopolitical dynamics in Europe, 
the article argues that NATO’s ability to continue implementing the 
Gladio politics of fear and violence is rapidly declining as a new 
multi-polar world order is being created. The multi-polar world or-
der enables the creation of a different Europe-Eurasia which can 
unite the vast geographical space from Lisbon to Vladivostok and 
open the possibility for lasting global peace and prosperity.    
Key words: geopolitics, NATO, “Gladio”, CIA, Eurasia, multi-
polar world order
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КРАЈ ЕВРОПСКОГ СНА?**

Ако ли ти опоменеш безбожника да се врати са свога пута,
а он се не врати са свога пута,...

ти ћеш сачувати своју душу.
Језекиљ, 33:9

С а ж е т а к

Наставља се депортацијa Србије у нефункционалну ЕУ која 
је у егзистанционалној кризи. Велика Британија напушта ЕУ 
која може да се преобрази за десетак година или раније у Лигу 
народа (1920–1946), која је постојала више на папиру него као 
политичка стварност. Да ли сада вреди чинити велике и не-
повратне уступке за обећање нечега што испарава? Без обзира 
на то како ће се завршити егзистенцијална криза еврозоне и 
ЕУ, сигурно је то да решење неће бити ни слатко ни славно. 
После изласка из кризе, многе земље ЕУ неће бити ни срећне 
ни задовољне са новом ЕУ и новом еврозоном у којој се налазе. 
Нико не зна како ће да изгледа ЕУ за 5, 10, 15 или 20 година и 
да ли ће бити привлачна садашњим земљама чланицама да у 
њој остану и опстану. Треба се припремити и за Европу у којој 
ће ЕУ да има безначајну или негативну улогу, или уопште неће 
бити ЕУ (пост-ЕУ Европа). ЕУ је заиста била лепа док је траја-
ла, а сада се претворила у међудржавно натезање и мучење, не 
због слободног избора земаља, већ због нужде. Србија треба да 
остане по страни оваквог нефункционалног пројекта и треба 
да избегне плаћање горке и неповратне цене, а да за узврат не 
добије ништа значајно. 
Кључне речи: елита, ЕУ, Србија, Брисел, грађани, демократија

*     Редовни професор; Институт за глобалне студије, Универзитет у Женеви
**  Овај чланак наслања се на радове аутора објављене у раздобљу од 2013. до 

2016. године. Изнети ставови представљају ставове аутора и не обавезују 
никог другог.
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1. УВОД

Нобелова награда за мир додељена је Европској унији 
(ЕУ) 2012. године, али та јој награда за економију измиче. Значајна 
годишњица за ЕУ, четврт века Споразума из Мастрихта, прошла је 
2017. године незапажено. Није било ни прославе, ни весеља због 
овог Споразума који је увео евро у ЕУ, а са њим и економски суно-
врат већине земаља које учествују у еврозони. Економска стагна-
ција или назадовање земаља учесница (изузев Немачке) је горући 
проблем, али још је значајнија тегоба то што већ годинама нема 
јасне и прихватљиве идеје о томе шта да се учини по том питању.

Циљ овог рада је да допринесе бољем разумевању тек-
тонских промена у друштву повезаних са јасно изражаваним не-
задовољством широких народних маса против потпуно презривог 
начина на које воде друшво од народа отуђене „елите“. Пажња је 
усмерена на Европу, тачније на један њен део који још увек оби-
тава у ЕУ и на место, будуће место, Србије у свему томе. Разма-
трање почиње погледом на отуђену „елиту“ у друштву, наставља 
се објашњењем административне технике приступања Србије ЕУ, 
промена Устава Србије, затим следи виђење о „шаргарепи“ која 
се нуди Србији, условљавању Србије, после чега се разматра и 
нефункционалност ЕУ.

2. КРАЈ ОТУЂЕНЕ „ЕЛИТЕ“

Постоје елитна места у друштву. Она укључују министре, 
градоначелнике, лекаре, учитеље, професоре, свештенике, амбаса-
доре, новинаре… То су елитна места, али велико је питање да ли 
елитни људи заузимају наведена места или је то скупина која је 
поткупљива, која се саморепродукује, говори неразумљивим „но-
војезиком“ пуном туђица и која живи у капсули отуђеној од народа 
којег опорезује и од којег живи.

Легитимност у управљању државом има бар две основне 
димензије. Прва се тиче исхода државне политике. Ово је плато-
новско виђење савршене државе у којој добронамерни мудраци и 
филозофи воде државу јер они боље знају шта је добро за народ од 
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самог народа. Овакве разумне, искусне, скромне и непоткупљиве 
вође чине све да дође до повећања благостања у држави. Ареопаг 
(Ἄρειος Πάγος), веће стараца у старој Атини, контролисао је одлуке 
скупштине и доприносило бољитку заједнице. Задатак Европске 
комисије је да, између осталог, води ЕУ ка бољитку. Међутим, ЕУ 
већ једну деценију тапка у месту, а у појединим областима видно 
назадује. Друга димензија легитимности односи се на укључивање 
народа у доношење државних одлука. Народ има право и да одлу-
чује, али и да збаци на изборима са власти политичаре који лоше 
воде заједницу или државу. 

Док је Европска комисија1) у Бриселу управљала ЕУ, и до-
брим делом животима пола милијарде становника унутар те гру-
пације, и док је радила шта је хтела, ‚елита‘ (номенклатура) у ЕУ 
могла је током више генерација да ‚прогура‘ као законе и политике 
које год је желела. То је трајало више деценија док је било еко-
номског бољитка чак и за шире народне масе. Међутим, ствари 
су се битно промениле од средине прошле деценије. Та промена 
доживљава битно убрзање током 2016. године. Грађани широм ЕУ 
престали су да занемарују шта се то ради иза њихових леђа у Бри-
селу. Полако, али јасно грађанство узима поједине битне ствари у 
своје руке. Ако је Брисел и даље глув за потребе и захтеве грађана, 
или их чује па их надмено занемари, долази до жестоког и за осио-
ну „елиту“ неочекиваног, али болног одговора народа.

Најочигледнији примери таквог народног отпора су нега-
тивни одговори Француза и Холанђана 2005. године на референ-
думима о понуђеном Уставу ЕУ, британско изгласавање 23. јуна 
2016. године напуштања ЕУ (Брегзит) и протести против тајновито 
договараних споразума ЕУ са САД и са Канадом. Сваки од ова два 
споразума са САД и Канадом лажно је представљан народу као 
споразум о трговини. Међутим, ти споразуми су најмање о тргови-
ни, а највише о промени функционисања друштва: увођењу при-
ватних (не јавних) полу-тајних ad hoc паралелних судова (створе-
них од правника из разних приватних фирми) који суде државама, 
а без права на жалбу; страним улагањима и давању таквих права 
транснационалним корпорацијама која немају домаћа предузећа; 
ограничавању предузећа у власништву државе; јавним набавка-
ма; радном праву; заштити околине итд. Очекиване материјалне 
користи од тих мега-споразума врло су мале (на нивоу статистич-

1 Европска комисија је технократско тело за које народ није гласао.  
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ке грешке).2) Наведени споразуми договорени у строгој тајности 
и далеко од очију јавности не доводе у питање тржишни систем 
друштва, већ извргавају руглу суверенитет државе и демократију 
јер главну реч приликом њихових писања воде лобисти из корпо-
рација, а не од народа изабрани представници. 

Сличан одговор на понашање охоле „елите“ у САД јесте 
избор Доналда Трампа 9. новембра 2016. године за председника 
САД, човека који је свој јер не дугује ником ништа. Одговор наро-
да на безобзирну и самољубиву владајућу „елиту“, поткупљену од 
банака и великих корпорација (које производе оружје, нафту и ле-
кове), јесте да се захтева битна промена вођења и стања у друштву. 
Народ жели демократско друштво у којем се поштује једнакост и 
отвореност за нове замисли, друштво које прихвата разноврсност 
и у којем се поштују права свих, а не само и првенствено права и 
интерес великог бизниса. 

Италијани су одбили промену Устава на референдуму 4. 
децембра 2016. године. Про-ЕУ влада је пала и снаге сумњича-
ве према ЕУ настављају снажење. Наставак народних захтева за 
променама биће очигледан широм ЕУ током 2017. године када су 
избори у Француској, Немачкој и другде. Избори за Европски пар-
ламент 2019. године могу да створе стање у којем већина у Парла-
менту има одбојан став према ЕУ. ЕУ-скептици су једна трећина 
Европског парламента који је изгласан 2014. године. „Елита“ ЕУ 
није примила поруку на изборима 2014. године да народ захтева 
промену и наставила је по старом, као да се ништа није догодило. 
„Елита“ је кроз све полуге власти застрашивала народ у смислу да 
ако не гласају „како треба“, тј. како им „елита“ то наложи, доћи ће 
до ивице смака света.3) Ако Брегзит и избор Трампа није довољан 
будилник онима који управљају ЕУ, а „елита“ настави да застра-
шује становништво уместо да га храбри добрим и опипљивим ре-
зултатима, тада за ЕУ нема никаквог спаса. Свет заиста изгледа 
потпуно другачије ако се на њега гледа из вагона прве класе како 
то чини „елита“. 

Велика Британија је демократска и развијена држава која 
напушта чланство у ЕУ. Британци су на демократском референду-

2 http://ssrn.com/abstract=2854161, 05/01/2017.
3 И Србија има слична искуства. Сетимо се само жестоке „жуте“ кампање у 

медијима приликом гласања за председника државе 2012. године. То је само 
један од многих примера у којима су најзначајнији медији у рукама отуђене 
власти. 
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му одличили да више не сматрају ЕУ као институцију која може да 
допринесе националном бољитку. Британска одлука представља 
само последицу нефункционалне ЕУ, а не узрок таквог стања. Ова 
демократска одлука је тиме битнија јер је кроз већину медија вр-
шен снажан притисак (чак и застрашивање) да се гласа у прилог 
остајања у чланству ЕУ. Британци сматрају да као држава ван ЕУ 
могу да учине и брже и више на побољшању домаће економске си-
туације. Таква одлука је заснована и на искуствима мањих земаља 
ван ЕУ (Норвешка, Швајцарска) које су успеле да се делотворно 
реформишу после глобалне финансијске кризе 2007–2009. године 
на начин који је подстакао, а не омео економски раст као што је 
то случај у ЕУ (изузев Немачке). Напуштање крхке и нестабил-
не ЕУ може да значи за Велику Британију и шок са благотворним 
дејством у дугом року: земља може да поново пронађе саму себе, 
баш као што је то био случај са многим земљама после ратова (Не-
мачка, Јапан). Велика Британија је изабрала овакав корак који не 
гарантује успех, али корак који пружа избор који није могућ унутар 
постојеће ЕУ.  

Многобројни економски „стручњаци“ спомињали су еко-
номско назадовање или пропаст британске економије ако напусти 
ЕУ. Чињенице су у Великој Британији оповргле такав развој до-
гађаја. Пет месеци после изгласавања о напуштању ЕУ и поред 
девалвације фунте „незапосленост је на најнижој тачки за више 
од десет протеклих година, а запосленост је рекордно висока“.4) 
То само показује како и колико су поједини (анти-Брегзит) еконо-
мисти јавно обезвредили своју професију. Истовремено, наведено 
само потврђује слабост економских модела који предвиђају будућ-
ност. 

Брисел, тј. Европска комисија, опседнута је регулацијом 
свега и свачега: од дозвољене закривљености краставаца, преко 
допуштене дужине мердевина, забране фризеркама да раде на ви-
соким штиклама, до дозвољене величине деколтеа које имају ко-
нобарице у баровима.5) Владајућа номенклатура („елита“) и у др-
жавама чланицама и у ЕУ донела је многе судбоносне одлуке које 
утичу на државну неприкосновеност, а да за то није питала народ 
(рецимо увођење евра, источно проширење, споразум са Турском 

4 Gavin Jackson, “Number of EU workers rises as jobless rate reaches 11-year low”, 
Financial Times, 17.11.2016.

5 Kate Lyons, “The 10 best Euro myths – from custard creams to condoms”, The 
Guardian, 23.06.2016.
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о избеглицама...). У том смислу не чуди настојање номенклатуре за 
спровођењем још више и дубље интеграције као лека за све бољке 
ЕУ. Евроскептици говоре да је смањење регулативе лек за учма-
лост економије у ЕУ и убрзање динамике економског раста, док је 
прекомерно проширење пореметило складно функционисање ЕУ. 
Десетине хиљада анономних ЕУ-бирократа не подлежу изборима 
и оштром надзору бирача, а политичари у земљама чланицаме не 
опиру се снажно наметнутим захтевима који стижу из ЕУ јер им 
се у Бриселу касније нуде и смеше високоплаћене и угледне пози-
ције.6) Британци сматрају да је и због наведеног оваква ЕУ непо-
прављива и зато је напуштају.7)

Најочигледнији пример на који велике корпорације, на-
рочито банке, утичу на обликовање политике у сопствену корист 
даје инвестициона банка Голдман Сакс, која је била дубоко упле-
тена у колосалну светску финансијску кризу 2007–2009. године и 
финансијску пропаст Грчке. Та гига-банка не преза ни од чега да 
повећа свој утицај на стварање и сповођење економске политике у 
сопствену корист, а на штету народа. Голдман Сакс једног дана ко-
ристи проститутке да придобије послове,8) а неколико дана касније 
запошљава донедавног председника Европске комисије Жозеа Ма-
нуела Бароза,9) државника који је био на самом врху европске по-
литике и власти читаву деценију. Иако је овај потез Бароза „могућ 
са правне стране“, председник Француске Франсоа Оланд оштро 
је осудио овај Барозов потез као „морално неприхватљив“ и „скан-
далозан“, и који „ризикује да погорша анти-ЕУ сентимент широм 
блока“.10) Такве жестоке осуде чуле су се широм ЕУ. Рециклажа по-

6 Покретна политичка врата и вртешка стално премешта челнике са високих 
положаја у државној администрацији или управи ЕУ ка астрономски плаћеним 
положајима у бизнису. Најсвежији пример је прелазак Жозеа Мануела Бароза 
на рад у мега банку Голдман Сакс. Уреднички коментар Financial Times-a 
наводи читав списак људи на кључним државним финкцијама широм света 
који су радили или раде за Голдман Сакс. Ни једна корпорација на свету нема 
тако импресиван списак ‘својих’ људи на тако кључним местима у власти 
(“Swamp or no swamp, Goldman swims on; The investment bank’s network 
reaches the White House, again”, Finаnciаl Timеs, 03.12.2016).

7 Остали разлози укључују неконтролисану имиграцију и претерану регулати-
ву.

8 Jill Treanor, “Goldman Sachs hired prostitutes to win Libyan business, court told”, 
The Guardian, 13.07.2016.

9 Laura Noonan, “Goldman Sachs hires former EU chief José Manuel Barroso”, 
Financial Times, 08.07.2016.

10 Anne-Sylvaine Chassany, “Hollande blasts Barroso for Goldman move”, Finan-
cial Times, 15.07.2016.
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литичара између органа ЕУ и великих корпорација само оснажује 
неповерење грађана према ЕУ.

Када власт претера у својој охолости, самољубивости и 
тлачењу народа, долази до побуна. Тако су робови дизали буне 
против робовласника, кметови против феудалаца, пролетери про-
тив капиталиста, и народ против комуниста. Данас расте незадо-
вољство народа против банкарске плутократије која је често прива-
тизовала државну управу јер ствара друштвено-правни оквир који 
погодује првенствено банкарима. Када се буде писала историја за 
50 или 100 година, 2016. година биће записана као година у којој 
је народ почео отворену побуну против однарођене и охоле власти 
која је у рукама великих корпорација.

Од 2016. године почиње стварање и спровођење нове на-
родне идеологије: национална држава, а не међузависност (глоба-
лизација и интеграција) добијају превасходни значај. Неолиберал-
на, глобалистичка „елита“, која је још увек утицајна, назива такав 
развој, тј. демократску вољу народа најпогрднијим именима, а не 
примећује да је сама потрошила кредите у народу и да је морално 
банкротирала. Није и не може бити грешка у народу, већ у охолој 
номенклатури („елити“) на власти која није у стању да својим за-
мислима, политикама, жестоким притиском кроз медије, а погото-
во резултатима владавине убеди народ да је исправно то што власт 
ради. Неолиберална политика је довела до прерасподеле дохотка 
у корист врхушке, док је највећи део народа или осиромашио, или 
ако је имао среће, стагнирао у погледу реалног дохотка. Због тога 
уопште не изненађује велико окретање леђа народа таквим вла-
стодршцима широм света и долазак на власт алтернативних снага.

Популизам је налепница коју многи медији и политича-
ри стављају на нови друштвени талас који је запљуснуо учмалу 
ЕУ и САД. То су отрцани говорнички маневри и напади оних који 
немају аргументе и који на такав нападачки начин покушавају да 
натерају нападнутог на одбрану и скрену пажњу са сопствених по-
раза и промашаја.

Шта значи популизам? Оксфордски речник енглеског 
језика дефинише популизам на следећи начин: „Политике или 
принципи било које политичке партије која настоји да репрезен-
тује интересе обичних људи.“11) И чега има спорног или злог у 

11 “The policies or principles of any of various political parties which seek to represent 
the interests of ordinary people”, Oxford English Dictionary. http://www.oed.com/ 
05/12/2016.
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овоме? Пружање људима оног што желе, тј. тога што изаберу на 
демократски начин је тековина развоја слободног друштва. То није 
наметање воље као у неком насилничком друштву. Налепница по-
пулизма је само одраз пораза идеја од народа отуђене „елите“ чији 
су аргументи неубедљиви за народ и која је начинила толико по-
грешних корака да јој народ више не верује. Налепница популизма 
је само етикета надмене и охоле политичке номенклатуре која губи 
тло под ногама, а притом ни не разуме њено значење.

Банкарски рачуни глобалистичке „елите“ још увек су зна-
чајни и безбедни (у иностранству), али је добар део народа или у 
банкроту, или на његовој ивици, и то не само у Грчкој, већ широм 
ЕУ, поготово на њеном југу. Водити рачуна првенствено о бољитку 
сопственог народа није никакав прекршај ни грех домаће власти 
(на пример, нове власти у В. Британији, Мађарској, САД или Тур-
ској). Напротив, ако су потребе и жеље народа у сопственој држави 
задовољене првенствено и у највећој мери, постојаће снажнија до-
маћа основа за помоћ другима. 

Уопште не чуди растућа и велика популарност алтер-
нативног медија на Западу и другде као што је то „Русија данас“ 
(Russia Today – RT). Народ жели и тражи обавештења и анализе 
која нису првенствено у складу са интересима великих корпора-
ција. Жестока критика која је усмерена са Запада на РТ своди се на 
причу да је то руска државна телевизија. Међутим, РТ је глобална 
телевизија која није државна, већ је телевизија која је финансирана 
из јавних извора што је битна разлика. Исто као што је РТ финан-
сиран из јавних извора, финансиран је и BBC, Глас Америке или 
Радио-телевизија Србије.

Велика је обмана и тежак фалсификат поистовећивати 
Европу са ЕУ. Европа је нешто трајно и дубоко. Европа укључује 
грчку историју и филозофију, италијанску лепоту у уметности, 
шпански ритам, француско вино и сиреве, шкотски виски, немачку 
технику и хармонију у музици, швајцарску тачност и скупоћу, ру-
ске ракете и књижевност, и српско јединство, док ЕУ отелотворује 
само још једну у низу пролазних друштвених творевина у Европи.

ЕУ није више блистави светионик економског и демо-
кратског бољитка као што је то јасно била око 1985. године. ЕУ 
се преобразила у групу земаља у којој дугови убрзано расту (ко ће 
да их врати? када?) и у којој је мало ко срећан и задовољан изузев 
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од народа одрођене политичко-финансијске номенклатуре која об-
раћа мало истинске пажње на вољу народа изражену на изборима. 
Бивше социјалистичке земље које су приступиле ЕУ доживеле су 
очигледан економски напредак у ЕУ. Али то што је видљиво споља 
прикрива другу, тамну страну приче, а која се огледа у стрмоглавом 
повећању државног дуга иностранству.12) Истоветна судбина, још 
веће дужничко ропство, очекује и Србију ако приступи ЕУ. Многи 
можда могу да помисле да је ту ЕУ да помогне. Сведоци смо више-
годишњег начина спровођења европске „солидарности“ у погледу 
помоћи Грчкој у отплати дуга који је великим делом проузрокован 
лошом и у дужем року неодрживом архитектуром еврозоне, а не 
само грчким грешкама и прекршајима. У ствари, све је у ЕУ по-
чело да се креће дугорочно лоше од увођења евра, који је једина и 
јединствена валута иза које не стоји влада. 

У немогућности да реално повећа раст привреде, ЕУ је 
2014. године променила статистичку методологију израчунавања 
бруто домаћег производа (БДП). Нова методологија сада укљу-
чује у БДП и део незаконитих економских активности као што су 
шверц, трговина дрогом и проституција. Оваква економско-ста-
тистичка алхемија бројчано повећава БДП, политичари на власти 
могу да се мало опусте и хвале, али се тај раст никако не одражава 
на стандард становништва.13)

Грађани у ЕУ губе поверење у елиту, тј. у политичаре који 
су на елитним местима у друштву. Чак и ако нешто важно изгла-
са на референдуму, грађанство сматра да их политичари на власти 
неће послушати. Сувише је било неостварених обећања, чак пре-
вара грађана ЕУ: да ће увођење евра донети вечни напредак, слогу 
и благостање; да ће мере штедње због кризе да потрају само неко-
лико година (не види се крај стезању кајиша); да долази напредак, 
а он се огледа у повећању цена некретнина тако да млади нараштај 
не може да купи своји први кров над главом; да је имиграција са 
Блиског Истока и Африке добродошла за напредак друштва14); да 

12 Miroslav Jovanović, Jelena Damnjanović, “EU eastern enlargement: eco-
nomic effects on new members 2000-2012”, Journal of Economic Integra-
tion, Center for Economic Integration, Sejong Institution, Sejong University, 
Seoul, Vol. 29, № 2/2014, стр. 210–243. http://www.e-jei.org/journal/view.
php?number=2013600041

13 Benjamin Fox, “Sex and drugs drive EU growth surge”, EUobserver, 17.10.2014.
14 Како само ускладити стагнацију реалних плата, битно повећање цена 

некретнина и долазак милиона избеглица којима је потребан смештај 
(повећава се тражња која додатно повећава цене), са могућностима локалног 
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треба ићи у рат против Ирака јер та земља може да изврши дуго-
метни ракетрни напад у року од 45 минута (показало се да је то 
била обична неистинита манипулација јавним мнењем); да треба 
бомбардовати Либију и на бајонетима увести демократију у ту др-
жаву... 

ЕУ није извршила војну инвазију ни на кога, али је извр-
шила притисак са истим дејством и последицама. Земља која је у 
питању јесте Грчка. Не само да је „конфискована“ државна имо-
вина и да је осиромашен народ, Грчка је као држава и понижена 
политиком ЕУ. Народ Грчке је изгласао једну ствар 2015. године на 
референдуму, а неколико дана после тога, народна воља је занема-
рена и прогурана је ЕУ-политика против које је народ гласао: ЕУ 
је преузела сурову контролу над Грчком. Чему служи демократија, 
народна воља и гласање? Ово је не само недемократско, већ је ан-
ти-демократско опхођење. Све наведено помало личи на речи Се-
лим-везира који у Горском вијенцу каже у писму Владики: „…и да 
раји узду попритегнем / е је раја ка остала марва... / Пучина је стока 
једна грдна / добре душе, кад јој ребра пучу…“15) И требало би 
радити по своме, а не по вољи и избору народа! Ћути рајо и плаћај 
харач, није твоје да мислиш (а нека ти „ребра пучу“). На истом 
таласу Јадранка Јоксимовић, министар за европске интеграције, 
изјављује да Србији не треба широка јавна дебата о поглављу 35.16)

3. ПРИСТУПАЊЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Треба увек имати на уму да и за отпочињање и за затва-
рање сваког поглавља понаособ (има их 35) свака земља чланица 
ЕУ (има их 28, или колико их буде) мора да понаособ пружи своју 
изричиту сагласност. То значи 35x2x28=1960. Толико има препре-
ка и могућности за бесконачно кочење приступања Србије ЕУ. 
Невиђено натезање око датума за почетак преговора око првог (и 
осталих) поглавља само је доказ да Србија уопште није потребна 
ЕУ. У ствари, нова поглавља се срамежљиво отварају само када се 

младог нараштаја да се попне на друштвеној лествици изнајмљивања 
смештаја и поседовања првих некретнина.

15 https://drive.google.com/file/d/0B6u-a8S_7dBVSDBaSWlCSjF6QUE/edit?pli=1 
(стр. 48) 18/11/2016.

16 Данијела Милинковић, „Јоксимовић: Не треба нам широка дебата о поглављу 
35“,Новости, 26.12.2015.
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Србија приближи Русији или када се пруже (неповратни) уступци 
„властима“ на Косову и Метохији. Заборавља се да је свака таква 
‘европска награда’ (отварање новог поглавља) Србији само ново 
допуштење ЕУ за нове и још жешће уцене.

Имајући у виду укупан развој догађаја, и даље остаје на 
снази изјава коју је дао један високи званичник ЕУ угледном The 
Economist-у: „Једном када земља поднесе молбу за приступање ЕУ, 
она постаје наш роб.“17) Ево како, на пример, изгледају „прегово-
ри“ са технократама из Брисела: „Уз једанаест захтева из Брисела 
нашим званичницима је стигла чак и листа препоручених одговора 
који би задовољили ЕУ! Практично, као да од нас очекују само да 
штриклирамо то што су ‚уместо нас‘ одговорили, па да нам омо-
гуће преговоре“.18) Дакле, ЕУ преговара сама са собом. Уз то, мора 
се имати на уму да су господари процеса проширења земље чла-
нице ЕУ, а не Европска комисија из Брисела са којом се преговара.

У прошлости су преговори о приступању ЕУ почиња-
ли отварањем лакших, једноставнијих, техничких и „досадних“ 
поглавља као што је то рецимо статистика, а преговори се заврша-
вају са тешким поглављима. Релативно лака поглавља за преговоре 
и успех у њима симболички уливају добру вољу и полет за следеће 
кораке и тежа поглавља. ЕУ и њени преговарачи (по упутствима 
земаља чланица) имају могућност да сваком тренутку потегну пи-
тање признавања независности Косова и Метохије.

Због чега се у случају Србије почиње са најтежим 
поглављима која неоспорно имају за циљ добровољно и мирнодоп-
ско одустајање Србије од своје јужне покрајине? Зашто се условља-
ва отварање поглавља чак и променом устава Србије? Обично су 
таква питања, тј. „гутање живе жабе“, на самом крају процеса при-
друживања ЕУ. Разлог је једноставан. Преговори о придруживању 
ће да трају у недоглед, можда и више од 10 година. У ствари, то 
нису преговори, то је беспоговорно испуњавање „радних налога“ 
који стижу не само из Брисела него и из свих држава чланица ЕУ.

Велико и неизвесно питање јесте како ће да изгледа ЕУ 
за 5, 10 или 15 година, какво ће да буде њено чланство (ко ће да 
је напусти, а ко да буде истеран), каква ће да буде њена садржина, 
поготово у погледу економске и друге катастрофе коју је створила 
17 “Outgrowing the Union. A survey of EU”, The Economist,  25.9.2004, str. 9.
18 „Шта се од нас тачно очекује: Берлин послао нових 11 услова!“, Новости, 

09.12.2014.
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еврозона. Да ли ће тада да буде ЕУ привлачна за садашње члани-
це да у њој остану? Уместо уређења правног система, независног 
тужилаштва и судства, јавих набавки и смањења корупције у Ср-
бији, што је све битно за нормално функционисање државе у ЕУ, у 
први план се фактички ставља територија Србије (непрестано по-
влађивање захтевима „власти“ на Косову и Меохији). ЕУ се жури 
јер не зна шта ће бити са њом самом „прекосутра“. То су разлози 
због којих се гура косовско питање у први план у „преговорима“ 
са Србијом. Намера је да се што пре збрза и од Србије искамчи и 
формално призната независност док је зец (приступање ЕУ) још 
увек у шуми. Ако то питање дође на дневни ред на крају процеса 
приступања, можда од приступања ЕУ неће бити ништа!

Никола Саркози, пређашњи Преседник Француске, јасно 
се противи проширењу ЕУ, „чак ни у случају земаља које имају 
основа за приступање као што су то земље са Балкана“19). Потпред-
седница Европског парламента, Улрике Луначек, јасно је предочи-
ла да „...ни једној земљи Западног Балкана не може бити обећано 
да ће бити примљена у Европску унију, чак и ако за то испуни све 
услове“.20) ЕУ и већина њених земаља чланица зато настоје да се 
обезбеде унапред по питању независности Косова и Метохије. 

4. ПРОМЕНА УСТАВА СРБИЈЕ

Шта је то „еврокомпатибилан“ устав? Да ли тако нешто 
уопште постоји? Да погледамо само мали пример из ЕУ. Белгија 
је потпуно децентрализована земља. Држави су заједнички само 
краљ, војска, железница, пошта и фудбалска репрезентација. А 
Француска је централизиована земља. Да ли неко може да замисли 
Француску која би пружила Корзици, Бретањи, Савоји, Баскији 
или јужној Француској „законодавну, судску и извршну власт“ како 
то траже поједини политичари у Војводини? Осим демократије, 
општи и свугде примењени европски стандарди за уставно-тери-
торијало устројство државе не постоје. Међутим, један од циљева, 
који је слабо прикривен, јесте брисање Косова и Метохије из Ус-
тава Србије. 

19 Nicolas Sarkozy, “Remake the union to heal Europe’s rifts”, Financial Times, 
17.11.2016. 

20 Марко Албуновић, „Луначек: Ни једној држави Западног Балкана не може се 
обећати чланство у ЕУ“, Политика, 12.11.2016. 
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Позивање на наводну „еврокомпатибилност“ одраз је или 
незнања или намерног извртања чињеница. Заклањање иза кецеље 
„еврокомпатибилности“ може да личи на ранија скривања иза од-
лука „виших форума“ (као, рецимо, Централног комитета Кому-
нистичке партије). Овако се врши заклањање иза кецеље „вишег 
форума“, а у ствари је шупља прича која се користи за протурање 
сопствене воље на велика и мала врата. Компатибилност тј. упо-
редивост постоји са националним уставима (белгијском, фран-
цуским, мађарским...), а не са неким замишљеним „европским“. 
Покушај је да се на мала врата створи законска основа за оства-
рење сепаратистичких ставова у Војводини. Код оваквих прича 
које стоје на трулој аналитичкој дасци, верујући и писмени знају 
преносни смисао изреке: „Основни циљ и успех ђавола је да убеди 
народ да ђаво не постоји.“

Вероватно може ускоро да дође до промене Устава Ср-
бије, поготово у погледу побољшања устројства судова. Међутим, 
оно што ће бити понуђено на одлучивање и прихватање, то је про-
мена Устава „у пакету“. Ту може лако да се нађе много питања: 
од побољшања (независности) система судства, па до фактичког 
брисања Косова и Метохије из Устава. Највероватније неће бити 
понуђено изјашњавање народа о свакој ставци посебно (свима је 
јасно каква је народна воља по одређеним питањима), већ ће ићи 
све заједно у пакету због „неповратног пута“ Србије у „рај“ звани 
ЕУ. 

5. БРИСЕЛСКА „ШАРГАРЕПА“

Олако обећана брзина приступања Србије може се видети 
из следећег пасуса чланка објављеног 2007. године21) (дакле, пре 
једне деценије) и који није ништа изгубио на својој актуелности: 
„Предвиђање Божидара Ђелића, потпреседника Владе Србије, да 
ће Србија приступити ЕУ на Видовдан 2014. представља велики 
‚искорак у празно‘. Разумемо потребу да политичари треба да уно-
се дозу оптимизма у друштвени живот, али ко гарантује да ће Ср-
бија тада приступити ЕУ? Да ли ће то бити баш на стогодишњицу 
избијања Првог светског рата? Често се на западу оптужује Србија 

21 Miroslav Jovanović, „Bar 1918 prepreka na putu Srbije ka Evropskoj 
uniji”, Nova srpska politička misao, 12.11.2007. http://starisajt.nspm.rs/
ekonomskapolitika/2007_jovanovic_mir1.htm
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за избијање тог рата. Тај датум је врло лоше изабран. И Зоран Жив-
ковић је својевремено, као Председник владе Србије, предвиђао да 
ће Србија бити у ЕУ 2007.22) И где се сада налази Србија? Немачки 
амбасадор (а Немачка је земља која има један од пресудних утицаја 
у ЕУ), Андреас Цобел, је за време свог мандата у Србији проценио 
(априла 2007.) да Србија треба да ради на томе да за 20 до 25 годи-
на буде у ЕУ.“23) Милица Делевић, тадашњи Директор Канцеларије 
за европске интеграције, изјавила је да би Србија „да је чланица 
ЕУ на годишњем нивоу из структурних фондова добијала око 1,4 
милијарди евра.“24) Американци врло поучно кажу: “There is no free 
lunch” („Нема нигде бесплатног ручка“). Може се додати да је бес-
платан само сир у мишоловци. 

Чињеница је да су домаћи пољопривредници у ЕУ суб-
венционисани. По том основу би „независна“ Војводина (да је у 
ЕУ) успела да добије нешто од ЕУ. То је тачно у теорији. Пракса је 
горка и потпуно разочаравајућа за пољопривреднике са истока Ев-
ропе. Када су земље са истока Европе поднеле молбу за приступање 
ЕУ пре две деценије, буџет ЕУ био је издашан према пољопривре-
дницима и оне су са великим очекивањима гледале на те фондове. 
Међутим, пре него што су те земље приступиле ЕУ, „старе члани-
це“ ЕУ битно су промениле пољопривредну политику. Заштити-
ле су фондове ЕУ за своје пољопривреднике, док су пољопривре-
дницима са истока пружале субвенције на „апотекарску кашичицу. 
Источне земље ЕУ су се надале да ће њихови пољопривредници 
бити изједначени по питању субвенција са западним после буџет-
ског раздобља ЕУ 2007-2013. година. Али исток ЕУ се опет прева-
рио (или је преварен). Прво, због финансијске кризе дошло је до 
смањивања издатака. Друго, и још значајније, за буџетско раздо-
бље ЕУ 2014–2020. година предвиђено је да ће можда тек на њего-
вом крају земље чланице ЕУ са истока бити изједначене у погледу 
субвенција пољопривреди са земљама запада ЕУ.25) До далеке 2020. 
године свашта може да се догоди. Један од могућих сценарија је 
да ће земље ЕУ пребацити пољопривреду у национални буџет-
ски оквир. Због тога се не треба унапред радовати и обмањивати 

22 Биљана Чпајак, Јелена Церовина, „Кад политичари предвиђају будућност 
државе“, Политика, 07.8.2007; „У ЕУ од 2007. до 2014.“, Политика, 07.8.2007. 

23 „Izvinjenje Andreasa Cobela“, BBC, 12.4.2007. http://www.bbc.co.uk/serbian/
news/2007/04/printable/070412_cobel_kosovo.shtml, 18/11/2016. 

 „Што пре дати Косову надзирану независност“, НИН, 14.4.2007.
24 „Da smo u EU dobijali bi milijarde“, B92, 06.03.2012.
25 „CAP reform 2014-2020“, EurActiv, 2.11.2011.
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пољопривреднике у целокупној Србији и стварати лажну слику да 
ће им стимулације из Брисела побољшати материјални положај. То 
је подмукла обмана и довођење у тешку заблуду.

Акумулација је толико мала у Србији да власти виде спас 
привреде у улагањима из иностранства, и то у иностраним ула-
гањима скоро по сваку цену.26) Приче о страним улагањима требало 
би поткрепити подацима. Страна улагања имају извесне корелације 
са приступом ЕУ, али нису њихов искључиви узрочник. Искуство 
бивших социјалистичких земаља указује на то да страна улагања 
долазе у земље које приступају ЕУ, али и да се из њих селе у земље 
у којима доносе већи принос, као што је Кина.27) Страна улагања у 
Румунију била су 2013. године упола мања у односу на 2004. годи-
ну када Румунија није била чланица ЕУ. Пољска је 2013. имала не-
гативан салдо (одлив) страних улагања од преко 6 милијарди евра. 

6. ИМА ЛИ КРАЈА ПОСТАВЉАЊУ УСЛОВА СРБИЈИ?

Већ годинама сваки ангажман ЕУ доноси слабе резултате: 
бескрајну кризу евра, никакав или минималан раст привреде, не-
запосленост, неспособност контроле спољних граница, предозира-
ност мигрантима, размирице око енергије, генетски модификовану 
храну, кризе у Либији, Сирији, Украјини... Уместо очекиваних и 
потребних заједничких „европских решења“ проблема, чланице 
ЕУ све чешће прибегавају једностраним решењима проблема као 
што је развлачење бодљикаве жице на границама, чак и између 
земаља чланица Шенегенске зоне која гарантује слободу кретања 
људи. Они који су осамдесетих година 20. века сањали „Европу без 

26 Мирослав Јовановић, „Образовањем привући иностране улагаче, а не суб-
венцијама“, Нова српска политичка мисао, 04.08.2010. http://www.nspm.rs/
ekonomska-politika/obrazovanjem-privuci-inostrane-ulagace-a-ne-subvencijama.
html

 Мирослав Јовановић, Јелена Дамњановић и Вера Мировић, „Директни под-
стицаји станим инвеститорима у Србији – корист или штета’ у: Иновације и 
предузетништво – покретачи развоја и запошљавања (уредник Н. Вукмиро-
вић), Економски факултет, Бања Лука, 2016, стр. 49–58.  http://miroslavjova-
novic.com/images/clanci/jovanovic_2016_direktni_podsticaji_stranim_investi-
torima_u_srbiji.pdf

27 Miroslav Jovanović, Jelena Damnjanović (2014). “EU eastern enlargement: eco-
nomic effects on new members 2000-2012”, Journal of Economic Integration, 
Center for Economic Integration, Sejong Institution, Sejong University, Seoul, 
Vol. 29, № 2/2014, стр. 210-243. http://www.e-jei.org/journal/view.php?num-
ber=2013600041
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граница“ дочекали су да то постане потпуно заваравање. Толико 
хваљена и очекивана „европска солидарност“ доведена је у велико 
питање у случајевима, на пример, расподела пристиглих избеглица 
или помоћи Грчкој. Истовремено, у појединим земљама ЕУ долази 
до неповољног односа према мањинама, као што је у Хрватској, 
где се вишејезичке табле на јавним установама стално уништавају 
(Вуковар), а она истовремено настоји да „цивилизује“ Србију и да 
јој „помогне да одрасте“ како би се прилагодила приступању ЕУ.

Постаје све јасније да је ЕУ звезда падалица. Мађарски 
премијер Орбан је за кратко време подигао ограду од бодљикаве 
жице целом дужином јужне границе Мађарске. Еврократе у Бри-
селу биле су бесне због ограде, али изабрани мађарски премијер 
радио је у складу са вољом бирача своје земље, а не по налозима 
и вољи неизабраних еврократа у Бриселу. Због наведеног многи 
ЕУ-фанатици попреко гледају на Орбана. Ипак, Орбан има извесне 
симпатије, јер земље бившег комунистичког блока не желе више 
да примају диктате из удаљених и неизабраних иностраних техно-
кратских центара моћи.

Колико има клопки, прича о једном, а делања о потпуно 
другом на бескрајном путу у ЕУ јасно показује дволичност ЕУ у 
погледу Србије и гасовода из Русије. Са једне стране, званичници 
ЕУ били су јавно наклоњени Србији и „Јужном току“. У исто вре-
ме, нудили су Русима иза леђа Србије да изграде гасовод „Источни 
ток“ који би заобишао Србију. Дугорочни истински и слабо при-
кривени циљ свих на Западу је да разоре везе између Србије и Ру-
сије на све начине, иако се јавно и дипломатски изјашњавају да то 
није случај. Јужни ток је годинама био слављен у Србији као огро-
ман пројекат који би не само обезбедио сигуран доток гаса, већ 
и пројекат који би запослио раднике и доносио значајна средства 
због таксе на проток гаса за друге земље. Ово јасно сведочи како у 
стварности ЕУ види Србију, и како и колико дугорочно рачуна на 
Србију.

Србија добровољно чини велике и неповратне уступке 
ЕУ, а шта добија за узврат? Нове уцене и понижења од растакајуће 
ЕУ која је у егзистенцијалној кризи. Цена чланства у ЕУ све више 
расте тако да привлачност остајања у ЕУ све више опада што јасно 
показује пример Велике Британије која напушта ЕУ.

Нема коначног списка услова које Србија треба да испуни 
да приступи ЕУ. Постоји само један једини услов: беспоговорно из-



КРАЈ ЕВРОПСКОГ СНА?Мирослав Н. Јовановић  –

251

вршавати све стално долазеће нове захтеве и налоге, и то све вре-
ме. У томе нема ни предаха, а ни краја. Списак тема за појединачно 
и групно условљавање и уцене Србије је неисцрпан. Оне укључују:

•	 	Одустајање од Резолуције Савета безбедности Ује-
дињених нација (УН) 1244;

•	 	Промену устава;
•	 	Сагласност да „Приштина“ уђе у међународно вес-

лачко удружење, па сагласност за шаховско удружења, 
па... у УН; 

•	 	Сагласност да „Приштина“ добије посебан међународ-
ни телефонски број и поред чињенице да САД и Кана-
да имају истоветан позивни међународни телефонски 
број;

•	 	Затомљавање Срба на северу Косова и Метохије (да се 
избегне стварање још једног палестинског проблема), 
што не може да искључи ни фактички изгон Срба; 

•	 	Препуштање преосталог српског историјског наслеђа, 
вековне баштине, хришћанских објеката који још увек 
нису спаљени или разорени на „чување“ и управу ал-
банским властима; 

•	 	Плаћање ратне одштете „Приштини“, а као уступак 
Србији та исплата може да се дозволи и на рате; 

•	 	Затомљавање и уништење Републике Српске;
•	 	Независност Војводине; 
•	 	Регулисање границе са Хрватском;
•	 	Аутономију Рашкој области, па после независност и 

стварање непрекидне „зелене везе“ која би спајала Са-
рајево, Нови Пазар, Приштину, Скопље и даље на обе 
стране;

•	 	Проблематизовање статуса области Прешева, Дими-
тровграда...;

•	 	Увођење санкција Русији;
•	 	Обавезу да се у школама стално учи како је бомбардо-

вање Србије 1999. године било исправно тако да деца 
не мрзе НАТО у будућности28) (без обзира на то што 

28 „Mas: Srbi moraju svojoj deci da objasne da je bombardovanje bilo ispravno“, 
www.zastonato.org 28/10/2010.
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није било резолуције Савета безбедности УН која би 
одобрила бомбаровање војних и цивилних мета); 

•	 	Обавезу да се законом (под претњом вишегодишњег 
затвора) забрани довођење у сумњу појединих пресуда 
судова (домаћих и међународних), што је у супротности 
са европским принципима слободе јавног говора; 
без јавног изношења мишљења, предлога, савета и 
критике, слободне академске анализе и мишљења 
истинска демократија не може да се замисли; чак и 
методологија доношења пресуда (и доказа: потпуних, 
непотпуних, лажних) може и треба да буде стално јавна; 
каква то може да буде слободна академска расправа 
ако се прети вишегодишњом робијом због погрешног 
„корака“ тј. слободно израженог академског мишљења 
о појединим пресудама?

•	 	Давање држављанства стотинама хиљада избеглица и 
економских миграната из муслиманских земаља; 

•	 	Забрану коришћења црвеног крста на болницама и 
колима хитне помоћи и његову замена са неким плавим 
знаком који више личи на неки саобраћани знак. 

•	 	Веће поштовање права далтониста и леворуких...

Дипломате и политичари стално користе „конструктивну 
двосмисленост“ у преговорима и споразумима. Један од битних 
услова који се постављају Србији за отварање и будуће затварање 
поглавља је „напредак у преговорима са Приштином“. Преведено 
на разумљив језик то значи: Србија мора да повлађује и непрекид-
но пружа опипљиве једностране уступке.29) То за ЕУ значи „бити 
конструктиван“. Стратфор сматра да „званичници ЕУ могу себи 
да приуште да траже више овог тренутка јер је Србија углавном 
беспомоћна да реагује“30).

У погледу приступања Србије ЕУ Ивица Дачић, тадашњи 
премијер Србије, изјавио је да „ми прво треба да уђемо па ћемо 

29 Захтеви за уступцима иду дотле да је један онд највећих „Европејаца“ у 
Србији и потпредседник владе, Божидар Ђелић, рекао поводом захтева из 
Брисела: „У последње време се вређа наша интелигенција“ (Д. Милинковић, 
„Ђелић: Европа вређа нашу памет“,Вечерње новости, 29.9.2011). Новотарија 
ЕУ у погледу „пасирања“ Србије стигла је из Аустрије са предлогом да Србија 
треба да добије „пробни“ статус кандидата за ЕУ („Михаел Шпинделегер: 
Србија треба да добије ‚пробни‘ статус кандидата“, Танјуг, 5.12.2011).

30 “Serbia makes a push for EU candidate status”, Stratfor, 8.12.2011.
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видети да изађемо ако је лоше“31). Слично је поновио: „потребно 
је ући у ЕУ, а уколико нам се не свиђа лако ћемо изаћи“32). Овак-
ва изјава, чак државна политика, захтева објашњење јер показује 
непознавање функционисања ЕУ. Неколико битних непознаница 
требало би истаћи:

•	 	У ЕУ се не може ући и из ње изаћи како се коме и када 
прохте; 

•	 	Како се тешко приступа ЕУ, тако се из ње тешко и 
излази, а ЕУ не гледа благонаклоно на могући излазак 
земаља чланица из ЕУ (В. Британији је из Брисела 
запрећено санкцијама ако напусти ЕУ, што се чини 
не због В. Британије, већ због обесхрабривања и 
застрашивања осталих земаља ЕУ да не следе њен 
пример); 

•	 	Главно питање на којe би Ивица Дачић (и други који 
тако мисле) требало да одговори је следеће: ако Ср-
бија напусти ЕУ, да ли ће да добије назад своја уложе-
на средства? (тај улог може лако да буде прихваћена 
независност Косова и Метохије, уништење Републике 
Српске као административно-политичко-територијал-
не јединице, те отварање питања Војводине, Рашке об-
ласти...).

Шта ако за десетак година или раније ЕУ постане нешто 
као Лига народа (1920-1946): да постоји више на папиру него као 
политичка стварност? Да ли сада вреди чинити велике и неповрат-
не уступке за обећање нечега што испарава? Без обзира на то како 
ће се завршити егзистенцијална криза еврозоне и ЕУ, сигурно је 
то да решење неће бити „ни слатко ни славно“. После изласка из 
кризе, многе земље ЕУ неће бити ни срећне ни задовољне са новом 
ЕУ и новом еврозоном у којој се налазе. 

7. НЕФУНКЦИОНАЛНОСТ ЕУ

Неконтролисани прилив избеглица са Блиског Истока и 
из Африке срушио је де факто један од основа интеграције у ЕУ 
– Шенгенски споразум. ЕУ је „предозирана“ мигрантима. Нефунк-

31 „Dačić: Ući ćemo u EU, pa izaći ako je loše“, Pravda, 25.09.2013.
32 Ивица Дачић, Интервију РТС, РТС, 22.04.2013.
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ционална еврозона је у тешкој егзистенционалној кризи. То су два 
пројекта ЕУ који се сматрају међу најважнијим за интеграцију у ЕУ 
и она су снажно уздрмана и дубоко нагрижена изнутра. Европске 
„домине“ падају једна за другом. Најопаснија ствар за одрживу ин-
теграцију у Европи је та што је огроман број Европљана изгубио 
поверење у ЕУ. Већ годинама земље ЕУ не могу да се сложе ни око 
чега (признање независности Косова и Метохије, генетски моди-
фикована храна, енергетска политика, избеглице, евро, фискална 
унија, односи са Русијом, однос према В. Британији која напушта 
ЕУ...) што је оличење пута ка смањеном значају и опадању утицају 
ЕУ. Питање је да ли ће ЕУ да постоји после британског напуштања 
ЕУ и избора у Француској 2017. године? ЕУ се вероватно неће уру-
шити релативно брзо као што је то било са Совјетским Савезом, 
Југославијом или Римским царством, већ лако може да доживи 
судбину Светог римског царства (962–1806), које је било крцато 
разним „споразумима, церемонијама и институцијама, али је све 
више било испражњено и покрадено стварног значаја“33). Основ-
ни циљ ЕУ у годинама пред нама је да се сама одржи, а не да се 
проширује. Да ли уопште вреди приступати таквој организацији и 
платити високу и неповратну цену?

На жалост, Србију не чека ништа добро док се не ослобо-
ди илузије о ЕУ. Шта може Србија да допринесе ЕУ? Србија, као 
проблематична земља, једино може да постане потрошач вредно-
сти ЕУ и њених смањујућих фондова. Добро би било да се успо-
ри пад економије у Србији, а за то нема изгледа на странпутици 
у овакву ЕУ. Норвешка, Швајцарска, Исланд, а такође и Турска34) 
добро су то увиделе и тако се владају. И аналитичари у ЕУ увиђају 
низак степен привлачности ЕУ за Србију. „За Србију, која лави-
ра између Москве и Брисела, Европска унија ће морати да учини 
више и да се потруди да буде атрактивнија, зато што за сада Срби 
на чланство у Унији гледају из перспективе Румуна и Бугара, где 
утицај на живот обичних људи није тако видљив, оцењују пољски 
аналитичари.“35) Врло слична ситуација је и са животом обичних 
грађана у Мађарској.

33 Timothy Garton Ash, “Fading memories of brutal history that created Europe”, 
Financial Times, 19.12.2015.

34 Турска разматра приступање Шангајској организацији за сарадњу (Кина, 
Казахстан, Киргизија, Русија, Таџикистан и Узбекистан) као алтернативи 
бескрајном процесу приступања ЕУ.

35 http://www.nspm.rs/hronika/poljski-analiticari-eu-mora-da-bude-atraktivnija-za-
srbiju.html, 01/01/2015.
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Немачки канцелар Хајнрих Брунинг (1930-1932) сматрао 
је да је стабилан новац и уравнотежен буџет пут ка решењу еко-
номске кризе. Плате, пензије и социјални издаци су битно смање-
ни. Криза се продубила. Oштра политика штедње спроводи се по 
немачком налогу у вези са стабилизацијом и решењем кризе евра. 
Када се једном заврши постојећа криза и када се земље еврозо-
не и ЕУ нађу у новој матрици на којој функционише ЕУ, многима 
неће бити угодно и неће им се допасти ЕУ у којој се налазе. Бројне 
земље чланице биће гурнуте у споредну траку европске интегра-
ције. ЕУ више никада неће бити иста. Државе у ЕУ не само да се 
крећу различитим брзинама, већ иду и у више различитих праваца.

Нема никакве сумње да је Немачка сада најзначајнија 
земља ЕУ и економски и политички. Ранији француско-немачки 
ЕУ-мотор је замењен немачким, али он још увек има поједине 
француске делове који утичу на рад политичке машине ЕУ. Међу-
тим, таква немачка ЕУ је загушена проблемима повезаним са ев-
ром на југу ЕУ, али и сукобима са источним земљама ЕУ у погледу 
избеглица из муслиманског света. Истовремено, на западу В. Бри-
танија напушта ЕУ. Ако у Француској ускоро дође нова власт која 
је суздржана у погледу ЕУ, а отворено одбојна према евру – биће 
то крај ЕУ.

Србија би требало да замрзне свој пут у ЕУ и сачека дру-
го, боље време. То што је урађено, тј. пребацивање проблема Ко-
сова и Метохије из Њујорка и Уједињених нација у Брисел и ЕУ, 
не води нечему добром за српски народ у целини. Поступање Ср-
бије требало би да буде слично деловању ЕУ: ЕУ се прави да жели 
Србију у свом чланству, а Србија нека се прави као да жели да јој 
приступи.

Врло је неизвесна судбина и будућност ЕУ у следећих не-
колико година. Кључна питања су:

•	 	Да ли ће еврозона да преживи и колико дуго?
•	 	Ако еврозона и преживи, да ли ће земље да прихвате 

економску стагнацију или беживотан привредни раст 
који у себи садржи и економско мучилиште звано 
евро?

•	 	Када ће  В. Британија да напусти ЕУ и какве ће санкције 
да јој уведе ЕУ? 

•	 	Које ће земље ЕУ да следе британски пример? 
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•	 	Како ће на функционисање ЕУ да се одрази могући 
долазак на власт нових политичких снага као што су, 
на пример, Национални фронт у Француској, Подемос 
у Шпанији, Покрет пет звезда и Лига север у Италији, 
или Сириза у Грчкој...?

•	 	Шта ће бити ако ЕУ-скептичне партије постану већина 
у Европском парламенту 2019. године?

Све ово су битна питања на које „барјактари“ ЕУ и власт 
у Србији морају да пруже одговоре онима који су их бирали, а не 
странцима. Да ли уопште вреди срљати у овакву ЕУ са неизвесном 
и мрачном будућношћу.

Споразум о стабилизацији и придруживању (члан 10) 
обавезује Србију на приближавање своје спољне политике Зајед-
ничкој спољној политици ЕУ. Дакле, од Србије се тражи да уђе у 
„вагон воза без локомотиве“ за Брисел и окрене леђа пријатељима, 
поготово онима који нису по вољи Бриселу или било којој земљи 
ЕУ појединачно. Међутим, постоје чврсте чињенице које указују 
да Заједничка спољна политика ЕУ не постоји. Нема значајнијег 
политичког питања од оног које се тиче уласка земље у рат. Фран-
цуска, В. Британија, Италија и још неколико земаља ЕУ су непо-
средно учествовале у ратним операцијама у Либији 2011. године. 
Мандат Савета безбедности УН (Резолуција 1973) био је само обе-
збеђење зоне забрањене за летове. Ништа више од тога. Немачка 
се отворено противила било каквим ратним операцијама у Либији. 
Приликом гласања у Савету безбедности, Немачка је била уздр-
жана иако су били снажни унутрашњи притисци да гласа против 
Резолуције 1973. Француска и В. Британија су, наравно, биле за 
Резолуцију. После наведеног става Немачке, француски министар 
за иностране послове, Алан Жипе, изјавио је у вези са Заједничком 
политиком ЕУ за безбедност и одбрану: „Она је мртва.“36)

Оно што Србију реално чека на крају процеса приступања 
ЕУ је вртоглаво повећање спољног дуга и дужничко ропство.37) Ра-
није је комунистичка номенклатура („елита“) имала највише кори-

36 Timothy Garton Ash, “France plays hawk, Germany demurs. Libya has exposed 
Europe’s fault lines”, The Guardian, 24 March 2011. 

37 Miroslav Jovanović, Jelena Damnjanović (2014). “EU eastern enlargement: 
economic effects on new members 2000-2012”, Journal of Economic Integration, 
Center for Economic Integration, Sejong Institution, Sejong University, 
Seoul, Vol. 29, № 2/2014, стр. 210-243. http://www.e-jei.org/journal/view.
php?number=2013600041
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сти од управљања државом, а у новим околностима то би могла да 
буде државна ЕУ-мунистичка номенклатура којој је изгледа важ-
нија неостварива нада од сурове стварности. Треба се захвалити 
на љубазности мрзовољној и невољној ЕУ, чија је будућност упит-
на, и научити од Исланда, Норвешке и Швајцарске, а ускоро и В. 
Британије,38) да има живота и ван ЕУ. Могући губитак од око 200 
милиона евра годишње из предприступних фондова Србија може 
више него да надокнади од царина на увоз из ЕУ који оставља на 
хиљаде радника у Србији без посла. Са чисто теоретске стране, ово 
ограничавање трговине (што је јерес у економској теорији) није 
најсрећније решење. Напротив! Али, постоје многе ствари у жи-
воту које не пролазе кроз тржиште и које немају материјалну цену. 
Ако је привремено ограничење трговине материјална цена која би 
требало да се плати за спас нематеријалних вредности и народне 
части, у том светлу вреди је платити.

Средства од око 200 милиона евра годишње су значајна 
за сиромашну европску земљу као што је Србија. Међутим, вели-
ко и народу до краја неразјашњено питање јесте коме и како иду 
наведена средства из ЕУ? Требало би потпуно јасно предочити 
грађанима колико од тих средстава иде на разноразне консултанте 
из ЕУ, колико на робу и услуге из ЕУ, колико и којим медијима, те 
шароликим невладиним организацијама у Србији (и за шта се оне 
залажу: очување природе, или помоћ сиротињи, или образовање 
младих, или „параду поноса“, или приступање неком војном са-
везу, или...), а колики је нето остатак који иде на остале насушне 
потребе народа као што су болнице, школе, пруге, насипи, одбрана 
од града или путеви.

Које и какве су то европске вредности, тј. вредности у ЕУ? 
Оне су углавном начелно јасне: демократија, слобода (укључујући 
и слободу јавног изражавања), тржишна економија, владавина пра-
ва, независно судство, поштовање права жена и деце. То је нешто о 
чему, потпуно исправно, нема никаквих преговора. Али, на жалост, 
те вредности ЕУ могу да буду данас једно за једне, а сутра друго за 
друге. Један од очигледних примера је и криминал који уништава 

38 Британски разлози за напуштање ЕУ укључују хиперинфлацију регулисања 
свега и свачега из Брисела, недемократичност ЕУ, нефункционалност, 
поткупљивост бирократије и немогућност потпуне ревизије фондова ЕУ 
(J. Stewardson, “Switzerland and Norway have not suffered much”, Financial 
Times, 17.12.2012). На хиљаде нових прописа сваке године у ЕУ регулишу 
почевши од дужине мердевина преко закривљености краставаца до забране 
да фризерке носе на послу ципеле са високим штиклама.  
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живот – сексуално злостављање деце. У правној и демократској В. 
Британији ова врста криминала је, са једне стране распрострање-
на39), а са друге, деценијама заташкавана. The Observer објавио 
је: „Извештај за извештајем је обелоданио како су институције за 
институцијом – Католичка црква, BBC, Национални здравствени 
сервис, обданишта – изабрале да гледају у страну када су се поја-
вили сигнали о злостављању деце унутар њихових зидова. Ове ин-
ституције су сувише често стављале свој институционални углед 
изнад благостања деце о којој су имале обавезу да воде рачуна.“40) 
Европске „ведности“ доживеле су у овим и сличним случајевима 
потпуни пораз.

Жан Клод Јункер устоличен је за председника Европске 
комисије на основу „буразерског“ договора највиших званичника 
држава ЕУ и потврђен на том месту од Европског парламента. Да-
кле, он није изабран на референдуму и има плитак демократски 
корен на свом положају. Јункер је запретио Грцима 12. децембра 
2014. године да их „чекају велики проблеми ако гласају погрешно“. 
Уместо аргумената о бољитку, користе се аргументи претње. На 
следећем референдуму о плану Тројке (Међународни монетарни 
фонд, Европска централна банка и Европска комисија) за „финан-
сијски спас“ државе, Грци су рекли јасно НЕ 5. јула 2015. године. 
Јункер је назвао тај референдум „неразумним циркусом“41), а Мар-
тин Шулц, Председник Европског парламента, „проблемом“42). Без 
обзира на јасну вољу народа, грчка власт је супротно тој народној 
вољи прихватила план само недељу дана касније.

Тројка је утицајна, али је „фантомска“ институција која је 
новонастала ни из чега. Она није заснована нити на једном уста-
ву или међународном споразуму. Та постављена, а не демократски 
изабрана група одређује економску (и другу) будућност држава у 
еврозони и надређена је демократској вољи народа израженој на 
референдуму.

39 Mark Townsend, “Football abuse scandal grows with 55 clubs involved”, The 
Guardian, 03.12.2016. 

40 Editorial, “The Observer view on child abuse”, The Observer, 27.11.2016.
 https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/27/observer-view-child-

abuse, 28/11/2016.
41 Matthew Holehouse, “I do not understand Greek referendum circus”, The Tele-

graph, 7.7.2015.
42 Исто.
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Присилним и драконским мерама штедње требало је при-
силити Грчку да клекне и прихвати незапамћени економско-поли-
тички притисак и понижења. Да се поступило другачије, тј. да су 
се пружили уступци Грчкој, побуна народа у Шпанији, Италији и 
другде проширила би се широм еврозоне и постала би незадржива. 
„Неће бити лако занемарити демократски мандат грчког народа. 
Такав поступак би послао снажну поруку осталима у Европи да 
ЕУ не може да прихвати демократски процес. ... Није јасно да ли 
ЕУ може да преживи показујући такав презир према основним ев-
ропским принципима као што су то демократија и друштвена прав-
да.“43)

Ако неизабрани (постављени) инострани политичари 
кроје националну капу Грцима, због чега да Грци (и други) уопште 
излазе на демократски референдум и бирају по свом нахођењу? 
Ако народ не може да се изјасни о државним приходима и рас-
ходима, о чему онда може? Шта ће им демократија? Институција 
демократије као што је референдум није друштвено-политичка 
технологија уз помоћ које се решавају проблеми у ЕУ. Ово треба 
да имају у виду и снисходљиви политичари у Србији. Буне се мало 
против бриселских „фермана“, па их на крају све прихвате! Да ли 
приступање ЕУ значи одустајање од демократије? У овоме би се 
добро снашле бројне метастазе ранијих система ишчашених вред-
ности и њихови изданци који су и даље утицајни у Србији и налазе 
се на управљачким и дипломатским позицијама по наследном пра-
ву, а без обзира на танак и лажни спољашњи демократски „плашт“ 
којим су огрнути.

Какав је економски напредак у ЕУ? Бруто национални до-
ходак по становнику у Италији био је 25.600 евра у 2015. године, 
што је ниже од дохотка од 26.400 евра који је био 1999. године.44) 
Истовремено, од када је приступила еврозони, Италија није имала 
реални раст привреде, а у претходном раздобљу привредни раст је 
био на европском просеку.45) На шта су протраћене силне „године 

43 Bruno Waterfield, “EU will threaten Syriza with the collapse of Greek banks and 
the prospect of going bust unless Alexis Tsipras signs up to existing austerity mea-
sures”, The Telegraph, 26.1.2015.

44 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode
=tsdec100&plugin=1, 24/11/2016.

45 Wolfgang Munchau, “Europe will stumble before it learns to stand tall”, Financial 
Times, 7.12.2015. 
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које су појели скакавци“? Где је ту напредак привреде и повећање 
народног благостања као циљ економске и политичке активности?

Роба и услуге из Србије нису много конкурентне на тр-
жишту ЕУ и неће бити још дуго због спорих и погрешних реформи 
(расипање државних пара у пропале ливнице које немају никакве 
изгледе за успех или у ваздухопловна предузећа, уместо да се улаже 
у пољопривреду, насипе, противградну заштиту и образовање). Не 
би требало заборавити тржиште ЕУ, али постоје и друга тржишта и 
државе на истоку, ближем и даљем,46) са којима може да се послује. 
Тржиште које обухвата високо-платежно способну средњу класу у 
Кини стално се шири и укључије 600 милиона потрошача што је 
више од целокипног тржишта ЕУ (у којој је, за сада, и Британија). 
Приступање садашњој ЕУ пружа перспективу сличну укрцавање 
на палубу Титаника. 

8. ЗАКЉУЧАК

Сви састанци на врху ЕУ, са или без В. Британије, већ 
годинама све више личе на састанке република (и покрајина) уочи 
распада социјалистичке Југославије током друге половине осамде-
сетих година. Траћење времена! У то се лично уверио и премијер 
Вучић 24. септембра 2016. године у Бечу када се састала већа гру-
па највиших државника из ЕУ да решава огроман проблем повезан 
са навалом избеглица из муслиманског света и битно повећаним 
ризиком од тероризма (Француска, Белгија, Немачка и другде). 
Било је много приче, а никаквог договора. Исход је, по ко зна који 
пут, био јалов.

 Сузбијање различитости, избегавање сучељавања са про-
блемима и наметање свима једноличних решења проузрокује (уме-
сто да ублажи) отпор и екстремизам добро познат током историје 
Југославије. Нема договора у ЕУ скоро ни о чему, поготово ако 
је то од битног значаја, а ако се неки договор и постигне унутар 
овако нефункционалне ЕУ, државе га не спроводе и занемарују га 
(на пример, обавезујуће квоте о расподели избеглица). У оваквој 
ситуацији уопште не чуде оцене са самог врха ЕУ – Жана Кло-
да Јункера, председника Европске комисије – да се ЕУ суочава са 

46  Ex oriente lux (Светлост долази са истока) 



КРАЈ ЕВРОПСКОГ СНА?Мирослав Н. Јовановић  –

261

„борбом за опстанак“47), да је у „егзистенционалној кризи“ јер „ни-
кад раније нисам видео тако мало заједништва међу нашим земља-
ма чланицама“48) и да „идеја једне европске породице, једне визије 
је била илузија“49). Матео Ренци, премијер Италије, „упоредио је 
ЕУ са оркестром који наставља да свира док Титаник тоне на дно 
Атлантика“.50) Овакве поновљене изјаве највиших државника у ЕУ 
чују се већ годинама, али је питање да ли власт у Србији то чује 
и схвата!? Или и даље слепо води Србију путем без повратка зва-
ни ЕУ? Политичка номенклатура добија у сваком случају, а „раја“ 
увек плаћа рачун.

Свађе између држава ЕУ су сталне и све гласније. Лук-
сембуршки министар за иностране послове, Јан Аселборн, позвао 
је на „протеривање“ Мађарске из ЕУ због подизања ограде на гра-
ници против миграната и због ограничавања медијских слобода. 
Његов колега из Мађарске, Петер Сијарто, одбрусио је да феде-
ралиста као што је Аселборн „неуморно ради да сруши европску 
безбедност и културу“51). Овде се огледа само још једна разлика о 
будућем виђењу ЕУ: још дубља интеграција сада када В. Британија 
остаје по страни (виђење западног дела ЕУ) или скуп национал-
них држава (поглед из источног дела ЕУ које имају лоше искуство 
пребацивања дела суверености у руке бившег Совјетског Савеза). 
Исток жели да из ЕУ узме, као са шведског стола, шта му се допада 
(фондови), али да не узме оно што не годи (избеглице из мусли-
манских земаља). Овакве и многе друге поделе воде ка слому ЕУ.

Многи су деценијама сањали ЕУ у којој се руше зидови 
и уклања тлачење народа. А досањали су ЕУ у којој се подижу 
бодљикаве жице између држава, чак и међу земљама чланица-
ма Шенгенске зоне слободног кретања људи,52) али и економско 

47 Janet Dailey, “The EU still hasn’t understood that it is a totalitarian institution”, 
The Telegraph, 17.09.2016. 

48 Jim Brunsden, “Junker admits EU faces ‚existential crisis‘; State of the Union”, 
Financial Times, 15.09.2016.

49 “EU uoči dana Evrope: Krize na sve strane, preti raspad”, B92, 08.05.2016.
50 “Renzi compares EU to sinking Titanic’s orchestra”, EurActiv, 11.02.2016.
51 Peter Foster, “Authoritarian European Commission created Brexit and could de-

stroy the union”, The Telegraph, 13.09.2016.
52 Такви зидови постоје и унутар држава ЕУ, рецимо, у Белфасту постоји Зид 

мира (Peace Wall), који раздваја протестанте и католике. Овај зид, именован 
са стаљинистичким подругивањем, постоји дуже од Берлинског зида који је 
раздвајао „само“ 28 година и који је срушен 1989. године. Истовремено у 
Минхену се гради зид, виши од Берлинског, који раздваја и штити локално 
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тлачење читавих народа као што је у Грчкој. Свет какав је ство-
рен у Европи (и другде) после Другог светског рата наставља да 
пуца по шавовима јер не постоји окружење које је настало у доба 
Хладног рата, марксистичко-социјалистичке алтернативе, контоле 
миграција и пред-глобализацијског доба. Неповерење међу држа-
вама је велико и растуће. Заједнички интереси су све мањи и ређи. 
Очување ЕУ или неке врсте интеграције јесте у интересу Европе, 
и то због лоших искустава из прошлости. Али, ако таква тежња 
постоји, то не значи и да ће се она и остварити. Србија је сувише 
мала и слаба да утиче на такве токове. Боље је, можда, да остане по 
страни, пусти „поглавице“ да се договоре (или потуку) и да сачува 
оно мало „беде“ што јој је остало за неко боље време и умешније 
вође, а не да игра на „слабу карту“ ЕУ каква је она за Србију већ 
дуже време.53)

Ако се нешто не промени, наставиће се кретање Србије 
ка мрзовољној и нефункционалној ЕУ чија је будућност тмурна 
и неизвесна. Нико не зна како ће да изгледа ЕУ у блиској будућ-
ности и да ли ће бити привлачна садашњим земљама-чланицама 
да у њој остану и опстану. Ипак, требало би се припремити и за 
Европу у којој ће ЕУ да има безначајну или негативну улогу, или 
уопште неће бити ЕУ (пост-ЕУ Европа). ЕУ је заиста била лепа док 
је трајала, а сада се претворила у међудржавно натезање и мучење, 
не због слободног избора земаља, већ због нужде. Занимљива је и 
поучно-видовита изјава министра за иностране послове Хрватске, 
Мира Ковача „...Србија никада, понављам никада неће ући у Ев-

становништво од сабирног центра у коме обитава око 160 избеглица („Nemci 
grade zid visok 4 metra da se ograde od izbeglica“, В92, 19.11.2016).

53 Драгош Калајић, у свом есеју о делу Јулијуса Еволе, имао је поучан 
савет: „У сукобу спољњег, нихилистичког, и унутрашњег, племениташког, 
детерминизма, Евола једини ‚уступак‘ чини у домену стратегије отпора, 
предлажући њено саображавање условима, по далекоисточној формули 
акције званој ‚јахати тигра‘: ‚Када се циклус цивилизације окреће крају, 
тешко је нешто постићи одупирањем, директним супротстављањем снагама 
у покрету. Струја је преснажна и обара све пред собом. Битно је не бити 
импресиониран привидним свевлашћем и тријумфом снага епохе. Те снаге, 
с обзиром да су лишене сваке везе са било каквим супериорним принципом, 
имају, у крајњој линији, одмерени ланац. Дакле, не треба се фиксирати за 
садашњост и за блиске ствари, већ треба имати у виду и услове који ће се 
појавити у једном будућем времену. Стога принцип који треба следити може 
бити онај што налаже пуштање слободног тока снага и процеса епохе, али 
држећи се постојано и спремно за интервенцију када тигар, не могавши да 
нападне онога ко га јаше, буде уморан од трке‘.“ (Видети Драгош Калајић, 
„Увод у дело Јулијуса Еволе“, Европа нација, 20.07.2016).
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ропску унију“54). Истоветно је рекао и хрватски министар одбране 
Анте Котромановић.55) Требало би узети у обзир њихове речи и се-
тити се изреке Гручо Маркса који неће да приступи клубу који је 
вољан да га има за члана. 
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Miroslav N. Jovanović

THE END OF EUROPEAN DREAM?

Resume

Deportation of Serbia to non-functional European Union (EU), 
which is in existentional crisis, is continued. Great Britain leaves 
EU, which could be transformed in ten years or sooner in the Le-
age of Nations (1920–1946), which actually existed more in formal 
way than in policital reality. Is it worth making big and irrevers-
ible compromises for something that is becoming non-existent? 
Despite the results of existentional crisis of Eurozone and EU, we 
can be sure that solutions would not be easy and positive. After 
the crisis ends, many countries will be dissatisfied with new EU 
and new Eurozone. No one knows how EU will look line in five, 
ten or fifteen years and whether it would be attractive for current 
members to stay within. We should prepare for Europe, where EU 
will have insignificant or negative role, or where there will not be 
EU at all (post-EU Europe). The idea of EU was really good, but 
nowdays it has transformed in interstate negotiationg and torture. In 
such circumstances Serbia should stay neutral in this form of non-
functional project and should avoid paying too big price for getting 
nothing significant in return.
Key words: elite, EU, Serbia, Brussels, citizens, democracy
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Др Небојша Вуковић

СРЕДОЗЕМЉЕ КАО 
ГЕОСТРАТЕГИЈСКО ЧВОРИШТЕ 

ГЛОБАЛНОГ ЗНАЧАЈА**

С а ж е т а к

У раду се анализирају геополитички и геостратегијски значај 
Средоземља, као и присуство и интереси великих и регионал-
них сила. На почетку рада, аутор пружа преглед различитих 
дефиниција Средоземља и маркира основне елементе тог гео-
графског појма. Потом следи одређивање геостратегијског по-
ложаја Средоземља и навођење његових основних квалитета. 
У трећем делу анализира се војни потенцијал главних светских 
и регионалних сила у Средоземљу, и њихови основни страте-
гијски правци наступања. У завршном делу рада, износе се нај-
важнији закључци. Коришћене су основне истраживачке мето-
де – аналитичка и синтетичка, компаративна и картографска. 
Аутор закључује, да Средоземље представља тренутно најва-
жније глобално геостратегијско чвориште укрштених интереса 
великих и регионалних сила.
Кључне речи: Средоземље, Средоземно море, геостратегија, 
геополитика, рат, комуникације.

*  Научни сарадник; Институт за међународну политику и привреду, Београд
**  Рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179029, који финансира Мини-

старство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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1. СРЕДОЗЕМЉЕ – ПОЈАМ, ЕЛЕМЕНТИ И 

СХВАТАЊА

У науци постоје различита одређења појма Средоземље. 
Миленко Тешић је сматрао је да је Средоземље простор којим је 
„обухваћено Средоземно море и копнено подручје које му географ-
ски (економски, климатски) гравитира“.1) Овакво објашњење је на-
челно тачно, међутим, недоумице настају када треба прецизно да 
се дефинише шта припада средоземној акваторији, а посредно, и 
који јој то простори гравитирају. Најзначајнија неслагања изазива 
дилема да ли и Црно море (укључујући и Азовско) припада Сре-
доземном мору или представља посебну акваторију. У Тешићевој 
књизи, Црно море се третира као део Средоземног мора, па би, 
стога, и прибрежне територије Бугарске, Румуније, Украјине, Ру-
ске Федерације и Грузије, као и црноморска обала Турске, припа-
дале Средоземљу. У том случају, Средоземно море заузима близу 
3 милиона км².

Другачије схватање заступао је Радомир Марјановић 
у свом уџбенику војне географије. По његовом мишљењу, Сре-
доземље у „најширем смислу“ чини „Средоземно море са свим 
својим ивичним морима, укључујући и Црно море, и државама 
(деловима неких држава) које излазе на његове обале“.2) Међу-
тим, пошто Црно море одликује велика затвореност, услед чега су 
земље које излазе на њега само посредно средоземне, Марјановић 
у „ширем смислу“ под Средоземљем подразумева „цело Средозем-
но море без Црног мора и све земље које излазе на њега, без цр-
номорских“.3) Коначно, у „ужем смислу“, „Средоземље чини Сре-
доземно море са свим својим ивичним морима (без Црног мора) и 
приобални делови копна, тј. средоземно приморје“.4)

Манојло Бабић, ослањајући се на радове домаћих војних 
стручњака и географа, такође је покушавао да прецизира обим и 
садржај појма Средоземље, наводећи како постоји више различи-
тих критеријума да се одреди његово простирање. Када је реч о 

1 Milenko Tešić, Vojnopomorska geografija, Državni sekretarijat za narodnu odbra-
nu, Beograd, 1969, стр. 129.

2 Radomir Marjanović, Opšta vojna geografija sa evropskim ratištem, Vojnoizdavački 
zavod, Beograd, 1983, стр. 211.

3 Исто, стр. 211.
4 Исто, стр. 211.
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физичкој географији, у питању су критеријуми орографије, кли-
матологије и хидрографије (поморске и копнене). С друге стране, 
наводи Бабић, постоји и критеријум политичке географије, који се 
понајвише наслања на хидрографски (океанографски) аргумент. 
Према океанографском разлогу, Средоземно море обухвата „све 
морске површине између Пиринејског и Кримског полуострва са 
свим рубним морима, укључујући Азовско и Црно море...“5). У том 
случају, све црноморске државе јесу и средоземне земље у најши-
рем океанографском и политичко-географском смислу. С обзи-
ром да је значајан део привредних активности (спољне трговине, 
транспорта, испорука енергената) црноморских држава усмерен ка 
медитеранском басену (у ужем смислу тог појма), њима се и са 
геоекономског аспекта не може оспоравати, макар посредна, при-
падност Средоземљу.

Код страних аутора чији ће ставови бити цитирани у овом 
раду, преовлађује схватање о посебности Црног мора, односно 
о његовом неприпадању Средоземном мору. Говорећи о медите-
ранској акваторији, Ђан Марко Уголини издваја три њене обале 
– северну, којом доминирају земље ЕУ, потом јужну, од Марока 
до Египта, и источну, од Израела до Турске.6) Исти аутор наводи 
како Медитеран омогућава земљама које избијају на Црно море – 
нарочито Русији – проходност према океанима, Атлантском и Ин-
дијском.7) Другим речима, Уголини јасно сугерише, да Црно море 
није део Средоземног мора. Луис Симон указује, да су маритимне 
границе Средоземног мора обележене Гибралтарским теснацом 
на западу, који га повезује са Атлантиком, Дарданелима на севе-
роистоку и Суецким каналом на југоистоку, који га повезују са 
Црним и Црвеним морем (продужецима Средоземног мора).8) Он 
дакле, такође сматра, да Црно море не припада непосредно Средо-
земном мору. Међутим, узимајући у обзир вишеструку (економску, 

5 Manojlo Babić, „Geostrategijski značaj Sredozemlja i njegov uticaj na bezbednost 
SFRJ“, у зборнику: Geostrategijski značaj i istorijski razvoj Sredozemlja (Sre-
dozemlje i bezbednost SFRJ, prva sveska), (urednik Mihajlo Vučinić), Centar za 
strategijska istraživanja Generalštaba JNA, Beograd, 1980, стр. 8.

6 Gian Marco Ugolini, “Per una (im)possibile centralita geopolitica del Mediter-
raneo“, у зборнику: Verso un    nuovo paradigma geopolitico, tomo I, (redattori 
Matteo Marconi, Paolo Sellari), Roma, 2015, стр. 345–346.

7 Исто, стр. 348.
8 Luis Simon Navarro, “El nuevo contexto geopolitico en el Mediterraneo”, у 

зборнику: La estabilidad y la seguridad en el Mediterraneo: el papel de la OTAN 
y da le EU. Implicaciones para España “, Ministerio de defensa, Madrid, 2013, 
p. 11. Књига доступна на: http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/
catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=95734
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политичку и културну) повезаност средоземног басена и његовог 
залеђа, овај аутор врло широко дефинише подручје Средоземља. 
Како каже, у најширем, геополитичком смислу, медитерански про-
стор обухвата „читаво европско полуострво, Црно море, Левант, 
Црвено море, север Африке и појас Сахара-Сахел“9). Већ на први 
поглед, очито је, да је у овом случају опсег појма Средоземље од-
ређен прешироко. 

У овом раду, под Средоземљем биће подразумеван про-
стор који обухвата Средоземно море (укључујући и Црно море) 
са острвима и прибрежним земљама, као и државе које географ-
ски знатно гравитирају ка њему, попут Србије или Македоније на 
Балканском полуострву, Португалије на Пиринејском полуострву, 
и Јордана на Арабијском полуострву.10) Када је реч о Руској Феде-
рацији, њена припадност Средоземљу, ограничена је на један њен 
федерални округ – Јужни – чији је главни град Ростов на Дону, са 
површином од близу 450.000 км², и  који излази на обале Црног 
мора.

Не постоји ни једногласна подела Средоземног мора. Док 
се без посебних замерки може прихватити подела на север и југ 
медитеранске акваторије по оси Гибралтар – Малта – Крит, далеко 
је спорнија подела по меридијану. Према Радомиру Марјановићу, 
Средоземно море се дели Апенинским полуострвом, Сицилијом 
и подморским прагом између Туниса и Сицилије, на два басена 
– источни и западни.11) Према Луису Симону, Сицилија и Малта 
деле медитерански простор на западни и источни део.12) Миленко 
Тешић се такође придржавао дихотомне поделе Средоземног мора. 
С друге стране, Манојло Бабић је својевремено истицао, како у 
новије доба превладава подела Средоземног мора на западни, 
источни и централни део, док Црно и Азовско море представљају 
засебну оперативну целину.13) Момир Стојковић такође је сматрао 
да Средоземље у географском и геостратегијском погледу има за-
9 Исто, стр. 13.
10 Свакако да поједине земље које излазе на Средоземно море (укључујући и 

Црно море) нису у потпуности само средоземне. То се понајпре односи на 
државе попут Руске Федерације, Украјине, Румуније или Бугарске, али и на 
Француску или Шпанију.

11 Radomir Marjanović, Opšta vojna geografija sa evropskim ratištem, нав. дело, 
стр. 214.

12 Luis Simon Navarro, “El nuevo contexto geopolitico en el Mediterraneo”, нав. 
дело, стр. 13.

13 Manojlo Babić, „Geostrategijski značaj Sredozemlja i njegov uticaj na bezbednost 
SFRJ“, нав. дело, стр. 22.
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падни, централни и источни део. Према његовом мишљењу, ,,Си-
цилијански пролаз представља границу одвајања и повезивања за-
падног и централног Средоземља, а меридијан Крита централног 
и источног“.14) За овај рад релевантна је управо споменута трихо-
томна подела.

2. ГЕОСТРАТЕГИЈСКИ ПОЛОЖАЈ СРЕДОЗЕМЉА 
 И ЊЕГОВЕ ОСНОВНЕ КОМПОНЕНТЕ

Средоземље, како се схвата у овом раду, у геострате-
гијском смислу припада тзв. европском ратишту. Европско ра-
тиште обухвата геопростор Европе, северне Африке, Блиског исто-
ка и дела Арктика (преко 26.000.000 км²). Иначе, према Радомиру 
Марјановићу, „географски простор у коме се водио, води или може 
бити вођен рат, заједно са целокупним ратним потенцијалом, ње-
говим изворима и свим другим вредностима, чини ратиште“.15) Ра-
тише је најопштија просторна категорија у војној науци. Европско 
ратиште се дели на више војишта – арктичко, северноатлантско, 
северноевропско, централноевропско, јужноевропско, медитеран-
ско, северноафричко и блискоисточно. Војиште се може дефини-
сати као „географска просторија која обухвата правце и објекте 
стратегијско-оперативног значаја на којој су распоређене за деј-
ство или дејствују стратегијско-оперативне снаге по јединственом 
плану операције и под јединственим командовањем“.16) 

У геопростору Средоземља налазе се делови северноат-
лантског војишта (Португалија и северозападни део Шпаније), де-
лови централноевропског војишта (југоисточни и централни део 
Шпаније, Француска, Румунија, Молдавија, Украјина и део Руске 
Федерације), целокупно јужноевропско војиште (Италија, читаво 
Балканско полуострво и део Турске до реке Кизил Ирмак), потом 
средоземно војиште (целокупно Средоземно море са острвима, 
ивичним морима, обалама и приморјем), део северноафричког 
војишта (Мароко, Алжир, Тунис, Либија и Египат) и део блиско-
14 Momir Stojković, „Sredozemlje i međunarodni odnosi“, у зборнику: Sredozemlje 

80-tih godina, (urednici Dobrica Vulović i Slobodan Stefanović), CMU, Beograd; 
Marksistički centar Organizacije SK Beograda; „Međunarodna politika“ i IMPP, 
Beograd, 1984, стр. 22.

15 Radomir Marjanović, Opšta vojna geografija sa evropskim ratištem, нав. дело, 
стр. 24.

16  Milenko Tešić, Vojnopomorska geografija, нав. дело, стр. 122.
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источног војишта (део Турске, Сирија, Либан, Израел, Јордан и за-
кавкаске републике).

Комуникацијски правци у доба мира постају стратегијски 
правци дејства у доба рата. Окосница свих праваца у Средозем-
ном мору је „магистрала Гибралтар–Суец, од које се одвајају бочни 
правци према Лионском заливу, Лигурском, Тиренском, Јонском, 
Јадранском, Егејском и Црном мору, а на југу према Габешком за-
ливу и заливу Сидра“.17) 

Геостратегијски значај Средоземља има и своју привред-
ну димензију. Наглашен значај имају две гране – саобраћајна и 
енергетска. Средоземно море је ,,најкраћа и најфреквентнија по-
морска спона између Северног Атлантика и Индијског океана са 
релативно највећом концентрацијом трговачких и ратних бродова 
на свету“.18) 

Док Средоземно море (заједно са Црним морем) заузима 
мање од 1% Светског мора или укупне површине планете под мо-
рима, дотле око 30% међународне трговине која се обавља морским 
путем, иде ка или од средоземних лука или се само одвија Средо-
земним морем (без Црног мора). Поред тога, 20-25% светског пре-
коморског транспорта нафте такође се одвија Средоземним морем. 
На средоземној акваторији, у сваком тренутку се налази око 2000 
трговачких бродова са преко 100 БРТ (бруто регистроване тонаже), 
од чега је 250-300 танкера за превоз нафте. Годишње, Средоземно 
море пређе 200.000 трговачких бродова од преко 100 БРТ, а њима 
на располагању стоји преко 300 медитеранских лука (без црномор-
ских).19)

На Средоземљу и око њега, налазе се државе који су међу 
највећим произвођачима нафте и гаса у свету, односно које имају 
највеће истражене залихе тих енергената. У Северној Африци као 
произвођачи се истичу Алжир и Либија. Алжир је један од највећих 
извозника гаса (прошле године преко 43 милијарде м³), док Либија 
спада међу првих десет земаља света према резервама нафте (пре-
ко 48 милијарди барела). 

17 Исто, стр. 130.
18 Manojlo Babić, „Geostrategijski značaj Sredozemlja i njegov uticaj na bezbednost 

SFRJ“, нав. дело, стр. 21.
19 Сви подаци су преузeти из: Protecting the Mediterranean against Maritime 

Accidents and Illegal Discharges from Ships, р. 5. http://www.martrans.org/
eu-mop/library/LEGAL%20LIABILITY%20ISSUES/ /REMPEC/rempec1.pdf   
25/11/2016
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На Блиском истоку се традиционално налазе неки од 
највећих произвођача нафте и гаса, односно земље са њиховим 
највећим резервама. Кумулативно, шест земаља Блиског истока 
(Саудијска Арабија, Кувајт, Уједињени Арапски Емирати, Ирак, 
Иран и Катар) поседују резерве од близу 800 милијарди барела 
нафте и скоро 80 трилиона кубних метара гаса. По резервама на-
фте, нарочито се истиче Саудијска Арабија са преко 266 милијарди 
барела, а по резервама гаса Иран (преко 33 трилиона m³) и Катар 
(преко 24 трилиона м³).20) 

Коначно, посредством Црног мора, на Средоземљу је 
економски, политички и војно присутна Руска Федерација, која је 
такође велики произвођач и извозник нафте и гаса (дневна произ-
водња сирове нафте 2015. године, премашила је 10 милиона баре-
ла, док је током читаве прошле године извезено око 196 милијарди 
м³ гаса). 

Имајући у виду све ове чињенице, како из области сао-
браћаја, тако и из енергетике, није претерано рећи да Средоземље 
са областима које му географски гравитирју (пре свега Блиским 
истоком), представља најважнији део ,,глобалног привредног кр-
вотока“ и геоекономско чвориште од кључног значаја у светским 
оквирима.

Физичко-географске датости знатно утичу на геострате-
гијске специфичности Средоземља. Планински масиви попут Ан-
далузијских планина, Пиринеја, Алпа, Динарида, Пиндских пла-
нина, Родопских планина, Кавказа, Понтијских планина, Тороса 
(Тауруса), Либанских планина, Синајског горја, Атласа, и пустиња 
Сахара, представљају природну границу између средоземног ба-
сена и окружујућих копнених маса. Везе између Средоземља и 
копненог залеђа остварују се преко природних пролаза као што 
су, на пример, долина Роне, долина реке По, Постојнска (Љубљан-
ска) врата, Моравско-вардарска удолина или долина реке Нил.21) У 
војном погледу, ове природне проходнице се третирају и као при-
родно предиспонирани стратегијски правци, који су кроз историју 
често коришћени у ратним походима. (карта 1) 

20 Сви подаци су преузети из: OPEC. Annual Statistical Bulletin 2016, p. 8. http://
asb.opec.org/images/pdf/ASB2016.pdf   25/11/2016

21 Manojlo Babić, „Geostrategijski značaj Sredozemlja i njegov uticaj na bezbednost 
SFRJ“, нав. дело, стр. 18.
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Карта 1:  
Орографија Средоземља и природни стратегијски правци

  

Извор: Manojlo Babić, „Geostrategijski značaj Sredozemlja i njegov uticaj na 
bezbednost SFRJ“, у зборнику: Geostrategijski značaj i istorijski razvoj Sredozemlja 
(Sredozemlje i bezbednost SFRJ, prva sveska), (urednik Mihajlo Vučinić), Centar za 
strategijska istraživanja Generalštaba JNA, Beograd, 1980, стр. 18.

Централни положај у Средоземљу има Апенинско полу-
острво које око 900 км улази у Средоземно море и истовремено 
чини део евро-афричког моста који се протеже линијом Алба-
нија–Калабрија–Сицилија–Тунис.22) Посебну пажњу завређују 
тзв. стратегијске тачке у Медитерану. Италијански адмирал Фи-
ораванцо дефинише их као ,,све тачке једног морског базена које 
могу знатно да утичу на вођење операције због погодности свог 
положаја“.23) Начелно, то су мореузи, острва, полуострва, ратне 
и трговачке луке, делови обале погодни за вршење десанта, зоне 
нарочите концентрације саобраћајних линија. У случају Средо-
земља, у питању су, на пример, Гибралтар, Босфор и Дарданели, 
Отрантска врата, Сицилијански канал, Месински теснац, Суецки 
канал; острва Малта, Сицилија, Крит, Кипар, као и Кримско полу-
острво; луке Севастопољ, Тулон, Тартус, Порт Саид и  друге. На-

22 Исто, стр. 21.
23 Giuseppe Fioravanzo, Svetska pomorska uporišta, Uredništvo mornaričkog glasni-

ka, Zemun, 1938, стр. 24.
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рочит оперативно-стратегијски значај имају мореузи Гибралтар на 
западу, Босфор и Дарданели на истоку, и Суецки канал на југу Сре-
доземног мора. Гибралтарска врата представљају једину поморску 
везу између медитеранског басена и Атлантика.  Најмања ширина 
је нешто више од 14 км. Због свог изузетног саобраћајног значаја 
(годишње се региструје више од 100.000 пролазака бродова кроз 
теснац), Гибралтарска врата представљају геостратегијски објекат 
проворазредне важности.

Босфор и Дарданели са Мраморним морем чине, ,,при-
родну препреку Мале Азије и Европе, али и најкраћи пут којим се 
повезују Европа, Мала Азија и Блиски исток“, као и поморску везу 
између ,,Црног мора окруженог са свих страна копном и Егејског 
мора“24). Такође, у питању је ,,саобраћајно чвориште светског зна-
чаја“ односно „геостратегијски објекат који ће у сваком рату игра-
ти значајну улогу“.25) Босфор (дужина око 30 км) спаја Црно море 
са Мраморним, а у најужем делу његова ширина не прелази 700 
м. Мореуз Дарданели (дужина 61 км) спаја Мраморно море са 
Егејским, а у најужем делу, широк је једва нешто више од киломе-
тра. Годишње кроз Босфор прође око 50.00 бродова (без локалног 
саобраћаја), а преко 10%  од тог броја су танкери. (карта 2)

Карта 2:  
Поједине природне стратегијске тачке  

(оперативно-стратегијски објекти) у Средоземљу
 

Извор: Ауторова израда

24 Milenko Tešić, Vojnopomorska geografija, нав. дело, стр. 168.
25 Исто, стр. 168.
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Суецки канал је, такође, врло значајан оперативно-страте-
гијски објекат. Њега користе како цивилни, тако и војни бродови, 
па је, како примећује Манојло Бабић, његово коришћење важан ус-
лов да ратне флоте великих сила, које су присутне на Атлантику, 
Индијском и Тихом океану, остваре брз маневар кроз Средоземно 
море.26) Укупна дужина канала је преко 160 км, а прошле године, 
кроз канал је прошло преко 17.000 бродова. Од 2015. године, зах-
ваљујући проширењу капацитета канала (прокопавању паралелне 
трасе), могућа је истовремено двосмерна пловидба. У погледу ко-
мерцијалног саобраћаја, од земаља које су северно од Суецког ка-
нала, он је нарочито важан за Шпанију, Италију, Велику Британију 
и Холандију, док га од земаља које се налазе јужно највише користе 
Саудијска Арабија, Малезија и Сингапур (2014. године).27)

3. ГЛАВНИ ГЕОСТРАТЕГИЈСКИ ВЕКТОРИ ВЕЛИКИХ 
И РЕГИОНАЛНИХ СИЛА НА СРЕДОЗЕМЉУ

Средоземље је одувек представљало поприште одмера-
вања снага великих сила. Током последњих пет стотина година, 
могуће је да се у сваком веку идентификују најмање две велике 
силе које су се сукобљавале око превласти над медитеранском ак-
ваторијом и њеним приобаљем. Историчар Драгољуб Живојино-
вић, за крај 15. и почетак 16. века наводи Шпанију и Турску као 
водеће земље средоземног басена. У другој половини 16. века и 
током 17. века, Шпанију потискује Француска. У 18. веку, након 
запоседања Гибралтара (1704) и острва Минорке (1708), на Меди-
терану се као велика војно-политичка снага све више афирмише 
Енглеска, да би у наредном веку, њен утицај на средоземној аква-
торији доживео врхунац.28) Како наводи Луис Симон, Британија је 
креирала линију Гибралтар–Минорка–Малта–Кипар, која је била 

26 Manojlo Babić, „Geostrategijski značaj Sredozemlja i njegov uticaj na bezbednost 
SFRJ“, нав. дело, стр. 23.

27 Податак преузет из: “Why is the Suez Canal important to the Egyptian econo-
my?”,  http://www.dailynewsegypt.com/2015/08/08/dcode-studiesefc-why-is-the-
suez-canal-important-to-the-egyptian-economy/ 26/11/2016

28 Видети: Dragoljub R. Živojinović, „Najvažnije društvene i političke promene u 
zemljama Sredozemlja od kolonizatorskih vremena do Prvog svetskog rata“, у 
зборнику Geostrategijski značaj i istorijski razvoj Sredozemlja (Sredozemlje i 
bezbednost SFRJ, prva sveska), (urednik Mihajlo Vučinić), Centar za strategijska 
istraživanja Generalštaba JNA, Beograd, 1980.
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,,истинска кичма њене империјалне маршруте ка истоку...“29) С 
друге стране, Француска је конструисала меридијанску линију која 
се од Провансе спуштала ка северној Африци, одакле се, полазећи 
из Алжира, гранала у различитим смеровима – ка Орану, Тунису, 
Мароку и појасу Сахара-Сахел.30) Тако су „хоризонтала“ британске 
и „вертикала“ француске империје формирале једну врсту ,,геопо-
литичког крста“ који је дефинисао средоземни систем током 19. и 
знатног дела 20. века.31)

Након Другог светског рата, са процесом деколонизације, 
Велика Британија и Француска губе раније геостратегијске поло-
жаје, док Сједињене Државе постају доминантна сила на Средо-
земљу. Захваљујући формирању Северноатлантске алијансе у којој 
имају главну реч, САД током неколико деценија Хладног рата са 
Совјетским Савезом премрежавају Средоземље са око тридесе-
так војних база различите намене. У последњој деценији Хладног 
рата, дакле током осамдесетих година, САД су располагале у сре-
доземном басену са војним базама, објектима, полигонима и ин-
сталацијама на преко 200 локалитета (у Турској 61, у Грчкој 24, у 
Италији 58, у Шпанији 28,  у Француској 4, у Португалији 22, у 
Мароку 5, у Египту 3).32) У односу на ривалску суперсилу и њен 
војно-политички савез – СССР и Варшавски уговор – САД и НАТО 
су имали на Средоземљу и квантитативну и квалитативну премоћ. 
После окончања Хладног рата, Сједињене Државе приступају ре-
димензионирању својих војних потенцијала на Медитерану, ре-
дукцији трошкова, људства, ангажованих материјално-техничких 
средстава, и наравно војних упоришта. Ипак, и у новим околно-
стима, пошто су и друге европске силе, укључујући и Руску Феде-
рацију, смањиле своје војне ефективе, Сједињене Државе остају и 
даље доминантан војно-политички чинилац у средоземном басену. 
Оне поседују упоришта у западном, централном и источном делу 
Средоземља. 

У Шпанији, на крајњем југу, у близини Гибралтара, САД 
поседују поморску базу Рота, која има и аеродром. Однедавно, у 

29 Luis Simon Navarro, ”El nuevo contexto geopolitico en el Mediterraneo”, нав. 
дело, стр. 14.

30 Исто, стр. 14.
31 Исто, стр. 14.
32 Manojlo Babić, „Osnovna obeležja strategija supersila u Sredozemlju i bezbed-

nost SFRJ“, у зборнику: Završna studija (Sredozemlje i bezbednost SFRJ, peta 
sveska), (urednik Ivan Matović), Centar za strategijska istraživanja Generalštaba 
JNA, Beograd, 1982, стр. 107.
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тој бази су стално стационирана четири америчка брода са про-
тивракетним системима Aegis, који су намењени борби против 
балистичких ракета кратког и средњег домета. Недалеко од Роте, 
САД имају на располагању и ваздухопловну базу Морон, која може 
да прими ваздухопловну групацију оперативног нивоа.

У централном Средоземљу, САД поседују више објеката 
на тлу Италије. Увиђајући њен централни стратегијски положај, 
који, по речима адмирала Фиораванца, ,,чини Италију вредном 
као савезника, а опасном као противника“33), Сједињене Државе 
су на Апенинском полуострву успоставиле више значајних вој-
них инсталација. Америчка морнарица користи базе: а) Сигонела 
(истовремено и ваздухопловна база) у источном делу Сицилије, б) 
Гаета, у којој је био стациониран командни брод америчке Шесте 
флоте, и в) Напуљ, где се налази и штаб команде здружених снага 
НАТО-а. Ваздушне снаге користе базу у Авијану, а копнене сна-
ге имају упоришта код Вићенце (Camp Ederle) и Ливорна (Camp 
Darby – позадински центар, једна од највећих америчких база ван 
САД). 

У источном делу Средоземља, у Грчкој, САД су задржале 
поморску базу Суда на Криту – острву који има изванредан гео-
стратегијски положај. Миленко Тешић запажа како је ово острво 
,,спона између Егејског, Левантског и Јонског мора“.34) Поред тога, 
оно је довољно близу неколико кључних или веома важних стра-
тегијских тачака – Суецког канала, Босфора и Дарданела, Отрант-
ских врата, Сицилијанског канала и Месинског теснаца. Суда је 
поморска база са развијеним системом складишта и инсталација, 
и аеродромом у непосредној близини, па опслужује како ратне 
бродове тако и борбене авионе САД и других држава НАТО. По-
ред Суде, на Криту се налази и полигон Северноатлантске алијан-
се Намфи (NATO Missile Firing Instalation), који служи за ракетна 
гађања. У југоисточној Турској, САД користе ваздухопловну базу 
Инџирлик у коме је смештено и тактичко нуклеарно оружје. Ова 
база је доказала своју оперативну вредност за САД у више наврата 
– у ратовима против Ирака, Авганистана и тзв. Исламске државе. 
Поред тога, снаге САД могу да се у одређеним околностима по-
служе војним аеродромом у Измиру и поморском базом Аксаз на 
Егејском мору. (карта 3)

33 Giuseppe Fioravanzo, Svetska pomorska uporišta, нав. дело стр. 81.
34 Milenko Tešić, Vojnopomorska geografija>, нав. дело, стр. 312.
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Карта 3:  
Америчке и британске ваздухопловне и поморске базе  

у Средоземљу

Извор: Ауторова израда

У новије време, поред ових упоришта која су задржана 
из времена Хладног рата, Сједињене Државе су прошириле своје 
присуство и на црноморски басен. Пре десет година, САД и Бугар-
ска су склопиле споразум о употреби база (објеката) за заједничко 
коришћење (тренинге) на четири локалитета. Северније, у Руму-
нији, ваздушне снаге САД могу да користе аеродром ,,Михаил Ко-
галничеану“ код Констанце, а ова земља је такође прихватила и 
распоређивање система противракетне одбране у месту Девеселу, 
на југу земље. Поред свих ових база, у оквиру НАТО, САД могу 
под извесним условима (рат великих размера) да се послуже свим 
осталим базама, објектима и инсталацијама земаља које су чла-
нице западног војног савеза. Коначно, посебну улогу у америчкој 
стратегији на Медитерану игра Шеста флота, коју чини 1-2 носача 
авиона (на носачу 65-85 авиона) и више десетина других бродова 
различите намене.

Према мишљењу италијанског генерала Карла Жана, 
за САД је Медитеран суштински један ,,комуникацијски правац, 
сада продужен до Црног мора, Кавказа и Централне Азије, као и 
једна база и зона распоређивања снага које су неопходне за кон-
тролу Персијског залива“35). И не само то. Средоземље, а посебно 
његова акваторија, за САД представљају геопростор чијом се кон-
тролом афирмише америчка глобална стратегијска доминација. Са 
35 Carlo Jean, Geopolitica del XXI secolo, Editori Laterza, Bari, 2004, стр. 92.
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губљењем те контроле, проблематизовала би се и надмоћ САД. По-
што Сједињене Државе све мање зависе од блискоисточне нафте, 
а трговачки су све више усмерене ка Пацифику, њихов геострате-
гијски циљ на Средоземљу могао би се састојати у ометању других 
великих сила да на његовој акваторији стекну превласт. Море није 
попут копна простор који се осваја, већ је једна саобраћајница чија 
контрола подразумева њено несметано коришћење у властите свр-
хе и ометање противника да се служи њоме. Тако би се укратко, 
могла скицирати и сврха америчког присуства на Средоземљу.

Америчким циљевима блиски су интереси Велике Брита-
није. Британија је више деценија била доминантан актер на Средо-
земљу, контролишући највећи број пресудних стратегијских тачака 
– Гибралтар, Малту, Кипар, Суецки канал. Данас, она има упоришта 
на два локалитета – Гибралтару и Кипру. На Гибралтару су смеш-
тени војни аеродром који се повремено користи, и важна поморска 
база која може да прими и нуклеарне подморнице. Сматра се да су 
на њему постављене и инсталације за електронско извиђање. На 
Кипру, острву које такође има изузетно значајан геостратегијски 
положај, Велика Британија има две војне базе – Акротири (вазду-
хопловна база) и Декелија (база копнених снага и важан центар 
за електронско извиђање и шпијунажу). Британске базе могу да 
послуже као додатна потпора америчкој пројекцији моћи, јер обе 
државе деле готово идентичне војно-политичке циљеве и погледе. 
Пошто су и Гибралтар и базе на Кипру знатно удаљене од матич-
не територије, односно операцијске основице (Велике Британије), 
реално посматрано, њихово коришћење има смисла једино у окви-
ру англо-америчког партнерства или акције НАТО. С обзиром да 
Велика Британија у значајној мери користи транзит кроз Суецки 
канал, може се претпоставити да је њен врхунски војно-политички 
интерес неометано коришћење (цивилно и војно) већ спомињане 
,,магистрале“ Гибралтар–Суец. (карта 4) 
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Карта 4:  
Геостратегијски положај острва Крит 

(растојања су рачуната од поморске базе Суда)

Извор: Ауторова израда

Луис Симон идентификовао је постојање још једног ,,уд-
руженог“ стратегијског интереса. Реч је о савезништву Велике Бри-
таније и Француске, које је и формализовано потписивањем два 
уговора у Лондону 2010. године, о опширној сарадњи у областима 
војне индустрије, нуклеарног програма и развоја научних истра-
живања. Према његовом мишљењу, британско-француско савез-
ништво има три геополитичка циља – одржавање равнотеже моћи 
у Европи; успостављање надмоћне позиције у евромедитеранском 
простору и још пространијој маритимној периферији јужне Евро-
пе, од Гвинејског залива, преко Средоземног и Црвеног мора, до 
Персијског залива и коначно, одржавање војних капацитета за гло-
балну поморску пројекцију.36) 

Француска на Средоземљу може да рачуна само на базе на 
матичној територији, од којих је свакако најважнији Тулон – вели-
ка ратна лука са свим неопходним постројењима за подршку фран-
цуским поморским снагама. Близу је и ваздухопловна база Истр, а 
недалеко од Италије, такође ваздухопловна база у Ници. У јужном 
делу Француске, у залеђу медитеранске обале, налази се још не-
колико ваздухопловних база. На острву Корзици, налази се вазду-
хопловна база Соленцара, где се налази и НАТО центар за обуку. 

36 Luis Simon Navarro, “El nuevo contexto geopolitico en el Mediterraneo”, нав. 
дело, стр. 19.
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Француска има јаке позиције само у западном делу Средоземног 
мора, и она тешко може да спроводи оперативно-стратегијске ак-
ције већег домета и дужег трајања без сарадње са још неком за-
падном силом. Њен интерес се своди на одржавање политичке 
стабилности у Средоземљу, и нарочито у њеним некадашњим се-
верноафричким колонијама, као и у ,,сахарском залеђу“.

Геостратегијска позиција Руске Федерације на Средо-
земљу, као и вековима раније, остаје доминантно условљена ге-
ографским датостима чији утицај никакве технолошке промене 
не могу кардинално да измене. На црноморској акваторији, након 
присаједињења полуострва Крим, Руска Федерација је знатно по-
бољшала свој геостратегијски положај. Са Крима, руска моћ може 
да се пројектује у свим правцима (чак и према унутрашњости, од-
носно украјинском залеђу). На самом полуострву, највећи значај 
има ратна лука Севастопољ. Ослонцем на њу, ,,поморске снаге су у 
могућности да контролишу цело црноморско поморско војиште“.37) 
Из Севастопоља, могуће је да се фланкирају све поморске кому-
никације које воде из турских мореуза. Осим Севастопоља, Руска 
Федерација поседује још неколико ваздухопловних и поморских 
база на Црном мору – поморску у Новоросијску, ваздухопловну у 
Новофјодоровки (западни Крим) и Белбеку (такође западни Крим), 
а може да рачуна и на постројења у Абхазији (тренутно се тамо на-
лази више хиљада припадника војске РФ). Међутим, док тренутно 
Русија некако одржава стратегијски партитет на црноморској ак-
ваторији, њене позиције у Средоземљу (у ужем смислу тог појма) 
знатно су слабије. Без пројекције моћи и на Медитеран, Русија ос-
таје тек регионална сила. Међутим, да би се афирмисала као мар-
кантан средоземни војно-политички чинилац, она мора као и пре 
300, 200 и 100 година, да користи мореузе Босфор и Дарданеле. 
Краће речено, кључеви за руски излазак на средоземну акваторију, 
перманентно се налазе у рукама Турске. Са тим изазовом (про-
блемом) био је суочен и Совјетски Савез. У последњој деценији 
Хладног рата, језгро совјетске војне моћи у Средоземном мору 
чинила је тзв. Пета ескадра, која је требало да парира америчкој 
Шестој флоти. Ипак, одсуство поморских упоришта стављало је 
морнаричке снаге СССР-а у поређењу са америчким у хендикепи-
ран положај. Совјетска флота имала је приступ и олакшице у три 
сиријске луке (Латакији, Банијасу и Тартусу). У Либији, флота је 
имала олакшице пристајања и снабдевања у Триполију, Бенгазију, 

37 Milenko Tešić, Vojnopomorska geografija, нав. дело, стр. 375.
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Ел Бајди и Тобруку. У Алжиру, средоземна флота СССР-а, имала је 
врло рестриктивне повластице (пристајање) у неколико лука (Мерс 
ел Кебир, Беџаја, Скикда, Анаба).38) Лимитиране повластице ужи-
вала је и у СФРЈ.

И данашња Русија суочава се са истим проблемима као 
и СССР раније. Њен геостратегијски интерес могао би се тицати 
стварања и одржавања војно-политичког паритета са Западом у об-
ласти источног Средоземља (не даље, јер за то тренутно не постоје 
услови), односно обезбеђивања несметаног коришћења турских 
мореуза и Суецког канала. У том смислу, Русија је кроз ангажо-
вање у сиријском конфликту, обезбедила две сталне војне базе на 
тлу Сирије. Реч је о поморској бази у Тартусу, која служи за мате-
ријално-техничку подршку руским морнаричким снагама у Сре-
доземљу (тренутно у процесу реконструкције) и ваздухопловној 
бази у Хмејмиму, близу града Латакија, која је скоро успоставље-
на. Посматрано геостратегијски, за сада, ове базе више служе да се 
руска војна моћ пројектује у унутрашњост Блиског истока, а мање 
ка мору. Оперативну вредност руских база у Сирији умањује чиње-
ница турског поседовања Северног Кипра са чије источне обале 
– полуострва Карпас – може да се фланкира обала Сирије, као и 
то што територија саме Турске са севера „наткриљује“ сиријску 
маритимну фасаду. Стога се зарад значајнијег руског присуства у 
Средоземљу намеће потреба ширења мреже војних упоришта. Као 
могуће земље-домаћини, у медијима су спомињани Кипар (јуж-
ни део), Египат и Либија. Посебно перспективне у стратегијском 
смислу, биле би евентуалне руске базе на северноафричкој обали, 
јер је она бочно постављена према већ спомињаној магистрали Ги-
бралтар–Суец, па се ослонцем на њу ,,може ефикасно дејствовати 
по објектима на средишњој комуникацији, а такође може се шти-
тити та комуникација“.39)

Поред САД, Велике Британије, Француске и Руске Феде-
рације, на Средоземљу су присутне и регионалне силе са власти-
тим интересима. У првом реду, треба истаћи Турску, која покушава 

38 Milutin Civić, „Vojno prisustvo supersila u Sredozemlju“ у зборнику: Vojno 
prisustvo supersila i krizna žarišta (Sredozemlje i bezbednost SFRJ, četvrta sves-
ka), (urednik Ivan Matović), Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA, 
Beograd, 1981, стр. 29.

39 Milenko Tešić, „Vojnogeografski položaj Sredozemlja“ у: Savremeni strategijski 
problemi, br. 1, (urednici Zdravko Kolar, Manojlo Babić, Dušan Miljanić, Antun 
Malić i Žarko Šotra), Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA, Beo-
grad, 1977, стр. 19.
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да у што већој мери искористи свој изванредан геостратегијски по-
ложај. Према Миленку Тешићу, малоазијско полуострво је опера-
тивно-стратегијски клин између Балкана и петролејских извора на 
Блиском истоку.40) Турска је деценијама због свог геостратегијског 
положаја, била изузетно драгоцен члан НАТО, али се, такође, за-
рад реализације властитих националних интереса, у знатној мери 
користила чланством у њему (у погледу обуке, опреме, високих 
технологија, обавештајних података). 

Да Турска има намере да се етаблира као значајна реги-
онална сила, сведочи и успостављање војних база у Катару и Со-
малији – земљама које не припадају Средоземљу, али до одређене 
мере (Катар знатно више, а Сомалија мање) гравитирају ка њему. 
Поред тога, не треба да се заборави ни турска окупација Северног 
Кипра, коју подупиру трупе од неколико десетина хиљада људи 
(постоје различите процене – од 17 до 30, па и 40 хиљада војника 
и официра). (карта 5) Турски геостратегијски положај хендикепи-
ра близина егејског архипелага који је под грчким суверенитетом, 
и који у значајној мери блокира могућности Турске да пројектује 
своју моћ ка централном делу Средоземног мора.

Карта 5: 
 Геостратегијски положај острва Кипар 

(најближа растојања до Турске, Сирије и Суецког канала)

Извор: Aуторова израда
40 Milenko Tešić, Vojnopomorska geografija, нав. дело, стр. 313.
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У источном делу Медитерана, и Израел може да се трети-
ра као регионална сила, пре свега захваљујући моћним оружанима 
снагама, али и јакој привреди, као и вредном географском поло-
жају. Овим компонентама треба додати најновију – енергетску. На-
име, у Левантском мору, на више гасних поља која потпадају под 
ексклузивну економску зону Израела, утврђене су знатне резерве 
гаса (Тамар са 283 милијарде м³, Левијатан са 510-540 милијарди 
м³ и више мањих налазишта са укупно око 85 милијарди м³).41) 

Пронађени гас који се већ експлоатише, подмирује енер-
гетске потребе Израела за неколико наредних деценија, а такође 
ће му омогућити да буде и његов извозник, за почетак, у суседне 
земље. Ова открића и потоња експлоатација потакли су израелс-
ку власт да поред копненог и ваздухопловног вида додатно ојача 
морнаричке снаге, традиционално најмању компоненту израелске 
војске. Морнарица, у новој концепцији њене улоге, имаће задатак 
и да штити ова налазишта од могућих напада и саботажа којима 
би могао да прибегне либански Хезболах. У кипарској зони такође 
су утврђене значајне резерве гаса чије истраживање и коришћење 
Кипру оспоравају Турска и тзв. Северни Кипар, што га је примо-
рало да ојача своје безбедносне везе, између осталих држава, и са 
Израелом. Уколико Турска настави са агресивном спољном поли-
тиком, није искључено стварање чвршћег војно-политичког аран-
жмана (сарадње) између Израела, Грчке и Кипра.

На Медитерану постоји још неколико земаља које би по 
одређеним параметрима могле да играју значајнију самосталну 
улогу, као на пример Италија, Шпанија или Египат. Ипак, неке од 
њих дејствују искључиво у наднационалним оквирима (НАТО и 
ЕУ) попут Италије, и то често и на штету властитих националних 
интереса. Другим државама, као што је Египат, недостају финан-
сијска основа и унутрашња стабилност да би могле да пројектују 
моћ даље од својих граница.

Коначно, треба споменути и велике силе које географски 
не припадају Средоземљу, али ипак имају одређене, пре свега, ко-
мерцијалне интересе у њему. Реч је о Кини, Индији и Бразилу. Њи-
хова пројекција моћи у област Средоземља до сада је била ограни-
чена на појединачне операције (као на пример замашна и успешна 
41 Подаци преузети из: Sarah Vogler, Eric V. Thompson, “Gas Discoveries in the 

Eastern Mediterranean: Implications for Regional Maritime Security”, Policy 
Brief March 2015, The German Marshal  Fund of the United States, Washington, 
стр. 1.
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евакуација преко 35 хиљада кинеских држављана из Либије током 
десетак дана 2011. године), трговину и инвестиције. Добар пример 
јачања економског утицаја Кине у средоземном региону предста-
вљају комерцијални односи са Израелом. Почетком деведесетих 
година, њихова међусобна размена вредела је свега око 50 милиона 
америчких долара, да би након двадесетак година, 2011. године, 
досегла вредност од 10 милијарди долара! Кина је и све значај-
нији инвеститор, између осталог, и у инфраструктуру средоземног 
региона (лука Пиреј). Ипак, кинеско, као и индијско и бразилско 
присуство у Средоземљу, осећа се тек посредно, с обзиром да ове 
државе немају војна упоришта и дефинисане геополитичке савез-
нике у њему (уз изузетак Русије у црноморском басену).

4. ЗАКЉУЧАК

Када се узму у обзир саобраћајни, енергетски, комер-
цијални и стратегијски интереси великих и регионалних сила, 
као и њихово војно присуство у средоземном басену, може да се 
закључи, да Медитеран и данас представља геостратегијско чво-
риште глобалног значаја. САД и њихови западноевропски савезни-
ци (у оквиру НАТО), бројем ангажованих бродова и остале техни-
ке и дисперзивним размештајем база и других инсталација, и даље 
апсолутно доминирају Средоземљем. Међутим, услед унутрашње 
политичке динамике (јачања изолационистичких стремљења), мо-
гуће је да се наредних година америчко присуство значајно смањи, 
што би оставило геополитички вакуум у средоземном басену. Ру-
сија је све више присутна у овом региону, са перспективом да се 
афирмише као значајан актер у источном делу медитеранске аква-
торије. Њен трајан геополитички изазов остају односи са Турском, 
кроз чије мореузе пролазе руске поморске снаге. Турски интерес 
тиче се обнављања сфере утицаја чије се границе мање-више по-
клапају са границама некадашње османске империје. Уколико би 
се Турска дистанцирала од Запада и спољнополитички окренула 
Русији и Кини, медитеранска геополитичка конфигурација дожи-
вела би значајну промену. Ако Турска и даље остане лојалан члан 
НАТО и аспирант за чланство у ЕУ, Запад (САД и ЕУ) би и даље 
могао да рачуна на апсолутну превласт у Средоземљу. Кинеско 
присуство је понајвише комерцијалне природе, док се значајнијој 
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војној (поморској) димензији тог присуства не треба надати у крат-
корочном периоду. 

Тренутно, средоземно геостратегијско чвориште чине, са 
једне стране, мрежа база и инсталација САД, Велике Британије и 
других земаља чланица НАТО, у циљу контроле главне поморске 
магистрале Гибралтар– Суец, као и комуникацијских праваца који 
се јужно и северно гранају од тог главног поморског пута. С дру-
ге стране, медитеранско чвориште такође обликују све јаче руско 
присуство на Средоземљу, које се до сада најконкретније материја-
лизовало у Сирији (успостављање војних база и учешће у рату), и 
амбиције појединих регионалних сила, пре свега Турске, да такође 
пројектују своју моћ изван властитих граница и територијалних 
вода. Ка Средоземљу су усмерена прегнућа и недржавних актера, 
попут тзв. Исламске државе, која је намеравала да се утврди барем 
на две прибрежне територије – сиријској и либијској.

Са назначеним интересима и присуством великих и ре-
гионалних сила, такође се укрштају и многобројни безбедносни 
ризици и активни (потенцијални) извори конфликата. Шпански ис-
траживач Игнасио Фуенте, још пре појаве тзв. Арапског пролећа, 
маркирао је чак тринаест таквих извора, од већ традиционалних, 
попут палестинско-израелског непријатељства, грчко-турског ри-
валства, нестабилности на Балкану и Кавказу и исламског теро-
ризма, до оних комплекснијих, попут унутрашње социјално-по-
литичке и економске ситуације у арапским земљама.42) Тако се 
геополитички пејзаж Средоземља још више усложњава, а његова 
геостратегијска осетљивост и значај додатну расту.

Чиниоци који би могли да утичу на опадање значаја 
Средоземља били би, између осталих, следећи: а) кинеска прео-
ријентација са извоза на унутрашњу потрошњу, што би довело и 
до мањег поморског саобраћаја на Медитерану; б) несигурност 
транзита кроз Суецки канал; в) могуће коришћење Северног мор-
ског пута који је за Кину (али и Јапан и Јужну Кореју) краћи него 
пловидба кроз Суец ка европским лукама.43) Ипак, постојећа ин-
дустрија, пољопривредна производања, енергетски потенцијали 
(укључујући и соларну енергију), растуће становништво у Север-

42 Ignacio Fuente Cobo, “Geopolitica y estrategias de seguridad en el Mediterraneo. 
Turqia y el Norte de Africa“ у: El Mediterraneo: Cruce de intereses estrategicos, 
CESEDEN, Ministerio de defensa, Madrid, 2011, pp. 80–81.

43 Gian Marco Ugolini, “Per una (im)possibile centralita geopolitica del Mediterra-
neo“, нав. дело, р. 349–350.
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ној Африци и на Блиском истоку (дакле, и обимнија тржишта), као 
и  непревазиђен саобраћајни значај, чине средоземни басен врло 
важним геоекономским делом света, на који ће сигурно бити кон-
центрисана и стратегијска прегнућа великих сила наредних година 
и деценија.
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Nebojša Vuković

MEDITERRANEAN AS A GLOBALLY 
 SIGNIFICANT GEOSTRATEGIC NODE 

Resume

In the paper, the geopolitical and geostrategic significance of the 
Mediterranean, as well as the presence and interests of big and 
regional powers in it, are analyzed. In the first part of the paper, 
the author compares different definitions of the Mediterranean, sin-
gling out the two perceptions of the Mediterranean – a broader, 
implying that the Mediterranean also includes the Black Sea with 
the coastal states, and a narrower, according to which the Mediter-
ranean does not include the Black Sea Basin. In his further analy-
sis, the author uses the first perception of the Mediterranean. Apart 
from this, in the first part of the paper, the author compares differ-
ent partitions of the Mediterranean – the Western and the Eastern, 
or the Western, the Central and the Eastern, while simultaneously 
he also adopts and uses the second partition of the Mediterranean 
Basin in his paper. 
In the second part of the paper, the author offers the geostrategic 
framework of the Mediterranean, with the foothold in the attitudes 
prevailing in the Serbian (formerly Yugoslav) military geography. 
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So, the Mediterranean belongs to the European theatre of war, in 
which several separate battlefields exist –parts of the North Atlan-
tic, parts of the Central European and the whole of the South Euro-
pean battlefields, then the Mediterranean battlefield (the whole of 
the Mediterranean Sea, including the islands, the marginal seas, the 
coasts and the coastal areas), a part of the North African battlefield 
and a part of the Near-East battlefield. Speaking about the geostra-
tegic significance of the Mediterranean, the author highlights the 
following components – the traffic (the Mediterranean as the short-
est and the busiest link between the North Atlantic Ocean and the 
Indian Ocean) and the energy (the biggest gas and oil reserves are 
in the region of the Near East, which partly has access to the Medi-
terranean Sea and partly strongly gravitates towards the Mediter-
ranean as a broader geographical notion) components. The paper 
pays special attention to the so-called strategic points or operation-
al-strategic buildings in the Mediterranean.
The third and the main part of the paper dedicates attention to the 
military effectives of the big and regional powers, their air bases, 
maritime outposts and other buildings and installations. A fact is 
established that the United States still possess strategic predomi-
nance in the Mediterranean Basin, not only for the reason of the still 
existent network of military bases and installations, but also for the 
reason of the presence of the powerful Sixth Fleet. It is noticeable 
that the fundamental American interest is to maintain control over 
the main Mediterranean Gibraltar-Suez maritime main road and 
generally over the whole of the Mediterranean Sea. That interest is 
also supported by Great Britain and France. On the other hand, the 
Russian interest consists of the curtailment of the American (West-
ern) strategic domination in the Mediterranean although Russia’s 
geographic position is a handicapping factor for its aspirations and 
power projection. Apart from the American presence, the paper also 
analyzes the presence of Great Britain, France, the Russian Federa-
tion, their interests and capacities, as well as those of minor (re-
gional) powers, such as Turkey or Israel. Finally, the ultimate part 
of the paper also establishes the fact of China’s increased presence 
and interest in the Mediterranean Basin, as well as those of some 
other countries that otherwise do not belong to the Mediterranean.
The сonclusion is the summary of the results obtained from the 
previous analyses, simultaneously leading to our becoming aware 
of the fact that, geopolitically observed, the Mediterranean remains 
a vitally important part of the world, at least for the short term (of 
up to five years).
Key words: Mediterranean, Mediterranean Sea, geopolitics, 
geostrategy, warfare, communications 



293

УДК 327::911.3(98)

Др Душан Пророковић*

ГЕОПОЛИТИКА АРКТИКА: 
КА НОВОМ ОДНОСУ 

ТАЛАСОКРАТИЈЕ И 
ТЕЛУРОКРАТИЈЕ

С а ж е т а к

Кроз геополитичке концепције развијане од друге половине 
19. века до данас однос таласократије и телурократије је са-
гледаван уз константу да континентални Heartland нема отво-
рени приступ Светском мору. Топљење северне ледене капе и 
отварање арктичких поморских рута мењају ову тезу и изис-
кују преиспитивање постојећих концепција. Северни ледени 
океан постаје део Светског мора у пуном смислу те речи, а 
досадашње класификације геополитичких целина постају до-
некле превазиђене и нефункционалне. У новим околностима 
Heartland добија директан приступ Светском океану, функција 
Rimland-а је ограничена, централне области Сибира више неће 
бити део Hinterland-а, а Русија и Кина јачају своју таласократ-
ску димензију. Последице климатских промена на Арктику 
доводе у питање досадашњи однос таласократије и телурокра-
тије. Како на овом простору буде долазило до ширења Свет-
ског мора, тако ће се све више говорити о међусобном односу 
таласократских сила на које ће у већој или мањој мери утицати 
њихова ближа или даља телурократска прошлост.
 Кључне речи: таласократија, телурократија, климатске 
промене, Heartland, Rimland, Арктик, Светско море.

*  Институт за међународну политику и привреду у Београду; предавач на Фа-
култету за дипломатију и безбедност у Београду.
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1. ТАЛАСОКРАТИЈА И ТЕЛУРОКРАТИЈА:  

ДВА УГЛА ГЛЕДАЊА НА ГЕОПОЛИТИЧКЕ 
ИНТЕРЕСЕ

Амерички адмирал Алфред Мехен (Alfred Thayer Mahan) 
међу првима је истакао важност поморске моћи једне земље и по-
ставио темеље за даља теоријска разматрања концепта таласокра-
тије. Његов закључак је да „морско царство без сумње представља 
светско царство“1), односно да је таласократија надређена телуро-
кратији. Држава која увећава потенцијале за контролу Светског 
мора ће и управљати процесима у међународној политици, а од 
глобалног лидерства ће имати велику корист. Он наглашава да 
море није препрека, већ пут за ширење утицаја (економског, вој-
ног и политичког) и да ће се државе које то не схватају врло брзо 
наћи изоловане.2) Још од Пунских ратова је кључне победе оства-
ривала страна која је била у стању да контролише поморске путе-
ве и луке, а те победе су представљале увод у стварање империја 
дугог трајања. Без преваге на мору, немогуће је победити у „ве-
ликим биткама“ које одлучују ратове.3) Мехен је сматрао да САД 
имају поморску судбину, која је могла бити остварена применом 
две различите стратегије, при чему су обе на првом месту исти-
цале неопходност сарадње са Великом Британијом. У својој првој 
стратегији предвиђа кооперацију и усаглашавање интереса између 
САД, Велике Британије, Немачке и Јапана, иако истовремено упо-
зорава да се морају спречити: а) експанзионистичке тежње Јапана 
на Пацифику; б) немачке тежње ка развоју морнарице и помор-
ске претензије. Другу стратегију опредељује принцип да „одбрана 
сопствене обале почиње од обале непријатеља“.4) Зато је неопход-
но развући такозвану „стратегијску анаконду“ којом ће се простор 
непријатеља „давити“.

Различитиост поморског и континенталног даље разрађује 
Карл Шмит (Carl Schmitt), дајући му нови садржај. Шмит предста-
вља светску историју као континуитет борбе између континентал-

1 Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783, Lit-
tle, Brown and Company, Boston, 1890, стр. 25.

2 Исто, стр. 25–89.
3 Исто, стр. 138, 513–514.
4 Исто, стр. 6–8.
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них и поморских држава, за њега је то „исконски антагонизам“.5) 
За разлику од Мехенове тврдње о могућности успостављања „одр-
живе Светске империје“, Шмит конструише појам „плуриверзум“, 
којим објашњава да један поредак не може постојати, односно да 
једна држава никада неће бити довољно моћна да намеће своју 
вољу кроз успостављање „универзума“.6) Основа „плуриверзума“ 
су различити карактери различитих великих простора и водећих 
великих сила. Са једне стране су таласократске, а са друге телуро-
кратске силе. Код првих преовлађује „номос мора“, а код других 
„номос земље“7). 

Уколико се Мехенова поставка може посматрати као тео-
ријска, Шмитово објашњење нуди посебан методолошки оквир за 
објашњавање међународних односа. То је нови пут за научна ис-
траживања и сагледавање историјских догађаја кроз дуализам два 
номоса, односно таласократије и телурократије. Шмит не анали-
зира значај „велике битке“, већ трајни антагонизам, његов поглед 
на међународне односе је холистички и укључује читав низ фак-
тора и параметара чије садејство усмерава процесе.8) Одлуке поје-
динаца, ма колико велике војсковође били, нису те које обликују 

5 Карл Шмит, Номос земље у међународном праву: Ius Publicum Europaeum, 
Федон, Београд, 2011, стр. 49–50; Карл Шмит, „Земља и море, сазерцање 
светске историје“, у: Александар Дугин, Основи геополитике, књига 2, Екоп-
рес, Зрењанин, 2004, стр. 262–274.

6 Norbert Campagna, Carl Schmitt. Eine Einführung, Parerga, Berlin, 2004, стр. 
249.

7 Појам „номос“ он преузима из грчког језика и објашњава га тројако: прво, као 
узимати, заузимати, освајати (од именице номос); друго, као поделу и распо-
делу узетог (од глагола немеин); и треће, као искоришћавати, експлоатисати. 
За њега је номос сложен трофазни процес уређивања, који подразумева: зау-
зимање – расподелу – искоришћавање. Ове три фазе уређивања дају сваком 
номосу облик, унутрашњу структуру, организацију и место у простору. Упо-
ређујући различите номосе, Шмит долази до закључка да се они могу групи-
сати на номосе земље и номосе мора. Они су међусобно супротстављени, а 
разликују се и народи који их насељавају. Док су у номосима земље углавном 
настањени седелачки народи, у номосима мора живе номадски. Зато су то 
две различите и међусобно неспојиве цивилизације. Копнене цивилизације, 
које насељавају номос земље, везане су за земљу, фиксиране, одликује их 
сталност, непромењивост, што рађа конзервативизам. Морске цивилизације, 
које насељавају номос мора, несталне су, подложне сталним променама, са 
флуидним системом вредности, што их чини покретљивијим и динамич-
нијим, оријентисаним ка сталном развоју. Сarl Schmitt, „Raum und Grossraum 
im Völkerrecht“, Zeitschrift für Völkerrecht, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 
24/1940, стр. 179.

8 О  холистичком приступу више у: Břetislav Fajkus, Filosofie a metodologie 
vědy. Vývoj, současnost a perspektivy, Academia, Praha, 2005, стр. 125–129; Jiří 
Šubrt, „Individualismus versus holismus. Nástin pokusu o řešení teoretického dile-
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историју, већ историјска искуства обликују одлуке које појединци 
доносе. Због тога се у анализи интереса великих сила, кључних 
актера међународних односа, користећи Шмитову методологију 
могу употребити различите методе за научна истраживања: анали-
за, синтеза, генерализација, дедукција, индукција итд.9)

Било да су их користили као теорије или методолошке ок-
вире, концепте таласократије и телурократије су даље развијали 
многобројни теоретичари. Хелфорд Мекиндер (Halford Mackinder)  
је први понудио разрађену варијанту таласократске теорије, усме-
рену на дугорочну изолацију телурократских фактора.  Мекиндер 
пише о „географској осовини историје“ (Pivot Area), простору над 
којим је неопходно успоставити контролу како би се усмеравали 
процеси у међународној политици. Он уводи појам Светско остр-
во, које се састоји од шест региона, међу којима је најважнији 
Heartland.10) Прецизно набраја шта принцип да „одбрана сопстве-
не обале почиње од обале непријатеља“ подразумева.11)  Овлада-
ти Heartland-ом зато постаје најважнији, стратешки задатак сваке 
силе која има амбицију за глобалном доминацијом. Један од на-
чина је успостављањем контроле над Унутрашњим полумесецом 
(Inner Crescent), подручјем које окружује Heartland. Радови Мехена 
и Мекиндера имали су огроман утицај на дело Николаса Спајкмена 
(Nicholas Spykman). У свом геополитичком виђењу света, Спајкмен 
прихвата Мекиндеров закључак о постојању Heartland-а, али већу 
пажњу обраћа на Rimland који се протеже од Скандинавије, преко 
дела западне и средње Европе, целокупне источне Европе, Блиског 
истока, Индије, југоисточне Азије и Кореје. Он се „обмотава“ око 
Евроазије као „стратегијска анаконда“.12) 

Сол Коен (Saul Cohen) даље развија Спајкменову тезу. Он 
разликује и регион Hinterland-a – унутрашње континенталне сре-
дине, која је удаљена од обале и потпуно оријентисана на копно. 

matu“, Sociální studia, Katedra sociologie FSS MU, Brno, č. 1, 2012, стр. 30; Jan 
Smuts, Holism and Evolution, Greenwood Press, Westport (Connecticut), 1973.

9 О различитим методама више у: Евгений Ушаков, Введение в философию и 
методологию науки, КноРус, Москва, 2008, стр. 162–185.

10 Halford Makinder, Demokratski ideali i stvarnost, Metaphysica, Beograd, 2009, 
стр. 82–83.

11 Halford Mackinder, „The Geographical Pivot of History“, The Geographical 
Journal, The Royal Geographical Society, London, Vol. 23, No. 4, 1904, стр. 421–
437.

12 Nicholas Spykman, America’s Strategy in World Politics. The United States and 
the Balance of Power, Harcourt, Brace and Co., New York, 1942, стр. 17.
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Уколико се не дозволи приступ држава Hinterland-a приобаљу и, 
последично, Светском мору, спречава се њихов динамичан развој. 
Такође, Коен за Блиски исток уводи појам Зона потреса (конфли-
кта) (Shatterbelt), пошто је то међупростор који се налази између 
два главна геостратешка региона.13) Коен закључује да је неопходно 
фокусирати се на Shatterbelt, a да су сви остали делови Rimland-a 
ипак мање значајни.14) 

Насупрот таласократији, већ почетком 20. века се јављају 
и прве телурократске теорије, најпре у Немачкој и Русији. Фри-
дрих Рацел (Friedrich Ratzel) утврђује појам животног прос-
тора (Lebensraum) неопходног да би се обезбедило прехрањи-
вање, становање и размножавање.15) Фридрих Науман (Friedrich 
Naumann) предлаже формирање економске супердржаве са на-
зивом Mitteleuropa, кроз установљавање једне институционалне 
надструктуре која би обухватала целокупну средњу Европу у фор-
ми конфедерације, у којој би Немачка имала централну улогу.16) 
Таква целина би представљала једну од четири најмоћније свет-
ске силе.17) Слично као и Шмит размишља Карл Хаусхофер (Karl 
Ernst Haushofer), који као „велике просторе“ види четири панре-
гиона: Евроафрика, Панрусија (заједно са Персијом и британском 
Индијом), Панамерика (Јужна, Централна и Северна Америка) и 
Далекоисточне области (које у свој састав укључују и Аустралију 
са Океанијом). По њему, ти региони се карактеришу одређеном 
унутрашњом политичком структуром, економском компатибилно-
шћу и идејном блискошћу. Унутар панрегиона доминирају северни 
народи и земље, па се тако и профилишу четири светске суперси-
ле: Немачка, Русија, САД и Јапан.18) Уместо да Немачка буде део 
Rimland-а и тако послужи за најпре изолацију, а затим и освајање 
Heartland-а, телурократе размишљају о повећавању укупних по-
тенцијала моћи и игрању важније улоге у међународној политици. 
13 Saul Cohen, Geography and Politics in a World Divided, Random House, New 

York, 1963, стр. 62–65.
14 Исто, стр. 86.
15 Peter Schöller, „Geopolitische Versuchungen bei der Interpretation der Beziehungen 

zwischen Raum und Geschichte. Eine kritische Bilanz der Konzeptionen und 
Theorien seit Friedrich Ratzel“, In: Dietrich Denecke, Klaus Fehn (Hrsg.), 
Geographie in der Geschichte, Franz Steiner, Erdkundliches Wissen, Heft 96, 
Wiesbaden, 1989, стр. 73–81.

16 Friedrich Naumann, Central Europe, A. A. Knopf, New York, 1917, стр. 252–256.
17 Исто, стр. 182.
18 Andreas Dorpalen, World of General Haushofer: Geopolitics in Action, Farrar & 

Rinehart, New York, 1942, стр. 94–231. 
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Слично констатују и руски теоретичари од друге полови-
не 19. века конструишући концепт евроазијства. На радове Нико-
лаја Данилевског (Николай Яковлевич Данилевский) наставља се 
Николај Трубецкој (Николай Сергеевич Трубецкой) који инсистира 
на дуалности цивилизација – европске и евроазијске. Он, дакле, не 
помиње таласократију и телурократију, али наводи да смо сведо-
ци „гигантоманијских, у суштини расистичких претензија роман-
ско-германског света на то да буде мерило културе и прогреса“19), 
усмерених против осталих културних типова човечанства. Петар 
Савицки (Пётр Николаевич Савицкий) конкретизује ове закључке, 
за њега је Русија-Евроазија самостална цивилизацијска јединица, 
посебна етнографска, привредна, историјска целина, специфичан 
географски регион у свету. Она је самобитна и самодовољна, пред-
ставља свет за себе и зато, када говори о њој, употребљава кова-
ницу месторазвој, јер је то географска целина у којој се сједињују 
социјално-политичка средина и њена територија.20) Оно што тала-
сократија означава као Heartland, Савицки посматра сасвим дру-
гачије и даје му нови смисао. За њега су руска историја и руска 
природа међусобно повезане и зависне категорије.21)

Александар Панарин се фокусира на геокултурне ас-
пекте евроазијске идеје. Он сматра да је Русија особита цивили-
зацијска и геокултурна творевина – синтеза руско-православне и 
туркијско-исламске духовне парадигме, и да као таква може да 
служи за образац дубљих и ширих интеграционих пројеката у 
Евроазији. Поред туркијско-исламског фактора, Панарин као са-
говорника руске цивилизације у процесу евроазијских интегра-
ција види и Индију и њен хиндуистичко-будистички геокултур-
ни простор. Руско-индијски савез, по њему, „поседује колосални 
антихегемонистички потенцијал“, а уз то, на овај начин се може 
одвратити „муслиманство од западњачке јереси и њиме надахну-
тог самоубиственог пиратства, и да га поново генеришу у систем 
велике континенталне синтезе.“22) Ренесансу руске телурократије 
је најавио Александар Дугин у последњој деценији 20. века, по-
нудивши најсвеобухватнији поглед на руске геополитичке иза-

19 Александар Дугин, Основи геополитике, књига 1, Екопрес, Зрењанин, 2004, 
стр. 82.

20 Milan Subotić, Put Rusije – evroazijsko stanovište, Plato, Beograd, 2004, стр. 23.
21 Petr Savickij, Šestina světa. Rusko jako zeměpisný a historický celek, Melantrich, 

Praha, 1933, стр. 10.
22 Александр Панарин, Глобальное политическое прогнозирование, Алгоритм, 

Москва, 2002, стр. 230, 279.
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зове данашњице. „Руско питање“ је за њега чисто геополитичко 
питање, које се може решити само „геополитичком револуцијом“. 
Својеврсно „пробијање“ и „пресецање“ Унутрашњег полумесеца 
и/или Rimland-a за њега је императив у спољнополитичком насту-
пу Русије, и у том контексту треба тежити стварању стратешке хо-
ризонтале Берлин-Москва-Токио.23) 

Поборници телурократије се јављају у готово свим европ-
ским државама, а најпродуктивнији су француски аутори. Међу-
тим, посебну пажњу привлачи нови кинески приступ, оличен у 
стратегији „Један појас-један пут“. „Стварање економског појаса 
представљало би комбиновање геоекономских чинилаца кинеске 
телурократске перспективе са елементима меке моћи и безбедно-
сти.“24) Ослањајући се на економске инструменте, Кина даје нови 
импулс за развој и утемељење телурократије. 

Због тога, после фазе асиметричне једнополарности, 
у којој су континенталне силе имале подређену улогу, а Rimland 
се налазио под чврстом политичком контролом САД, сада при-
суствујемо сасвим обрнутом процесу. Континенталне силе не желе 
да у било ком погледу зависе од таласократских. Зато се борба из-
међу таласократије и телурократије наставља, било да их посма-
трамо као теоријска становишта или методолошке оквире. Једна од 
карактеристика те борбе јесте и да се одвија у раније дефинисаним 
теоријско-методолошким оквирима. Она је пре свега приметна на 
географском простору Rimland-a. Међутим, питање је да ли се у 
том оквиру може дугорочно посматрати и будући однос таласокра-
тије и телурократије, уколико се у виду имају климатске промене и 
повећавање површине Светског мора.

2. КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И АРКТИК  
НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА

Повећавање просечне годишње температуре на планети, 
промене у облачности, промене атмосферских циркулационих схе-
ма и повећано загревање океана сунчевим зрацима доводе до стал-
23 Александар Дугин, Основи геополитике, књига 1, нав. дело.
24 Иван Зарић, „Евроазијска геополитичка и геостратегијска перспектива 

Народне Републике Кине“, у: Србија и евроазијски геополитички простор 
(ур. Миломир Степић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, 
Београд, 2013, стр. 221–222.
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ног топљења северног леденог покривача. Стопа смањења повр-
шине под ледом је у периоду између 1979. и 2000. године износила  
6,4% по деценији, за период 1979-2004. године је била 7,7%, а за 
период између 1979. и 2006. године 8,4%. Количина леда у Север-
ном леденом океану је све мања, рекордно топљење леденог покри-
вача на Гренланду је забележено 2010. године, годину дана касније 
је констатовано како се  руб леденог покривача у Карском мору 
удаљио од обале за 700-800 км, а 2012. године је укупна количи-
на леда на Арктику достигла историјски минимум.25) Узимајући у 
обзир само последњу деценију, смањење леденог покривача у сеп-
тембру, када лед има минималну површину, било је 18%.26) (карта 
1)

Карта 1:  
Смањивање леденог покривача на Арктику 1981-2010. године

Извор: Arctic Sea Ice News&Analysis, Colorado, 2016. https://nsidc.
org/arcticseaicenews/2016/12/arctic-and-antarctic-at-record-low-levels/, 

28/12/2016.

 Према подацима америчког Националног центра за по-
датке о снегу и леду (National Snow & Ice Data Center) 2016. го-
дине су уочени слични процеси као и четири године раније, па се 
површина под ледом била смањила на 4,14 милиона км2 (у септем-
бру 2012. године је износила 3,39 милиона км2). Директор ове ин-
ституције Марк Серез (Marc Serreze) закључује да присуствујемо 
25 Marco Tedesco et al., „Record Summer Melt in Greenland in 2010“, EOS, 

Transactions American Geophysical Union, John Wiley & Sons, Washington D.C., 
Vol. 92, Issue 15, April 2011, стр. 126–127.

26 Donald Perovich, Jacqueline Richter-Menge, „Loss of sea ice in the Arctic“, 
Annual Review of Marine Science, Annual Reviews, Pato Alto (California), Vol. 
1/2009, стр. 417–441.
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„силазном тренду без знакова опоравка“ те да због тога не би био 
изненађен уколико би 2030. године током летњих месеци Арктик 
потпуно остао без леда27). Девет година раније прогнозе истог ис-
траживача су биле оптимистичније, пошто је наговештавао  да до 
тога може доћи између 2040-2100. године.28) 

Процес топљења северне ледене капе је иреверзибилан, 
а какве ће последице бити остаје и даље упитно. У обимној сту-
дији организације Процене утицаја арктичке климе (Arctic Climate 
Impact Assessment) се наводи да ће доћи и до позитивних и до не-
гативних догађаја. Позитивно је што ће топљењем површинског 
снега и леда велике површине постати обрадиве или ће уместо 
данашњих тундри у арктичком појасу расти шуме. Због тога овај 
део света може у економском смислу представљати један од ди-
намичнијих светских региона у наредном веку. Негативно је што 
одмрзавањем пермафроста долази до ослобађања нових количина 
СО2 у атмосферу, што је претња озонском омотачу.29)

Део научника упозорава да топљење северног леденог 
покривача треба посматрати у најширем могућем контексту, јер 
ће оно произвести велике последице по цео свет. Прва последи-
ца може бити повећавање нивоа мора. Друга последица је утицај 
на динамику тока морских струја. Владимир Полеванов наводи да  
стално топљење леда смањује салинитет воде океана и предвиђа 
успоравање Голфске струје, што би изазвало драматичне проме-
27 „Sea ice hits record lows“, Arctic Sea Ice News&Analysis, National Snow & 

Ice Data Center, Colorado, 2016, https://nsidc.org/arcticseaicenews/2016/12/
arctic-and-antarctic-at-record-low-levels/, 27/12/2016. До сличних закључака 
долази и Норвешки метеоролошки институт (Meteorologisk institutt) који 
је током 2016. године на мерној станици Лонгјир (Longyearbyen) на острву 
Свалбарду измерио рекордно високе температуре због чега је наговештено да 
ће се средња годишња температура кретати око 0°С (просечна температура 
је од 2000. године износила -6,7°С). Према: „Weather forecast for Svalbard“, 
Meteorologisk institutt,  Oslo, 2016, http://www.yr.no/place/Norway/Svalbard/, 
29/12/2016.

28 Marc Serezze, Marika Holland, Julienne Stroeve, „Perspective on the Arctic's 
shrinking sea-ice cover“, Science, American Association for the Advancement of 
Science, Washington D.C., Vol. 315, No. 5818/2007, стр. 1533–1536.

29 Arctic Climate Impact Assessment Overview Report, „Impacts of a Warming Arc-
tic: Arctic Climate Impact Assessment“, Cambridge University Press, Cambridge, 
2004, стр. 8–11. Такође, климатске промене у региону Арктика нарушавају 
до сада успостављену природну равнотежу, што узрокује смањивање или 
чак нестанак читавог низа биљних и животињских врста. То ће пореметити 
успостављени ланац исхране и узроковати драматичне промене. Међутим, са 
друге стране, у новим условима ће ово подручје населити неке нове биљне 
и животињска врсте, попут разних врста птица, што ће узроковати стварање 
сасвим новог екосистема.
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не у Северној Америци и Европи.30) Успоравање или заустављање 
Голфске струје донело би Европи осетно смањивање просечне 
годишње температуре, што оставља последице на низ других об-
ласти (пољопривреда, транспорт, енергетска безбедност итд.).31) 
(карта 2)

Карта 2:  
Голфска струја

 

Извор: Hјálmar Hátún et al., „Influence of the Atlantic Subpolar Gyre on 
the Thermohaline Circulation“, Science, American Association for the 

Advancement of Science, Washington D.C.,Vol. 309, № 5742/2005, стр. 
1842.

30 Владимир Полеванов, „Игра в Гольфстрим“, Око Планеты, 12. 04. 2012, http://
oko-planet.su/pogoda/listpogoda/page,2,112118-vladimir-polevanov-igra-v-golf-
strim.html. Голфска струја настаје у Мексичком заливу, захваљујући разлици 
у концентрацији соли и температури воде у морима Кариба и Атлантика. Тако 
се обезбеђује стални проток топле водене струје дуж европске обале, што 
има повољан утицај на климу у Европи.  Због утицаја Голфске струје клима у 
Европи је много блажа него у Северној Америци у регионима који се налазе 
на истој географској ширини. Лондон се налази на истој географској ширини 
као и канадски Гус беј (Goose Bay); сличности са положајем Лондона су и 
што се налази на ушћу реке у море), али је разлика у просечној годишњој 
температури велика-док је у престоници Велике Британије то 9,7°С, у месту 
на Њуфаунленду она износи тачно 0°С. Поред овог примера, може се још 
навести и како су Париз и Бостон на сличним географским ширинама, као и 
Рим и Њујорк, а да су климатски услови у овим градовима сасвим другачији.

31 Hјálmar Hátún, Anne. B. Sandø, Helge Drange, Brage Hansen, Héðinn Valdimars-
son et al., „Influence of the Atlantic Subpolar Gyre on the Thermohaline Circula-
tion“, Science, American Association for the Advancement of Science, Washington 
D.C., Vol. 309, No. 5742/2005, стр. 1841–1844.
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Ипак, гледајући из угла овог истраживања, до највеће 
промене ће доћи у односу између таласократске и телурократ-
ске концепције. Топљење Арктика у потпуности мења доса-
дашње приступе, који су, осим неколико изузетака, северну 
ледену капу посматрали као „замрзнути континент“, који је 
саобраћајно непроходан, те због тога за глобалну економију 
и стратегијске потребе великих сила мало важан. Геополи-
тика се фокусирала на друге регионе, остављајући Арктик 
као пасивно подручје, регион који је мало битан за укупне 
међународне односе. 

3. ТАЛАСОКРАТСКИ И ТЕЛУРОКРАТСКИ  
ПРИСТУП АРКТИКУ: КА НОВОМ ОДНОСУ 

 ИЗМЕЂУ ДВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ

Током Другог светског рата двојица америчких теорети-
чара анализирају значај Арктика за безбедност САД. Први то чини 
Спајкмен тезом о поларној пројекцији света. Он разматра значај 
ове области у светлу будућег развоја стратешког ваздухопловства 
и ракетног оружја. Коришћењем поларног простора раздаљине ка 
евроазијским копненим пространствима значајно би се смањиле.32) 
Преко Арктика се може деловати било где у регионима северног 
Атлантика и северног Пацифика. Остало је само отворено питање 
како је могуће користити Арктик? Други, Александер де Север-
ски (Alexander de Seversky) закључује да поред таласократске и 
телурократске димензије, постоји и трећа – аерократска.33) Север-
ски је своју теорију разрадио „подвлачећи значај Арктика за војну 
авијацију, закључујући, попут Спајкмена, да је одатле могуће брзо 
реаговати ка било којој тачки на Планети.“34) 

Испоставило се да су и Спајкмен и де Северски добро ан-
тиципирали значај Арктика, мада до краја нису предвидели (а нису 
ни могли предвидети) зашто ће његова геополитичка важност расти 
пола века касније. Климатске промене и топљење леденог покрива-
32 Nicholas Spykman, America’s Strategy in World Politics. The United States and 

the Balance of Power, нав, дело, стр. 16.
33 Alexander de Seversky, Air Power; Key to Survival, Simon and Schuster, New 

York, 1950.
34 Душан Пророковић, Геополитика Србије: положај и перспективе на почетку 

21. века, Службени гласник; Геополитика, Београд, 2012, стр. 125.
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ча стварају сасвим нове услове за развој важних саобраћајних рута 
и поморских путева од економског и војно-стратегијског значаја. 
Наиме, кроз воде Арктика пролази најкраћа поморска рута од Па-
цифика до Атлантика. Кроз територијалне воде Русије се протеже 
Северни морски пут (СМП, рус. Северный морской путь), а Ка-
наде и САД Северозападни пасаж (СЗП, енг. Northwest Passages). 
Обе руте се користе већ неколико деценија, током летњих месеци, 
када трговачки бродови плове овим коридорима уз пратњу ледоло-
маца. (карта 3) Када би се (хипотетички) арктичка капа потпуно 
отопила, у будућности могао би да се отвори и трећи – Трансполар-
ни пут (Transpolar Passage) – који би пролазио кроз међународне 
воде. Тиме би Русија, Канада и САД изгубиле монополски положај 
у контролисању постојећих саобраћајних коридора.35)

Карта 3:  
Северни морски пут и Северозападни пролаз

Извор: Sussie Harder, „Arctic marine shipping assessment“, Arctic 
Council, 2009, http://www.arctic.noaa.gov/detect/documents/AMSA_2009_

Report_2nd_print.pdf, 29/12/2016.
35 Исто, стр. 30–35.



ГЕОПОЛИТИКА АРКТИКА: КА НОВОМ ...Душан Пророковић  –

305

Пловидбом кроз СМП „од јапанске Јокохаме до холанд-
ског Ротердама се транспорт скраћује са 35-38 на 20-23 дана у од-
носу на пловидбу кроз Суецки канал. Овом саобраћајницом је Вла-
дивосток удаљен од Санкт Петербурга око 14.000 километара, док 
је трасом кроз Суецки канал удаљеност између ове две луке 23.000 
километара. Северни морски пут (СМП) представља најкраћу руту 
између Тихог и Атлантског океана. (карта 4) Први пут у историји 
је један трговачки брод прошао кроз СМП сам, без икакве пратње, 
2010. године превозећи руду из Норилска ка крајњем одредишту.36) 
Током хладноратовског периода совјетске власти нису дозвољава-
ле пловидбу овом рутом бродовима који су били регистровани у 
другим земљама. С обзиром да је било немогуће користити СМП 
без уласка у совјетске територијалне воде, овај правац је остао не-
искоришћен за развој међународне трговине.

Карта 4:  
Упоредни приказ СМП и постојећег коридора од Корејског 

полуострва до Ламанша кроз Суецки канал

 

36 Willy Østreng et al., Shipping in Arctic Waters: A Comparison of the Northeast, 
Northwest and Trans Polar Passages, Springer-Verlag, Berlin: Heidelberg, 2013, 
стр. 15.
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Историја међународног трговинског транспорта кроз 
СМП почела је тек 2009. године, када су два брода натоварена са 
700.000 тона терета успешно прошла овом трасом. Такође је забе-
лежено да су 2011. године кроз „северни Суец“ реализоване 34 пло-
видбе, са укупно 900.000 тона превезеног терета. До 15. октобра 
2012. године извршено је 38 пловидби у тој години. Према подаци-
ма Министарства саобраћаја Руске Федерације, теретни транспорт 
дуж СМП требало би да до 2020. године порасте на 70 милиона 
тона годишње.37) Због неповољних климатских услова, овај путни 
правац је непроходан (залеђен) током већег дела године, а чак и у 
летњим месецима није безбедно обављати пловидбу без помоћи 
руске флоте нуклеарних ледоломаца. Проблеми се јављају и због 
навигације, пошто је Источносибирско море просечне дубине 58 
м, Чукотско 88 м, а на појединим гребенима се дубина смањује на 
свега 8 м.38)

„Услед сталног повећавања обима трговинске размене 
између азијско-пацифичких и европских земаља, великих уштеда 
које се јављају коришћењем Северног морског пута, као и безбед-
носних ризика (пирати у Андаманском мору и Аденском заливу) 
и закрчења Суецког канала, очекује се да количина превезеног 
терета у будућности континуално расте. Поред тога, климатске 
промене ће чинити своје, па ће отапањем леда у арктичком појасу 
Северни морски пут све дуже током године бити проходан за тр-
говачке бродове.“39) Такође, требало би имати у виду да пловидба 
кроз СЗП представља алтернативу проласку кроз Панамски канал. 
У овом случају уштеде нису као код СМП, поготово ако се ради о 
транспорту роба из источноамеричких лука, али је зато релација 
Сан Франциско-Ротердам подједнако удаљена било да се користи 
СЗП или коридор кроз Панамски канал. (карта 5)

37 Душан Пророковић, „Арктичко питање и утицај на безбедност Европе“, 
Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, год. VI, 
бр. 01/2015, стр. 194.

38 Willy Østreng et al., Shipping in Arctic Waters: A Comparison of the Northeast, 
Northwest and Trans Polar Passages, нав. дело, стр. 14.

39 Душан Пророковић, „Арктичко питање и утицај на безбедност Европе“, нав. 
дело, стр. 194–195.  
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Карта 5:  
Упоредни приказ СЗП и постојећег коридора  

од Ротердама до Сан Франциска кроз Панамски канал

Извор: Arctic Monitoring and Assessment Programme, http://www.amap.no/
documents/13/arctic-climate-issues-2011-changes-in-arctic-snow-water-ice-

and-permafrost/382, 30/12/2016.

Већи комерцијални и војно-стратегијски значај води и 
ка несразмерно већој геополитичкој важности Арктика у будућим 
деценијама. Северни ледени океан постаје део Светског мора у 
пуном смислу те речи. Досадашње класификације геополитич-
ких (макро)региона Мехена, Мекиндера, Спајкмена и Коена по-
стају у великој мери превазиђене, а њихове теорије морају бити 
преиспитане и допуњене. Изолација континенталних сила, а пре 
свега Русије, развлачењем „стратегијске анаконде“ фактички је 
немогућа, пошто је руска арктичка обала дуга чак 22.000 киломе-
тара. Heartland добија директан приступ Светском океану, па је и 
функција Rimland-a ограничена, а централне области Сибира више 
нису део Hinterland-a. Вили Устренг (Willy Østreng) наводи да је 
СМП већ интегрисан у постојећи руски саобраћајни систем, по-
што је пловним рекама Јенисеј и Об повезан са 2.270 км удаљеном 
Трансибирском железницом, а реком Леном са Бајкалско-амурском 
железницом, преко којих је успостављена веза не само са најва-
жнијим руским градовима, већ и са Кином, Монголијом, Јапаном и 
Корејским полуострвом.40)

40 Willy Østreng et al., Shipping in Arctic Waters: A Comparison of the Northeast, 
Northwest and Trans Polar Passages, нав. дело, стр. 17.
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Посматрајући из данашње перспективе, може се учини-
ти како се ради о далекој будућности, али понашање арктичких 
држава указује на то да се иде у сусрет догађајима. Русија, САД, 
Канада, Данска и Норвешка су донеле одговарајуће државне стра-
тегије којима се јачају војне снаге у овом делу света. То су, пре 
свега поморске јединице специфичне за артичке услове, што под-
разумева изградњу бродова са ојачаним трупом и инвестирање у 
изградњу нових ледоломаца. Унапређује се и остала саобраћајна 
инфраструктура, а врше се и неопходне припреме за експлоатацију 
нафте, гаса, руда и минералних сировина.41)

4. ЗАКЉУЧАК

Топљење северног леденог покривача и отварање плов-
них путева кроз Северни ледени океан утиче на „ширење“ Свет-
ског мора услед чега ће постојеће геополитичке теорије морати 
бити приспитане. Ипак, ово не значи и да ће геополитичка мето-
дологија изгубити на значају. Таласократски и телурократски ок-
вири остају подесна оруђа за истраживање међународних односа 
и међународне безбедности. Heartland више неће представљати 
континенталну целину са северне стране „оковану ледом“, већ ће 
његов северни сектор бити виталан део, посредством кога ће до-
бити несметани приступ Светском мору. Ово у првом реду може 
условити да две арктичке земље са најдужом обалом – Русија и 
Канада – постану нове (и) таласократске силе. Како ће оне иско-
ристити шансу која им се пружа тешко је предвидети. Отворени 
приступ Светском мору значиће и већи број таласократских им-
пулса ка унутрашњости континента, што ће узроковати и промену 
досадашњих историјски формираних „номоса“. Месторазвој једне 
засебне цивилизације ће наставити да постоји, али ће околности 
његовог даљег обликовања бити сасвим другачије.

Са друге стране, „стратегијска анаконда“ САД постаје 
нефункционална, па данас водећа таласократска сила или мора да 
је продужи (анаконда мора „угристи свој реп“ и обмотати целокуп-
ну Евроазију) или осмислити сасвим нову геополитичку концеп-
цију за даљу изолацију Русије. Не треба искључити да при оваквом 

41 Душан Пророковић, „Арктичко питање и утицај на безбедност Европе“, нав, 
дело, стр. 196–205.
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развоју ситуације, уместо Блиског Истока нови Shatterbelt постану 
Скандинавија и/или острва у Северном Пацифику. 

САД  ће у сваком случају остати земља са „поморском 
судбином“, али Мехенова теза да „морска царство представља свет-
ско царство“ ће морати да се сагледава у сасвим новом контексту. 
Уместо водеће телурократске силе, Русија може да постане држава 
са израженом и таласократском димензијом, а коришћењем СМП 
и евентуалног Трансполарног пута ојачаће и таласократска димен-
зија Кине. Борба за „светско царство“ се тако претвара у одмера-
вање снага не поморских и континенталних моћи, као што је случај 
у 20. и првој половини 21. века, већ плуриверзума поморских сила. 
Због различитих историјских искустава која су усмеравала проце-
се обликовања месторазвоја, вероватно је и да ће се разликовати 
таласократски приступи различитих великих сила – САД, Русије, 
Кине, Канаде, Индије и Јапана. Према томе како ће се ови процеси 
одвијати, тако ће и поменути актери формулисати своје дугорочне 
глобалне циљеве, дефинисати спољну и безбедносну политику. 

Последице климатских промена на Арктику доводе у 
питање досадашњи однос таласократије и телурократије. Како на 
овом простору буде долазило до „ширења“ Светског мора, тако ће 
се све више говорити о међусобном односу таласократских сила 
на које ће у већој или мањој мери утицати њихова ближа или даља 
телурократска прошлост.
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Dušan Proroković

THE GEOPOLITICS OF ARCTIC: 
 TOWARDS A NEW BALANCE 

 BETWEEN THALASSOCRACY 
 AND TELLUROCRACY

Resume

Throughout geopolitical conceptions of Alfred Mahan, Halford 
Mackinder, Nicholas Spykman and Saul Cohen a modern Thalas-
socratic geopolitical thought was developed. This theory is based 
on an idea of a long-term isolation of a Heartland through the de-
velopment of „strategic anaconda“ by controlling Rimland and 
Hinterland. In contrast, a series of German and Russian authors for-
mulated Tellurocracy theories, basing their research on the different 
character of continental civilizations. The relationship between the 
two geopolitical concepts was reviewed in relation to these two the-
sis. However, dramatic climate change and the rapid melting of the 
northern ice cover are causing the need to gradually reexamine this 
relationship. To some extent, current theories are becoming out-
dated and incomplete. This does not mean that geopolitics is losing 
its significance. Geopolitics is offering a specific methodological 
frame for studying international relations. The disappearance of the 
Arctic will mean that Heartland will get a direct access to the World 
Ocean, meaning that by controlling Rimland it will not be possible 
to implement the isolation of key continental powers. Northern 
Sea Route and Northwest passages will become important mari-
time routes of great commercial and military-strategic importance, 
posing alternatives to the existing transit routes through the Indian 
Ocean and the Suez Canal, on the one hand, and the Panama Canal 
on the other. Arctic states – Russia, USA, Canada, Denmark and 
Norway have already brought the appropriate national strategies to 
strengthen military forces in this part of the world (mainly marine-
specific for Arctic conditions, which involves the construction of 
ships with reinforced hull and investment in the construction of the 
new icebreakers), improving road infrastructure, and carry out the 
necessary preparations for the exploitation of oil, gas, mining and 
mineral resources. It is expected that thalassocratic dimension of 
Russia and China will get stronger and the US will have to reex-
amine its current geopolitical approach. Looking from the present 
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perspective it can be assumed that in the future we will see conflict 
of several thalassocratic powers that will differ on the issue of shap-
ing tellurocratic historical heritage.
Key words: thalassocracy, tellurocracy, climate changes, Heartland, 
Rimland, Arctic, World Ocean.
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НОВА ИНТЕГРАЦИОНА 
ГЕОПОЛИТИЧКА ПАРАДИГМА: 

ЕВРОАЗИЈСКИ САВЕЗ 
 И БАЛКАН***

С а ж е т а к

У раду се анализирају истраживања јавног мњења, која по-
казују велику популарност Евроазијских интеграција, посебно 
у Србији, БиХ, Македонији и Турској. Али, постоје препоруке 
да се већи део балканских држава задржи у „интеграционој 
чекаоници“, уз савет да пре приступања Евроазијском савезу 
формирају Балканску унију. Она би водила политику „несвр-
ставања“, која би могла у будућности да пође и путем евро-
азијских интеграција. Из наведених истраживања, односно 
одуства интереса за резултате истраживања, може се извести 
закључак да Русија није заинтересована да у Евроазијски савез 
директно укључи све балканске државе (осим условно балкан-
ских Молдавије и Турске), иако су емоције становника на стра-
ни Русије и Евроазијског савеза. Може се рећи да је, због раз-
очараности становништва Европском унијом и снаге Русије, 
Балкан заправо велика чекаоница, где се чека исход надметања 
великих сила. При томе, Русија саветује Србији (и другим бал-
канским државама) да воде неутралну, Титову политику.
Кључне речи: Евроазијски савез, Србија, јавно мњење, Балкан, 
геополитика, интеграције, Балканска унија.
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Под политичким појмом (не и географским) „балканске 
државе“ подразумевају се све земље које су настале распадом 
Османског царства, а то су: Турска (делимично), Грчка, Бугарска, 
Србија, Румунија, Македонија, Босна и Херцеговина, Албанија, 
Молдавија и ЦрнаГора.

Балкан је важно подручје у Европи, јер је раскрсница 
путева, тако да сваки путник са северозапада на југоисток и 
обрнуто мора проћи овим делом света. У геополитичком смислу 
Балкан је „међупростор“ и баштиник мноштва идентитета који су 
стварани како од локалних становника, тако и од освајача. Важно је 
констатовати да се овде геополитика није суштински мењала, већ 
само средства реализације. У том контексту створена је и метафора 
о „балканском бурету барута“, лако запаљивом, јер су формирани 
различити идентитети који се, по правилу, међусобно искључују, 
иако су створени од мање-више истог „генетског материјала“. 

Према закључку Рустема Вахитова, балканске земље нису 
део европског, већ улазе у средоземно или, уже гледано, балканско 
место развоја. Одатле проистиче неприродност уласка тих земаља 
у Европску унију и НАТО и извештаченост Европске уније у ње-
ном садашњем виду, будући да са евроазијске геополитичке тачке 
гледишта обједињује европске земље и земље које су ван граница 
европског месторазвоја.1)

Ако је, дакле, неприродно да балканске државе уђу у 
Европску унију и НАТО, шта је са њиховим придруживањем 
Евроазијском савезу,2) односно да ли је Евроазијски савез природно 
место за балканске државе? Када се расправља о односу Србије 
и балканских држава уопште према Евроазијским интеграцијама 
потребно је посматрати три варијабле, које су свакако испрепле-
тане: Владимира Путина, Русију као државу и руски народ, те 
Евроазијски савез:

1 Рустем Вахитов, „Балканско месторазвоја у учењу евроазијаца“, у зборнику: 
Србија и Евроазијски савез (приредио Зоран Милошевић), Центар академске 
речи, Српско одељење Међународне словенске академије, Шабац, Београд, 
2016, стр. 22.

2 Евроазијски савез у формалном смислу започео је живот 1. јануара 2015. 
године, иако има своју предисторију. То је кратак период да би се сагледали 
и истражили сви проблеми. Међутим, ако се погледају приротитети, јасно 
је да међу њима нема Балкана, те зато и нема истраживања о популарности 
евроазијских интеграција у овом делу света. Заправо, стиче се утисак да 
Русију ово подручје занима само у контексту безбедности, тј. извлачења и/
или држања балканских држава изван НАТО.
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1) Популарност Владимира Путина, која је, и иначе, свет-
ски феномен, веома је значајна, и у зависности од ис-
траживача износи у Србији 72-90%. Слично је и у још 
неким балканским државама (Македонији, Црној Гори 
и БиХ, тачније у Републици Српској). При томе, треба-
ло би нагласити да је популарнији од домаћих полити-
чара.

2) Према Русији и руском народу, такође, постоје веома 
позитивна мишљења и емоције. У Србији се они крећу 
од 69% до 74% (у позитивном смеру). Овде би треба-
ло да се истакне индикативанначин на који је српски 
председник Томислав Николић честитао 64. рођендан 
Владимиру Путину. Николић је у честитци написао: 
„Будите уверени, господине Председниче, да у Ва-
шим напорима и искушењима на које наилазите на том 
путу имате пуну подршку народа Србије.“3) Може се, 
дакле, констатовати да је српски председник свестан 
подршке српског народа руском председнику и Русији 
као држави, што би требало да значи и посредно при-
хватање руских геополитичких планова као својих.4) 
Српске емоције су, дакле, на страни Русије, руског на-
рода и руског председника, што је, наравно, познато и 
Западу. Када западњаци покушавају да објасне Србију 
и Србе користе синтагму „Србија – то је мала Русија 
(или минијатурна Русија)“5), при чему обе имају тра-
уме изазване распадаом СССР-а, односно Југославије. 

3) Када је све тако, поставља се питање да ли се емоције 
народа могу преобратити у политичку подршку Евро-
азијском савезу, као руском геополитичком пројекту, 
односно да ли се Србија као минијатурна Русија може 
спојити са оном Великом?

Пре него што се одговори на ово питање, требало би 
нагласити да овде постоје два проблема. Први проблем је што нема 
3 Николић Путину: „Будите уверени да имате пуну подршку народа Србије!“ 

http://srb.news-front.info/2016/10/07/nikoli-putinu-budite-uvereni-da-imate-
punu-podrshku-naroda-srbije, 07/10/2016.

4 Види: Зоран Милошевић, „Евроазијски савез у програмима српских пар-
ламентарних политичких партија“, у зборнику: Србија и Евроазијски савез 
(приредио Зоран Милошевић), Центар академске речи, Српско одељење 
Међународне словенске академије, Шабац, Београд, 2016, стр. 88–107.

5 Peter Morvay, „Srbsko je Rusko v malom“, SME, 21/10/2014.
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конкретних емпиријских истраживања од стране поузданих научних 
институција или агенција за истраживање јавног мњења. Наиме, 
„балканска правила“ по овом питању више иду ка емпиријским 
истраживањима која су у функцији креирања јавног мњења, а не 
објективном истраживању. Тако се дешава да у исти дан медији 
објаве истраживања јавног мњења, потписана од исте агенције, 
али са различитим резултатима, што је изградило негативан однос 
према овом виду сазнања и комуникације у медијској сфери. Зато 
се од стране истраживача у балканским државама иде обрнутом 
логиком: констатује се пораст непопуларности Европске уније, 
тако да многи аутори следе логику кад становништво није за 
Европску, онда је сигурно за Евроазијску унију. Такође, сама Русија 
и институције Евроазијског савеза до сада нису ништа урадиле по 
овом питању (истраживању јавног мњења), изузимајући условно 
речено две балканске државе: Молдавију и Турску (која углавном 
нису балканске земље).

Други проблем, који се надовезује на први, јесте 
суштинскији, а он се састоји у питању и одговору на постављено 
питање: да ли политичке елите Русије и Србије заиста желе да се 
Србија прикључи евроазијским интеграцијама?

Одсуство емпиријских истраживања говори да Русија није 
заинтересована да се Србија, као и неке друге балканске државе, 
укључе у Евроазијски савез. Још неке чињенице говоре у прилог 
хипотези да Русија неће већину балканских држава у Евроазијском 
савезу. Наиме, у Србији је недавно боравио саветник председни-
ка Руске Федерација Владимира Путина, Михаил Швиткој, који је 
преко медија посаветовао Србе да у политици иду „Трећим, Тито-
вим, путем“.6) Требало би нагласити да овај руски политичар није 
усамљен у оваквом размишљању. Потом је уследило и тумачење 
овог савета (уз наслов „Путин нас усмерава на пут Јосипа Бро-
за“), које је дефинитивно створило слику да Русији више одговара 
„несврстана“ политика Србије, него придруживање Евроазијском 
савезу.7) И последњи аргумент, мада је по редоследу догађања био 
први, јесте потписивање одговарајућег документа који се одно-
си на ово питање. Подсећања ради, владајућа Јединствена Русија 

6 Путинов саветник: За Србију најбоље да следи Титов „трећи пут“ 
https://rs.sputniknews.com/intervju/20161004/1108343119/Mihail-Svitkoj-in-
tervju.html, 03/12/2017.

7 Никола Белић, „Путин нас усмерава на пут Јосипа Броза“, Политика, 10. ок-
тобар 2016, стр. 1, 6.
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(ЈР) потписалаје  27. јуна 2016. године Декларацију о сарадњи с 
представницима политичких партија из Србије, Црне Горе, Бос-
не и Херцеговине, Македоније и Бугарске, којом се потписници 
залажу за стварање војно неутралне територије на Балкану, са 
могућношћу прерастања у Балканску унију. Потписници Деклара-
ције указују да у оквиру „смањења међународне напетости“, посе-
бан значај за Југоисточну Европу представља развој иницијативе 
„низа балканских политичара о формирању територије суверених 
неутралних држава у којој би биле Србија, Црна Гора, Македонија, 
Босна и Херцеговина“, наводи се на сајту ЈР.8)

Ови подаци, дакле, актуелизују питање: које државе су 
позване да уђу у Евроазијски савез, а које, пре тога, морају да фор-
мирају регионални интеграциони пројекат, односно формирати 
самосталну, суверенистичку политику? Додатну интригантност 
питању додају и мишљења попут оног Јелене Јушкове, која о бал-
канским државама говори само „као о могућим учесницима евро-
азијских интеграција“9), јер је популарност Евроазијских интегра-
ција порасла, а Европске уније драстично пала (код Турака је 75% 
становника против Европске уније). Друго мишљење, Александра 
Шустова,10) такође подгрева неспокојство код балканских народа, 
јер каже да ће у Евроазијски савез ући само бивше совјетске репу-
блике, уз искључење прибалтичких држава и може бити Грузије и 
Туркменије, која је велики противник оваквих итнеграција. Када се 
све ово сагледа са становишта места балканских држава у Евроа-
зијском савезу, јасно је да оне нису међу приоритетним државама.  

У Истраживањима евроазијских интеграција одсуствују 
емпиријска истраживања, посебно (не)популарности Евроазијског 
савеза на Балкану. Оно чиме се располаже у датом моменту јесу 
подаци „Интеграционог барометра Евроазијске банке развоја“ која 
истражује јавно мњење о евроазијским интеграцијама, при чему, 
требало би поновити, овде Балкана фактички нема, изузимајући 
Молдавију и Турску. У ствари, ова прва се не сматра типичном бал-
канском земљом, а друга, чијих се тек 5% територије налази на 
Балкану, није пожељни партнер за балканске интеграције са ста-

8 Stub neutralnosti: Rusi i stranke sa Balkana prave vojni savez, http://www.alo.rs/
rusi-i-stranke-sa-balkana-prave-vojni-savez/58018, 4/12/2016.

9 Елена Юшкова, „ЕАЭС: вчера, сегодня, завтра“, http://www.transport-nefti.
com/blog/3544/, 19/11/2017.

10 Александр Шустов, Кто войдет в Евразийский союз?, http://www.stoletie.ru/
geopolitika/kto_vojdet_v_jevrazijskij_sojuz_825.htm, 28/03/2013.
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новишта православног дела становништва, што не значи да није 
пожељан партнер Русији и Казахстану.

„Интеграциони барометар Евроазијске банке развоја“ 
представља дугорочни истраживачки пројекат Центра интегра-
ционих истраживања Евроазијске банке развоја  (ЦИИ ЕАБР) уз 
помоћ Међународне истраживачке агенције „Евроазијски мони-
тор“. У оквиру пројекта изводи се годишње истраживање ставо-
ва становника 12 држава Заједнице независних држава, са циљем 
сагледавања јавног мишљења о економским, политичким и соци-
окултурним (друштвеним) аспектима евроазијских интеграција и 
кооперације. Но, овим истраживањем нису обухваћене балканске 
земље, осим географски небалканске Молдавије и минимално бал-
канске Турске. 

Истраживања из 2015. године показаласу висок ниво 
подршке евроазијским интеграцијама у Таџикситану (72%), Уз-
бекистану (68%), Русији (84%), Казахстану (79%) и Белорусији 
(68%).11) У Молдавији  49% становника подржава евроазијске ин-
теграције, док је против 23%, што је раст од 7% у корист евроа-
зијских интеграција.

У Турској су током септембра 2016. године две незави-
сне истраживачке компаније и фондације објавиле два истражи-
вања јавног мнења о САД и ЕУ. Испитивање јавног мњења које је 
спровео МАК Консалтинг је било усмерено на односе Сједињених 
Држава и Турске, у очима турског народа. Резултати су били шо-
кантни. Деведесет процената учесника анкете сматра САД не-
поузданим, иако је Турска чланица НАТО. Овај износ био је само 
50% пре покушаја државног удара. Према мишљењу директора 
истраживачке компаније, турски народ мисли  да може да победи 
САД. Да није уведено ванредно стање, америчку амбасаду би на-
пали бесни грађани.

Још једно врло занимљиво истраживање је спровео 
ТАВАК (TAVAK, Turkey Europe Education and Science Research 
Foundation) о односима Турске и ЕУ. Само 22% испитаника сматра 

11 Евроазијски савез у формалном смислу започео је свој живот 1. јануара 2015. 
године, иако има своју предисторију. То је кратак период да би се сагледали 
и истражили сви проблеми. Међутим, ако се погледају приоритети, јасно је 
да међу њима нема Балкана, те зато и нема истраживања о популарности 
евроазијских интеграција у овом делу света. Заправо стиче се утисак да 
Русију ово подручје занима само у контексту безбедности, тј. извлачења 
балканских држава из НАТО.
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да ће Турска добити приступ ка пуноправном чланству у ЕУ. Скоро 
половина учесника је навела да ШОС (Шангајска организација 
за сарадњу) и БРИКС (Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна 
Африка) нуде нови пут Турској, уместо ЕУ. Индикативно је да 
Турци, по вероисповести муслимани, виде своју судбину у савезу 
са немуслиманским земљама (ШОС и БРИКС).12)

 
*   *   *

Из наведених истраживања, односно одуства интереса 
за резултате истраживања, може се извести закључак да Русија 
није заинтересована да у Евроазијски савез директно укључи све 
балканске државе (осим условно балканске Молдавију и Турску), 
иако су емоције становника на страни Русије и Евроазијског саве-
за. Речима Кристијана Гајница, то значи да је због разочараности 
становништва Европском унијом и снаге Русије Балкан заправо ве-
лика чекаоница, где се чека исход борбе великих сила13), а да при 
томе, Русија саветује Србији (и другим балканским државама) да 
воде неутралну, Титову политику.

Ово отвара нека нова питања. Прво, колико су се балкан-
ски политичари потрудили да им Русија отвори врата Евроазијског 
савеза, и друго, о (не)искрености евроазијске идеолошке парадиг-
ме (које се може поставити и као питање: Шта се чека?). На прво 
питање, није тешко дати одговор. Политичке елите Балкана су се 
отуђиле од народа и не следе народне интересе, већ своје властите. 
Требаће времена да се формира нова елита која ће хтети да се бори 
за место у Евроазијском савезу. Друго, у контексту евроазијске 
идеолошке парадигме, а према увиду у документацију, у овом мо-
менту искључивање већег дела Балкана из Евроазијских интегра-
ција није супротно усвојеном Програму руских (нео)евроазијаца.14)

У том Програму пише да је њихов циљ стварање уједиње-
ног простора од Владивостока до Лисабона, али за неке просторе 
је претходно предвиђено стварање цивилизацијских блокова (Бал-
канска унија). Програм руских (нео)евроазијаца је експлицитан: 

12 Хакан Каракурт, „Турци кажу НЕ Сједињеним државама и Европској унији“, 
http://katehon.com/sr/article/turci-kazhu-ne-sjedinjenim-drzhavama-i-evropskoj-
uniji, 08/10/2016.

13 Christian Geinitz, “Der Balkan auf Stand-by”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
26/02/2015.

14  http://eurasian-movement.ru/about/programme, 02/12/2017.
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„Ми ћемо изградити вишеполарни свет, на основу националног су-
веренитета држава и колективног суверенитата цивилизација-бло-
кова и равноправне сарадње међу њима. Ослободићемо свет од 
америчког империјализма.“ Ово је, дакле, у сагласју са природом 
евроазијске геополитике. Другим речима, за Евроазијски савез је 
прихватљиво претходно стварање Балканске уније, што је у извес-
ном смислу и договорено са неким балканским политичким пар-
тијама.
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NEW INTEGRATIONAL GEOPOLITICAL 
PARADIGM: EURASIAN UNION 

 AND BALKANS

Resume

Public opinion polls show growing popularity of Eurasian integra-
tion in Serbia, Bosnia and Herzegovina (Republika Srpska), For-
mer Yugoslav Republic Macedonia and Turkey. However, there 
are recommendations to hold majority of Balkan states in “integra-
tional waiting room” with advice they should form Balkan union 
before joining Eurasian union. Balkan union should pursue non-
alignment policy, which could be eventually transformed in Eur-
asian integration. From the public opinion polls as well as from the 
lack of interest for their results, it can be concluded that Russia is 
not interested in direct joining of majority of Balkan countries (ex-
cept Moldova and Turkey) although local population have strong 
emotions towards Russia and Eurasia Union. Big disappointment 
in European Union and growing power of Russia have transformed 
Balkans in a big waiting room, where people expect results of big 
powers competition. That is why Russia advises Serbia (and other 
Balkan countries) to pursue neutral, Tito-like policy. 
Key words: Eurasian union, Serbia, public opinion, Balkans, 
geopolitics, integration, Balkan union.
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С а ж е т а к

У раду биће анализирана геополитика идентитета као плани-
рани геополитички пројекат и пракса стварања синтетичких 
нација у процесу национално-верског прекодирања и отимања 
територија српског народа. Посебан део рада биће посвећен 
анализи незаобилазног историјског контекста стварања син-
тетичких нација. У уводном делу дефинише се модел-пракса 
геополитике идентитета као  геополитичког концепта планског 
стварања синтетичких нација правећи дистинкцију у одно-
су на појам геополитичког идентитета као одређујућег иден-
титетско-географског својства једне националне или верске 
групације везано за њен одређени просторни, културолош-
ко-цивилизацијски, конфесионални и политички субјекти-
витет. Узимајући у обзир чињеницу научно-дисциплинарне 
сложености геополитике као науке биће негован  онај приступ 
који више инсистира на политиколошком начину истраживања 
дефинисане теме. Географско-просторни приступ неће бити 
занемарен, али ће се тицати пре свега одређивања територијал-
ног контекста истраживања модела настанка синтетичких на-
ција. У назнаци, а за потребе овог рада, геополитика идентите-
та биће дефинисана као политика (зло)употребе националних 
и верских идентитета у остваривању неких  од планираних по-
литичких циљева и геополитичких интереса моћи у одређеном 
просторном захвату. Поред класичног методолошког апарата 

*  Редовни професор; научни саветник у Институту за политичке студије у Бео-
граду.

**  Рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179009, који финансира Минис-
тарство просвете, науке и   технолошког развоја Републике Србије.
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политичке науке и социологије, користиће се и историограф-
ски метод у оним деловима рада где је неопходно у дијахро-
нијском смислу подастрети историјску аргументацију за дефи-
нисане  геополитичке процесе.
Кључне речи: геополитикa, идентитет, синтетичке нације, 
територијални интегритет, Срби, бивша Југославија 

1. УВОД

Геополитички процеси Модерне у последња два века, осо-
бито у Европи  у великој мери обележени су тзв. идентификато-
рима националних идентитета.  Питање националних идентитета 
све више је територијално условљено и географски одређено. Како 
је 19. век одавно у историографији маркиран као век настанка мо-
дерних европских нација, тако је са тим процесом растао и значај 
територијалне идентификације нових нација са животним прос-
тором на којима су обитавале. Та својеврсна емоционална везаност 
за „националну географију“, а особито за њене територијалне ас-
пекте достизала је понекад и размере сакрализације територијал-
ног „лебенсраума“. „У контексту националних држава, идентитет 
и територија често су једно другом давали нове вредности. Нацио-
налне територије су биле привидно стабилна  полазишта за ства-
рање и репродукцију националног идентитета.“1)

Све снажнија перцепција важности националног просто-
ра  за  хомогенизацију идентитета новонасталих нација, усложња-
вала је и међународне односе, како тога времена, тако и данас. Та 
својеврсна географска индоктринација нација из 19. века, прелила 
је готово  целокупан смисао и садржај и на наредни век, док је  
своје малигне стране остварила особито у периоду Првог и Другог 
светског рата. Ни фаза империјалних освајања нових територија 
пре тога, није уважила потребу за просторним проширењима и 
експанзионистичким тежњама великих нација. Тих „територијал-
них замки“ нису  остале поштеђене ни тзв. мале нације (мале – у 
смислу просторног обима и бројности). Посебно малигни исто-
ријски токови били су на југословенском простору у време Дру-
гог светског рата, да би своју пуну снагу поново испољили током 
разбијања СФРЈ као финалне фазе ових  процеса. „Сваку нацију 
1 Klaus Dodds, Geopolitika, Šahinpašić, Sarajevo, 2009, стр. 94.
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обележава нека геополитика тако да је могуће говорити о мноштву 
коегзистентних и конкурентних националних геополитика.“2)

2. ГЕОПОЛИТИКА ИДЕНТИТЕТА

Својеврсни „територијални национализам“ јесте основ-
на компонента тзв. геополитике  идентитета  као  геополитич-
ког пројекта и праксе стварања синтетичких нација. „Идентитет 
целине теоријске геополитике у диверсификованом корпусу поли-
тичких наука, не би требало мешати са посебном, скоро насталом 
дисциплином под називом геополитика идентитета, која је под 
утицајем постструктурализма, имагологије и имиџистике нарочи-
то развијена у оном типу постмодернистичког дискурса који није 
превише одбојан спрам просторних феномена моћи и геополити-
ке као такве. (...) Геополитика идентитета обавештава о природи, 
карактеру и менталитету актера, феномена, субјеката и објеката у 
геополитичком процесу.“3)

Концепт-модел-пракса геополитике идентитета и њему 
својствених синтетичких нација, веома је значајан за модерну ге-
ополитику као науку. Постао је особито методолошки користан за 
анализу геополитичког контекста сучељавања геополитичких ак-
тера у регионима као што су Балкан, Средња и Источна  Европа,   
Закавказје и други. У тим регионима дошло је до интезивнијих 
процеса државно-територијалне фрагментације  и снажније ет-
но-националне компетиције новонасталих политичких заједница 
(као последица споља индуковане дисолуције СССР-а и разбијања 
СФРЈ), базираних на већим или мањим разликама регионалних 
идентитетских особености. „Ако се таква чињеница доведе у везу 
са податком да је једна од специфичности Средње Европе, Источне 
и Југоисточне Европе и то да су се на том простору створиле и број-
не нације које, или нису у опште, или нису историјски одлучујуће 
дуго, имале своју државу, егзистирајући уз или кроз нације које су 
је имале, онда тек постаје јасно какву су запаљиву смешу етни-
цитета, религија, идеологије и граница као израза волунтаристич-
ко-етатистичке површности и небеневолетности комунистичких 
елита сачињавале некадашње социјалистичке федерације.“4)

2 Милош Кнежевић, Призма геополитике, ИПС, Београд, 2013, стр. 333.
3 Исто, стр. 332.
4 Драган Симеуновић, Нација и глобализација, Просвета, Београд, 2014, стр. 46.
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Експлицирану на нивоу концепта-модела-праксе геополи-
тику идентитета могуће је дефинисати преко низа индикатора 
интезивне фрагментације територијалне целовитости и оспора-
вања идентитетске подлоге модерне државе-нације: а) од стране 
подрегионалних идентитетских аспирација синтетичких нација 
у покушајима довршетка своје национално-територијалне консо-
лидације, као у случају бивше СФРЈ, или б) фрагментираних де-
лова традиционалних нација које су остале изван територијалне 
целине своје националне државе, што је често био пример у пост-
совјетској државној кризи која се завршила нестанком СССР-а као 
сложене државе. То се најчешће дешава због тога што национални 
идентитети нису територијално ограничени само на целину прос-
торног захвата једне националне државе или је она у себи садр-
жавала више мањинских идентитета, које су остајали подељени 
унутрашњим границама, углавном повлачених у складу са потре-
бама тадашње политике комбиноване са волунтаризмом комунис-
тичког вођства.

„Понекад се идентитети могу напросто преливати пре-
ко територијалних граница или бити свесно стварани тако да на-
дилазе постојећи мозаик држава и њихових граница.“5) У таквим 
ситуацијама које нису малобројне, почињу да делују механизми 
геополитике идентитета, одређене као пракса (зло)употребе на-
ционалних и верских идентитета за потребе остваривања неких 
од планираних политичких циљева и геополитичких интереса. 
Наведене геополитичке праксе, најчешће су a posteriori видљива 
експликација планских активности значајних међународних (гло-
балних и регионалних) актера, који поседују респектабилне капа-
цитете „тврде“ и „меке“ моћи за реализацију интереса у одређеним 
зонама своје територијалне експанзије или појачаног утицаја.

Такве врсте геополитичког понашања обично се реа-
лизују кроз процесе који су акцелирани и радикализовани у по-
следњих неколико деценија, а најбоље су уочљиви на примерима 
југословенске и украјинске кризе, као и територијалних спорова 
око Нагорно Карабаха, Јужне и Северне Осетије, те етничких тен-
зија са којима је посредно или непосредно повезана Румунија (ста-
тус бројне мађарске мањине, укључујући проблем Секеља, потом 
Молдавије, Придњестровља и сл.).

Наглашен научни и практични значај има анализа модела 
стварања идентитета синтетичких нација на постјугословенском 
5 Klaus Dodds, нав. дело, стр. 96.
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простору, иако се наведени концепт геополитике идентитета може 
применити и на друга географска подручја у свету где постоје сли-
чне карактеристике државне дестабилизације, идентитетске сепа-
рације и територијалне фрагментације, као што је то тренутно слу-
чај на северу Африке или на Блиском Истоку. Чак би се и неки од 
облика идентитетско-територијалних спорова у склопу ЕУ (Шпа-
нија, Француска, Велика Британија, Белгија и др.) могли подвести 
под сличну методолошку матрицу анализе. Клаус Додс на примеру 
каталонског сепаратизма у Шпанији такве спорове сврстава у тзв. 
подрегионалне национализме, који представљају велики изазов не 
само територијалној целовитости државе, већ и озбиљној иденти-
тетској сепарацији.6) У то се уклапа и став Милорада Екмечића да 
ће се „у данашњим пројектима стварања уједињене Европе регија, 
а не Европе суверених нација, остварити на најбољи начин идеоло-
гија синтетизовања вештачких нација.“7)

Пре него што се приступи конкретнијој експликацији 
модела синтетичких нација, неопходно је извршити још једно 
теоријско разграничење које може унети забуну, поготово у слу-
чајевима недовољне појмовне диференцираности унутар конте-
кста геополитике као науке. Реч је наиме, о потреби разликовања 
појмова геополитички иденитет и геополитички код, од појма ге-
ополитике идентитета коме је претходно разматрано теоријско 
утемељење. Појам геополитички идентитет може се у сведеном 
облику одредити као „идентификација геополитичке самосвести и 
континуитета у времену и простору“ једне нације, као њене „ге-
ополитичке самосвојности“8) у смислу релативно објективизујућег 
идентитетско-географског својства једне националне или верске 
групације, и то везано за њен одређени просторни, културно-ци-
вилизацијски, верски и политичко-државни облик постојања. Док 
би се под садржајем појма геополитичког кода неке државе могло 
сматрати „њено субјективно виђење сопствене позиције у односу 
на друге државе или друге политичко-територијалне заједнице“. 
Такође, то виђење укључује и „схватање актуелних претњи и ри-

6 „Изградња нације је динамичан процес, а неке државе као што је Шпањолска, 
колебале су се у настојањима да угуше конкурентске захтеве за стварањем 
нових територијалних јединица и њихових представа идентитета, а са дуге 
стране да им учине уступак.“ Klaus Dodds, нав. дело, стр. 102.

7 Милорад Екмечић, Дијалог прошлости и садашњости, Службени лист СРЈ, 
Београд, 2002, стр. 53.

8 Миломир Степић, „О српском геополитичком идентитету“, Српска политичка 
мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 02/2012, стр. 12.
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зика, супериорности или инфериорности, остварености или ус-
краћености, (...) лидерства или подаништва, партнерства или рива-
литета...“9) и сличних субјективних представа њеног јавног мнења 
или политичких елита о сопственом положају у актуелном поретку 
геополитичке и међународне моћи. Склоност честе замене ових 
појмова у литератури10) или њихове недовољно издиференциране 
примене захтева да се још једном прецизније одреде, поготово у 
функционалној релацији са контекстом феномена геополитике 
идентитета и синтетичких нација.

3. СИНТЕТИЧКЕ НАЦИЈЕ КАО ГЕОПОЛИТИЧКИ 
ПРОИЗВОД

Простор бивше Југославије (Краљевина СХС, Краљеви-
на Југославија и СФР Југославија) био је у протеклих сто година  
полигон за један својеврсни експеримент in vivo, у коме је вршен 
плански етно-културолошки инжењеринг идентитета у покушају 
стварања синтетичких нација. Реч је, наиме, о релативно синхро-
низованом  геополитичком пројекту Ватикана, аустро-германског 
фактора, те хрватских, муслиманских или црногорских протона-
ционалних елита, чија је намера у различитим историјским фаза-
ма била да се кроз модел стварања синтетичких нација оствари 
присвајање српских националних територија (српских земаља) и 
њихово трајно верско и национално прекодирање у корист ново-
насталих идентитета синтетичких нација.  „Ту се могу додати и 
југословенски случајеви формирања црногорске и муслиманске 
нације. Црногорска је формирана вољом југословенског комунис-
тичког вођства  да ослаби бројчану и територијалну величину срп-
ског фактора у Југославији.“11)

Реч је, наиме, о процесу стварања синтетичких нација, за 
чију ће  лингвистичку основу послужити српски језик, прекомпо-
нован и преименован у неке друге језичке називе (хрватски језик, 
бошњачки језик, црногорски језик). Главно  везивно ткиво у по-

9 Зоран Килибарда, Основи геополитике, Факултет безбедности, Београд, 
2008, стр. 19.

10 Момчило Сакан, Геополитика у савременом свету, НУБЛ, Бања Лука, 2012. 
стр. 231.

11 Милорад Екмечић, нав. дело, стр. 52. 
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четној фази формирања идентитета синтетичких нација у великој 
мери чиниће верска компонента. У следећој фази, антисрпска по-
литика комунистичког руководства у СФРЈ замаскирана је форми-
рањем тзв. социјалистичких република по националном кључу. 
У финалној фази она је била територијално заокружена у новим  
међународно признатим државним творевинама, насталим на раз-
валинама бише југословенске државе, а признатих прво од стране 
својих спољних ментора. Та подмукла историјска отимачина реа-
лизована је по следећој формули: постепеном крађом језика, оти-
ма се и народ који тим језиком говори,  преверавањем тог народа 
(преко верске конверзије) као награда уз њега долазе и територије 
на којима вековима обитава. Најмалигнији резултати маркираних 
процеса за српски народ јесу: стална геополитичка регресија, гу-
битак територија, национално узмицање, депопулација,  губитак  
суверености,  растакање националног идентитета, те дужи пери-
оди суштинског губитка  државности Србије као матичне нацио-
налне државе.

За разлику од  органицистичког модела формирања на-
ција (пример Немачке  и принципа националне ексклузивности) 
или грађанског модела (пример Француске, и принципа национал-
не инклузивности) који су као  претходницу свог коначног нацио-
налног конституисања имали и снажне процесе протонационал-
не самоидентификације и моделирања, код модела синтетичких 
нација главни национални конституенси били су смештени у ре-
лигијску и лингвистичку сферу, уз учешће страних, спољнополи-
тичких фактора – катализатора. „Формирање нових синтетичких 
националних идентитета   комбинација је  аутономних тежњи на-
ционално још увек недовољно издиференцираних ентницитета са 
ових простора,  и  политичких  пројеката великих геополитичких 
фактора који су у своје експанзионистичке планове укључивали и 
стварање нових  националних држава...“12)

Модерне нације су се стварале углавном на „природан на-
чин“ током дужег временског периода и на етничким територијама  
на којима су вековима постојале, а на основама јасног језичког кон-
тинуитета, етничког идентитета, заједничке културе, историјске 
свести и националне државе као израза њене пуне суверености. 
Синтетичке нације су стваране под пресудним утицајем прото-на-
ционалних елита окупљањем етније, фрагмената других народа 
12 Љубиша Деспотовић, Српска политичка парадигма, Каирос, Сремски Кар-

ловци, 2012, стр. 99.
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(Цвијићева формулација о тзв. флотантној етничкој маси) или раз-
личитих верских идентитета истог народа. Тако је грађена/индуко-
вана синкретичка свест о припадању једној политичкој заједници и 
њеној новоформираној државној јединици. „Битна разлика између 
суверене и синтетичке нације је у томе што се ова последња може 
измислити и у кратком политичком поступку увести у живот, а су-
верена нација је стварана несвесним социјалним процесима који 
су трајали више векова.“13)

4. ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛ СИНТЕТИЧКИХ НАЦИЈА

Пракса  стварања синтетичких нација у простору „прве“ 
и друге“ Југославије има тенденцију да постане универзалан мо-
дел будућег територијалног прекомпоновања појединих региона 
због све интезивније политике дестабилизације држава и фрагмен-
тације националних идентитета. „У Краљевини СХС/Југославији 
српске земље нашле су се у аморфном стању – рањиве, незаштиће-
не, отворене за фрагментацију, сажимање и преобликовање не само 
националног, него и геополитичког идентитета.“14) Све то  чинило 
се у правцу подстицања сепаратистичких тежњи подрегионалних 
национализама склоних формирању властитих политичких зајед-
ница.

У том историјском и геополитичком контексту сагледан 
теоријски модел синтетичких нација15)  садржи  неколико важних  
димензија: 

● Темпорална димензија би требало да укаже на двостру-
ку временску компоненту формирања синтетичких нација – прву, 
која тај процес ситуира у 20. век (закаснела фаза формирања на-
ција) и другу, која указује на релативно краткотрајан временски ин-
тервал у коме су те нације створене. С обзиром на чињеницу да се 
радило о недовољно издиференцираним етничким конгломерати-
ма, који хиљаду година уназад нису имали никакав облик власти-
те државности (Хрвати, Бошњаци, Македонци, Словенци...), осим 
ако се под тим не рачунају својеврсни вазални односи у контексту 

13 Милорад Екмечић, нав. дело, стр. 52.
14 Миломир Степић, нав. дело, стр. 32.
15 Љубиша Деспотовић, „Синтетичке нације као модел закаснеле идентитетске 

консолидације нација на простору бивше Југославије“, Српска политичка 
мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2013, стр. 168–173.
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вишевековне окупације, често сумњиво кодирани концептом „по-
литичког народа“ (на пример, покушаји Хрвата у оквирима Аус-
троугарске).

„То није било први пут у светској, а посебно не у бал-
канској историји, да се национална држава не ствара на природно 
формираним основама етничке распрострањености, да уместо тога 
владајуће елите покушавају да од горе испуне тај задатак. Нација 
се тако ствара на синтетички начин.“16) Реч је о убрзаном проце-
су стварања нових националних идентитета, чија је најтемељнија 
фаза била у Титовој Југославији (формиране су федералне једини-
це као планирани државни оквири који ће стицајем каснијих до-
гађаја бити признате за независне државе), а завршни чин њиховог 
конституисања као националних држава финализовао се у трагич-
ним  и крвавим сценама разбијања бивше СФРЈ.

Иако се одлучујућа фаза формирања синтетичких нација 
одиграла у 20 веку, њена историјска припрема десила се почетком 
19. века. М. Екмечић сматра да се иницијална фаза тог процеса 
може везати за спис Чезара Балбое из 1815. године који је под на-
зивом  „Наде Италије“ објавио у Француској, а које су се тицале  
питања редефинисања односа и територијалних спорова између 
Аустроугарске и Италије у ембрионалној фази свога настајања. 
„Либерални католицизам, коме је Балбо припадао, је сматрао да 
уместо подршке унитарним нацијама, треба уједињавати покраји-
не тих нација као аутономне етничке средине. (...) Хабзбуршка је 
влада настојала да окупира Босну и Херцеговину и да са њом ура-
ди приближно све оно што је 1844. Чезаре Балбо створио у тео-
рији.“17)

● Спољнополитичка димензија указује на снажан уплив 
међународног фактора у формирању синтетичких нација, које не 
само да су планирале, него и максимално убрзавале овај процес. 
Без одлучујућег утицаја и подршке који је дошао од великих и ре-
гионалних сила, те њихове директне интервенције на страни се-
цесионистичких република, оне још дуго не би биле у стању да 
заокруже своје државно-правно и национално конституисање. 
„Апорија неких новонасталих националних држава се умањује и 
сазнањем да су претежно настале артифицијелно, као ‚дар Запада‘, 
што им одузима драгоцени идентитетски патос тајне историјског 
самопостигнућа. Разлог за такав дар је увек војни, политички или 

16 Милорад Екмечић, нав. дело, стр. 51.
17 Исто, стр. 51.
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економски интерес дародавца.“18) Пресудна подршка дошла је од 
стране САД, Немачке и Велике Британије, а у регионалном смис-
лу деловале су Турска, Аустрија, Италија, Мађарска, Ватикан и 
др. „Иако је Карл В. Дојч 1963. предвидео и могућност распадања 
‚империја‘, стварно се синтетизовање нација свело на разбијање 
природних етничких целина, одвајањем од њих католичких делова 
и пружањем помоћи како би се по убрзаном поступку претварале 
у независне државе. Данас се то претвара у глобалну опасност да 
једина преостала суперсила, или оне које у будућности стекну тај 
статус, могу разарати стара суверена ткива и од њих одвајати оне 
делове који помажу стварање основе суверенитета у сателитским 
новим целинима.“19)

● Просторно-географска димензија указује на чињеницу 
да су се процеси стварања синтетичких нација одигравали у прос-
тору Балкана и Средње Европе. Прецизније географски одређено, 
они су пре свега били доминантни на територији бивше СФРЈ, док 
је шири ареал Балкана и Средње Европе био први концентрични 
круг, који је, како у дијахронијском, тако и у синхронијском делу 
ових процеса, остваривао значајне регионалне утицаје.

● Геополитичка димензија oдређује укупну контекстуал-
ну структуру формирања синтетичких нација, указујући на шири 
религијско-културолошки сукоб који се налазио у  затамњеној по-
задини ових процеса. Он је имао своју вишедеценијску предигру, 
али је најмалигније учинке остварио у периоду постблоковске 
политике унилатерализма и агресивног запоседања упражњеног 
простора, насталог геополитичком регресијом Руске Федерације 
са простора Балкана и Средње Европе након распада Совјетског 
Савеза. Атлантска доминација пожурила је да, слично примеру 
нацистичког распарчавања Краљевине Југославије, што брже и 
што боље територијално награди своју ефективну превласт. „Нема 
сумње да Бжежински обухвата српске земље границом ареала та-
ласократске Европе, коју сматра ‚најбитнијим америчким геополи-
тичким мостобраном на евроазијском континенту‘, не избегавајући 
да констатује како она ‚остаје у великој мери један протекторат‘, 
чије државе ‚подсећају на античке вазале и зависне територије‘.“20)

У форми закључака Бадентерове комисије, легализова-
на је територијална пљачка српског националног корпуса, коју је 
готово пет деценија пре тога извршила Брозова бољшевичка са-
18 Драган Симеуновић, нав. дело, стр. 49.
19 Милорад Екмечић, нав. дело, стр. 52.
20 Миломир Степић, нав. дело, стр. 27.
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мовоља, одређујући на крајње волунтаристички и осветољубив 
начин тзв. републичке границе („а поделу српских земаља грани-
цама бановина заменила је изразито антисрпска фрагментација по-
средством федералних република и покрајина“21)), што ће постати 
основа за њихово касније међународно признање. „Мотиви европ-
ских и светских центара моћи били су двојаки: оспоравање права 
Србији и Црној Гори да остану у заједничкој држави и очувају њен 
континуитет требало је да обезбеди услове за међународно при-
знање ових државних творевина насталих насилном сецесијом и 
друго, непризнавањем права на сукцесију, односно међународно 
правно наслеђе СФРЈ, Србија и Црна Гора су стављене  у исту ра-
ван са новоствореним државама, како би им се наметнули непри-
хватљиви услови и диктат ванрегионалних чинилаца који имају 
геостратегијске интересе према овим просторима, укључујући и 
оне земље чије су војске овде биле поражене у два светска рата.“22) 
Резултат такве геополитичке праксе је да „српске земље постају 
све очигледнији пример идентитета опкољености, што је резул-
тат инсталирања супарничког, а често и нескривено непријатељс-
ког окружења.“23)

● Религијска димензија указује на доминантно конфесио-
налну компоненту идентитетске структуре синтетичких нација  као 
један од најважнијих сегмената њеног формирања. Она се најбоље 
да видети по наглашеној прозелитистичкој политици Ватикана на 
страни Хрвата, као и делатности исламског фактора, али и Аустро-
угара у подупирању и снажењу бошњачке сепарације. Ови други 
деловали су посебно ефикасно у време службовања Б. Калаја, који 
је бошњачку сепарацију везивао за интересну сферу двојне монар-
хије. „Највећу улогу у изазивању босанског сепаратизма одиграо 
је Бењамин Калај (1839–1903). Као гувернер Босне и Херцеговине 
1882–1903. године, Калај је разрадио целовиту државну политику 
која се заснивала на: стварању ‚босанске нације‘ и утемељења духа 
‚бошњаштва‘, продубљавању јаза између православних Срба, мус-
лимана и католика, постепеном покатоличавању босанских мус-
лимана, потискивању Срба под видом борбе против ‚великосрп-
ске опасности‘... Развио је тезу о постојању посебног бошњачког 
народа као носиоца континуитета босанске државности.“24) Неки 
историчари почетке формирања синтетичких нација померају још 
21 Исто, стр. 32.
22 Славољуб Шушић, Геполитички кошмар Балкана, ВИЗ, Београд, 2004, стр. 

123.
23  Миломир Степић, нав. дело, стр. 36.
24 Момчило Сакан, нав. дело, стр. 190.
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раније,  чак у период заседања Тридентског сабора (1545–1563) и 
његових  јасних одлука чија је намера ишла за формирањем посеб-
ног тела, Collegium Illiricum, који је требао да организује и убрза 
покрштавање не само српског него и руског православног народа. 
Делатност верске конверзије ће „касније резултирати стварањем 
вештачких (синтетичких) нација (Буњевци, Власи, Црногорци, 
Муслимани-Бошњаци, Русњаци-Русини, Украјинци, Белоруси и 
Молдавци).  Резултат њиховог дугогодишњег планског рада је на 
пример и нестанак целе заједнице Срба католика, који су у периоду 
од 17. до 20. века претворени у Хрвате.“25)

Та врста подршке била је неозаобилазан фактор укупних 
напора ментора новонасталих националних држава, да заокруже 
своје синтетичке идентитете и политичке апетите, базиране пре 
свега на демографском и територијалном слому српске нације. 
Постоји вековна тенденција да се балкански народи поистовете 
са својим религијама и да успоставе потпуно идентитетско покла-
пање између верског и националног садржаја. Многи од њих то су 
у својој новијој историји успели у великој мери и да остваре. „У 
трагању за националним идентитетом вера је постала неопходни 
репер за утврђивање посебности националног идентитета као ва-
жна мера разликовања и сродности са другим етничким групама. 
Тако је дошло и до особености новонастајућих националних др-
жава да се у њима нације увек идентификују и строго монорели-
гијски...“26)

● Етатолошка димензија наглашава државни  карактер  
идентитета синтетичких нација, а посебно изражену улогу новоф-
ормираних држава у пропагирању и консолидацији нових нацио-
налних идентитета. Реч је, заправо, о снажном идентитетском ин-
жењерингу који држава врши преко медија, образовања, културе, 
спорта, војске, полиције, симбола, политичке социјализације и сл. 
Без снажне и агресивне делатности нових држава, процеси узбрза-
не консолидације синтетичких идентитета не би могли да остваре 
такав учинак у корист  националне хомогенизације, која се често 
испољавала кроз патолошке форме шовинистичке хистерије и оба-
везне антисрпске пропаганде. Држава преко свих расположивих 
институционалних капацитета и средстава медијске манипулације 
води активност на овом пољу, а без ње овај процес би текао знат-

25 Петар Богуновић, „Историја витезова Светог Јована Јерусалимског“, 
Витешка култура, ВТС, Београд, бр. 5/2016, стр. 122.

26 Драган Симеуновић, нав. дело, стр. 63.
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но спорије и са скромнијим резултатима. Миленијумски изостанак 
властите националне државе имао је сада да се надокнади грозни-
чавим и пренаглашеним учинком нове државе. На делу је, у ствари, 
својеврсна етнократија као тип политичке владавине која упорно 
инсистира на што ефикаснијем коришћењу институционалних ка-
пацитета државе у сврху јачања националног духа и кохезије.

● Идентитетско-консолидациона димезија указује на 
потребу интензивне идентитетске консолидације и политичког 
редизајна новоформираног синтетичког идентитета зато што је 
синтетичка нација „окупљање делова разних народа, или само 
једног народа, на основама вештачки изграђене свести о заједни-
ци“27). Она се превасходно градила на скромној  протонационалној 
традицији и бројним примерима историјских фалсификата, који су 
нужан услов дубљег накнадног укорењивања трајање етније као 
облика натегнутог историјског континуитета замишљене нације. 
„Подељена историографија просто се утркивала да што пре и што 
боље одради национални задатак консолидације новог идентитета. 
Раштркани по архивама, историчари и други друштвени учењаци 
тражили су ону грађу или оне топосе у ближој или даљој прошлос-
ти који су морали да документују, потврде нову историјску и поли-
тичку стварност и обоје је националистичким колоритом.“28)

Све наведено  требало би да обезбеди попуну недостајуће 
државно-националне  историје, а за тај „свети посао“ ангажовани 
су готово сви расположиви интелектуални и научни капацитети. 
Реч је, у ствари, о озбиљном накнадном раду на стварању нацио-
налног памћења. „Њихов је циљ да једну аморфну масу претворе 
у чврсту формацију јасних контура – ‚нацију‘.“29) То „памћење“ 
постаје тако званична верзија редизајниране националне историје, 
која се има учити у школама и на универзитетима, и која постаје 
обавезујући стандард у јавној комуникацији, како унутар те зајед-
нице, тако и према споља. За њену убрзану дифузију и усвајање 
посебно су били задужени медијска пропаганда, као и интелекту-
ална и политичка елита.

● Језичко-лингвистичка димензија потенцира потребу 
преименовања језика, његову нову стандардизацију и лексичко 

27 Милорад Екмечић, нав. дело, стр. 51.
28 Љубиша Деспотовић, Политички митови и идеологије, Каирос, Сремски 

Карловци, 2010, стр. 11.
29 Алаида Асман, Рад на националном памћењу, XX век, Београд, 2002, стр. 51.
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„обогаћење“. У питању је класична крађа српског језика, јер ев-
ропска лингвистичка традиција не познаје други језик на овим 
подручјима осим српског. О томе сведоче бројне језичке студије 
од средине осамнаестог и почетка деветнаестог века. „Идеју да су 
Срби нација једног језика створили су немачки лингвисти, од сре-
дине 18. века. (...) Ове тековине немачке лингвистике су у културу 
Јужних Словена пренели Јозеф Добровски, чешки научник, и сло-
веначки Јернеј Копитар.“30)

Српски језик се, експлицирано, на примеру Хрвата, бук-
вално краде и отима преко Илирског покрета, преименује у хрват-
ски уз једну међуфазу у којој се назива хрватско-српски, да би на 
крају тог процеса била извршена његова натегнута језичка стан-
дардизација прилагођена потребама новог идентитета. „Већ је па-
тријарх Рајачић 1861. године уочио покушај Хрвата да илирством, 
а затим југословенством затупе српски патриотски осећај, да тек 
примљени језик прогласе југословенским, да под наводно зајед-
ничким именом из уских кајкавских подручја запоседну српско 
штокавско подручје, а Србе приведу католицизму.“31) Посебно је 
био занимљив процес његовог лексичког „обогаћења“ (који траје 
и данас) новим кованицама или старим туђицама регионалног и 
окупационог порекла, које се преузимају и третирају као властито 
језичко наслеђе. Слични процеси биће поновљени и у примерима 
бошњачког и црногорског „редизајна“ српског језика, само што је 
та фаза трајала много краће од хрватског примера.

● Цивилно-грађанска димензија истиче улогу употребе 
форме цивилног друштва римокатоличке провенијенције, као и 
других облика грађанског организовања и деловања у циљу рели-
гијске и националне хомогенизације. „Особито је  занимљива она 
делатност Римокатоличке цркве која је била заоденута формом 
цивилног друштва. Под називом ‚Католичка акција‘ организован 
је континуиран рад у сегментима стварања новог идентитета, ум-
режавајући готово све социјалне слојеве друштва у мрежу като-
личких организација и покрета, а све у циљу националне и верске 
хомогенизације.“32)

30 Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Историја Срба у 
Новом веку (1492-1992), Завод за уџбенике, Београд, 2007. стр. 125–126.

31 Момчило Суботић,  „Аустро-хрватски геополитички пројекат илирства и 
југословенства“, у зборнику Српско питање и србистика, (приредили: Петар 
Милосављевић и Момчило Суботић), Логос, Ваљево, 2007, стр. 152.

32 Љубиша Деспотовић, Српска политичка парадигма, Каирос, Сремски 
Карловци, 2012, стр. 103.
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У новије време НВО су финансиране  великим делом 
од страних фондација, као и од самих новоформираних држава.  
Цивилни сектор тако  преузима важну функцију у процесу нацио-
налне консолидације нових идентитета. Разне локалне НВО, пот-
помогнуте сличним таквим глобалистичким организацијама, вео-
ма успешно симулирају грађански активизам, који је, наравно, у 
случају синтетичких нација, у потпуном сагласју са националним 
циљевима и задацима. Иако симулирају политички плурализам као 
облик демократског организовања, није тешко запазити да је овде у 
ствари реч о „новој врсти монизма. Наиме, иако се све новоформи-
ране националне државе поносе својим политичким плурализмом, 
реч је о различитим изразима владавине једног јединог, изразитог 
или не, али у бити националног покрета.“33) 

● Регионално-етничка димензија наглашава важност ре-
гионалних идентитетских особености и етничко-конфесионалних 
специфичности као базе за формирање нових синтетичких нација. 
Мале регионалне специфичности се пренаглашавају, посебно мар-
кирају и служе као наводни докази етничко-националне посебно-
сти и особености новоформираних  идентитета, „играјући на карту 
регионалних разлика, конфесионалне нетрпељивости и онога што 
је С. Фројд у психолошком смислу означавао као нарцизам малих 
разлика“.34)

У питању  је  безмало двовековна политика сепарације 
и разарања српског националног корпуса да би се на маргинама 
његових регионалних специфичности, градио капитал бућих на-
ционалних подела. Последњи у низу таквих сценарија је покушај 
изграђивања црногорске нације и све агресивнији инжењеринг 
тзв. војвођанског идентитета. „У Црној Гори артикулисао се про-
цес повратка старом државотворству, али сада са новим, изразито 
несрпским и све више антисрпским темељима, док се у Србији ре-
афирмисао неојугословенски геополитички идентитет проистекао 
из инфантилне, аутодеструктивне, некрофилне тзв. југоностал-
гије.“35)  

33 Драган Симеуновић, нав. дело, стр. 81.
34 Љубиша Деспотовић, Српска политичка парадигма, Каирос, Сремски 

Карловци, 2012, стр. 99.
35 Миломир Степић, нав. дело, стр. 33.
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5. ЗАКЉУЧАК

Модел синтетичких нација историјски је првородно на-
стао као део плана  територијалног прекрајања и прерасподеле те-
риторија између Италијанске државе и Аустроугарске монархије, а 
све на штету словенског живља у простору који је вековима уназад 
насељавао. У наредним фазама он ће попримити шири простор-
ни, али и политичко-идентитетски садржај. Тако ће постати једна 
од главних компоненти геополитике идентитета као концепта-мо-
дел-праксе, прекрајања државних граница, верске конверзије и 
стварања синтетичких  идентитета, као успутног трансмисионог 
средства за реализацију регионалних интереса моћи великих и 
регионалних геополитичких сила. Последице настале деловањем 
овакве геополитичке праксе по српски народ били су катастрофал-
не. Иако за све време његовог практиковања, оптуживан за тзв. 
великосрпске тенденције и хегемонизам, српски народ био је при-
нуђен на стално узмицање, геополитичку регресију, територијалне 
губитке, демографски слом, идентитетску фрагментацију, верску 
конверзију, губитак државности, економску девастацију и др.

Приморан да се током 20. века стално брани и узмиче, 
српски национ је доспео у ситуацију потпуне окружености  др-
жавама и нацијама, које су, потпомогнуте страним менторима, на-
стојале да своје национално-државне интересе намирују даљим 
територијалним и демографским  сакаћењем српске нације. Срби 
су тако применом инструмената и средстава насталих у оквиру 
практиковања  концепта геополитике идентитета доспели у стање 
формирања „геополитичког идентитета окружености“. Томе се 
придружила политичка псеудо елита, која је вођена политиком рас-
полућене спољно-политичке оријентације земље (наставак јалових 
евроинтеграција, а избегавање да се уведу санкције Руској Феде-
рацији) стварала илузију код једног дела грађана да води уравно-
тежену спољну политику убеђена да тако купује додатно време у 
стварању више маневарског простора за неизбежне одлуке које ће  
уследити у будућности. 
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Ljubiša Despotović

GEOPOLITICS AND IDENTITY 
 PHENOMENON SYNTHETIC NATIONS: 

THE EXAMPLE OF FORMER  
YUGOSLAVIA

Resume

Here in this work we will analyze geopolitics of identity as planned 
geopolitical project and the practice of creating synthetic nations in 
the process of national-religious transcoding and stealing territories 
of Serbian people. In the introductory part of this paper we tried 
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to define the model-practice geopolitics identity as a geopolitical 
concept planning to create synthetic nations making a distinction 
according  to the notion of geopolitical identity as a determina-
tive identity and geographical properties of one ethnic or religious 
group in relation to its particular spatial, cultural and civilizational, 
confesional and political subjectivity.
Explicated through the concept-model-practice geopolitics identity 
we defined over  a series of intensive process of fragmentation of 
territorial integrity and the challenges of identity substrate modern 
nation-state: a) by sub-regional identity aspirations of synthetic na-
tions in attempts to complete its national territorial consolidation, 
as in the case of the former Yugoslavia, or below, b) fragmented 
parts of nations that remain outside its territorial integrity of the na-
tion state, which is often the case in post-Soviet state crisis which 
ended with disappearance of the USSR as a complex state. This 
usually happens because national identities are not territorially lim-
ited to whole intervention of a national state or it is in itself con-
tained more minority identity, which remained divided by  internal 
borders that were drawn mainly by the needs of the policies, com-
bined with the voluntary effort of the communist leadership. As the 
results of the previously defined concept of geopolitics identity, we 
formed a model for the creation of synthetic nations. In fact, i is the 
definition of the process of creating synthetic nations, whose lin-
guistic basis will serve Serbian language rearranging and renaming 
the names of some other languages (Croatian, Bosnian, Montene-
grian language). The main connective tissue in the initial phase of 
identity formation of synthetic nations will consist of largely con-
fessional component.  In the next phase anti-Serbian policies of the 
communist leadership in Yugoslavia is forming a so-called masked 
socialist republics by nationality. To be in the final stage it was 
completed in new territory internationally recognized state forma-
tions (first recognized by their foreign mentors) have emerged from 
the ruins former Yugoslav state. Unlike to the organicistic model of 
nation (eg. Germany and the principle of national exclusivity) or 
civil model (example of France and the principle of national inclu-
siveness) which are a precursor of its final national constitution had 
a strong protonacional process of self-identification and modeling, 
in the model of synthetic nations, the main national constituents 
were placed in the religious and linguistic-confesional sphere, as 
well as foreign, external factors - catalysts.
Key words: geopolitics, identity, synthetic nations, territorial 
integrity, Serbs, Former Yugoslavia 
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ФРАГМЕНТАЦИЈА КАО 
ПОЛИТИЧКО-ГЕОГРАФСКА 

ПАРАДИГМА: УТИЦАЈ 
ДЕЗИНТЕГРАЦИЈЕ СФРЈ 
НА ЕТНОДЕМОГРАФСКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

С а ж е т а к

Дезинтеграција СФР Југославије имала је обиљежја етнич-
ко-вјерског и грађанског рата, који је ескалирао у геопростору 
Босне и Херцеговине. Конфликт у Босни и Херцеговини трајао 
je око три и по године. Конституисана је држава Босна и Хер-
цеговина, коју у основи, чине двије политичко-територијалне 
јединице – ентитета: Република Српска и Федерација Босне 
и Херцеговине. Ратна дешавања у геопростору СФР Југосла-
вије, нарочито Босне и Херцеговине и Републике Српске, про-
мијенила су етнодемографску структуру, а посљедице дезин-
теграционих процеса још увијек имају одлучујући утицај на 
савремени политички, демографски и сваки други развој. Због 
тога се појавила потреба за комплексним проучавањем утицаја 
дезинтеграционих процеса у геопростору СФР Југославије на 
етнодемографске карактеристике Републике Српске. Сагледа-
вањем реалних чињеница аутор указује на сву комплексност 
дезинтеграционих процеса и још увијек присутне посљедице 
у Републици Српској.   
Кључне ријечи: дезинтеграција, политичкогеографски проце-
си, етнодемографске основе, Република Српска, Босна и Хер-
це говина

*  Ванредни професор; Природно-математички факултет Универзитета у Бањој 
Луци, Република Српска (БиХ).
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1. ПОЛАЗНА РАЗМАТРАЊА

Посљедња деценија 20. и почетак 21. вијека обиљежени 
су бурним политичко-географским процесима, који су у великој 
мјери измјенили геополитичке односе у свету, а нарочито у Ев-
ропи. Политичко-географски и „геополитички процеси, било гло-
бални, регионални или локални почивају на различитим геополи-
тичким интересима и факторима који дефинишу њихов карактер и 
интензитет. Без сумње, ти процеси почивају на географским, исто-
ријским и савременим факторима развоја.“1)

Ови процеси нису заобишли Балканско полуострво и 
СФР Југославију. Дезинтеграција Југославије је протекла у зна-
ку етничко-вјерског и грађанског рата, чија је ескалација била у 
геопростору Босне и Херцеговине.2)  Конфликт у Босни и Херце-
говини завршен је усаглашавањем Општег оквирног споразума 
у Дејтону (21.11.1995.) и потписивањем у Паризу (14.12.1995.). 
Конституисана је држава Босна и Херцеговина коју чине двије по-
литичко-територијалне јединице – ентитета: Република Српска и 
Федерација Босне и Херцеговине. Територија предратне општине 
Брчко је проглашена дистриктом.

Од успостављања мира у Босни и Херцеговини и завр-
шетка оружаних сукоба прошло је више од две деценије. Политич-
ко-географске карактеристике Републике Српске су се под утицајем 
глобализације и сличних процеса битно измјениле. Међутим, још 
увијек основу њених политичко-географских карактеристика чине 
посљедице и утицај дезинтеграционих процеса са почетка деведе-
сетих година 20. вијека. 

1 Рајко Гњато, „Геополитички процеси и отворена питања новонасталих 
држава на географском простору бивше Југославије“, у зборнику: Трећи 
конгрес српских географа (приредили Рајко Гњато, Миленко Живковић), 
Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, 2011, стр. 18.

2 Игор Зекановић, Етнодемографске основе политичко-географског положаја 
Републике Српске, Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, 2011, 
стр. 10.
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2. ГЕОПОЛИТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ДЕЗИНТЕГРАЦИЈЕ СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
у међународним политичким и јавним круговима позната као 
Југославија, настала је 29. новембра 1943. године у Јајцу на Другом 
засједању АВНОЈ-а (Антифашистичко вијеће народног ослобођења 
Југославије) са првобитним именом Демократска Федеративна 
Југославија. „Договорена је социјалистичка федерација од шест 
република, која је створена 1945. По Уставу из 1974. субјекти 
федерације биле су шест република и две аутономне покрајине. 
Федерална структура била је заснована на историјској посебности 
различитих националности и религиозних група.“3)

Југославија је својим већим дијелом захватала сјеверо-
западни и средишњи дио Балканског полуострва, док је мањим 
дијелом преко Саве и Дунава залазила у Средњу Европу. Припадала 
је групи балканских, али и средњоевропских држава. Површина јој 
је износила 255.804 km2. Укупна дужина граница према сусједним 
државама је износила 2.969 km, а када се овоме додају и 2.092 km 
поморско-обалске границе и 4.024 km обалске линије свих острва 
на Јадрану, имала је укупно 9.085 km граничне линије. 4)

Њен географски положај имао је гранично-религијски 
карактер. Простор је карактерисала граница између католичанства 
и православља, затим граница између хришћанства и ислама.5) 
Представљала је историјско-географски, етнички, религијски 
и друштвено-географски мозаик, који, ако је политичко-
територијална заједница „стабилна,“ може представљати предност, 
али ако политичко-географски процеси имају дестабилизирајући 
карактер, онда ови елементи постају сукобљавајући. 

Из прошлости су наслијеђени елементи четири различи-
та културно-цивилизацијска круга: византијског, медитеранског, 

3 Мирко Грчић, Политичка географија, Географски факултет Универзитета у 
Београду,  Београд, 2000, стр. 399.

4 Veljko Rogić, Regionalna geografija Jugoslavije, knjiga 1, Školska knjiga Zagreb, 
Zagreb, 1982, стр. 15.

5 Milovan Radovanović, „Geografski prostor i društveno-istorijski proces“, u zborn-
iku: Jugoslovenski geoprostor (priredili: Jovan Ilić, Milovan Radovanović), Cen-
tar za marksizam univerziteta u Beogradu, Beograd, 1989, str. 16. 
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средњоевропског и исламског, који су оставили дубоке трагове у 
друштвеном и политичком животу јужнословенских народа.

Геопростор је имао специфичан политичко-географски, 
војно-политички и геостратегијски положај. „Дефиниран је до 
1948. године (сукоб са Информбироом) са три битне карактерис-
тике: 1) локацијом иза „жељезне завјесе“, 2) растућом важношћу 
положаја у приморском Римленду и за маритимне (таласократске) 
и континентске (телурократске) силе, и 3) положајем у зони подје-
ле интересних подручја Запада и Истока („зона Јалте“).“6) Испоља-
вао је карактер свих врста геополитичког положаја – локалног, 
субрегионалног и регионалног. Југославија је својим контактним 
положајем: подунавским, балканским и медитеранским, прекида-
ла континуитет геополитичких интереса војних блокова. У врије-
ме биполарне подјеле свијета,  била је дио геополитичке подјеле 
Балканског полуострва према формули 2+2+2 (двије државе при-
клоњене СССР-у: Бугарска и Румунија, двије „Западу“: Грчка и 
Турска, и двије „неутралне“: Југославија и Албанија)

Положај у чувеној Rimland зони је још више утицао на 
њен геополитички значај у свијету. Припадала је групи земаља 
које су се налазиле у такозваној „сивој зони“, према којој се во-
дила двострука политика великих сила: подршка независности у 
односу на конфронтирајућу страну, и покушај привлачења у своју 
сферу утицаја. Оваква констелација односа ће се задржати све до 
половине осамдесетих година 20. вијека, када „сива зона“ почиње 
губити свој ранији геополитички значај, а крај хладног рата се већ 
почео назирати. 

Узроке дезинтеграције, можемо сврстати у три групе: 
узроци у конститутивним елементима државе, узроци усљед ус-
тавног уређења и узроци међународног карактера .7)

•	 	Узроци у конститутивним елементима државе су се 
заснивали на томе да народ и организација власти нису 
у цјелости видјели будућност заједничке, савезне др-
жаве. Администранивне границе република нису биле 

6 Radovan Pavić, „Osnove političko-geografskog položaja Jugoslavije poslije II sv-
jetskog rata (izabrani primjeri)“, u zborniku: Jugoslovenski geoprostor (priredili: 
Jovan Ilić, Milovan Radovanović), Centar za marksizam univerziteta u Beogradu, 
Beograd, 1989, стр. 19.

7 Игор Зекановић, „Геополитички аспекти дезинтеграције СФР Југославије 
и рефлексије на грађански рат у БиХ и конституисање Републике Српске“, 
Гласник – Herald, Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, свеска 
11/2007,  стр. 88.
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ни историјске, ни етничке. Због чега је дошло до ст-
варања центара моћи на „периферији“ земље. Умјесто 
националне и социјалне кохезије, што је требало бити 
логично, с обзиром на социјалистичку идеологију, 
створени су предуслови за вођење политике национал-
них подјела и сепаратизама.

•	 	Узроци усљед уставног уређења били су многобројни, 
а првенствено су се заснивали на правним темељима, 
тј. Уставу из 1974. године. „Савезни  Устав  ограничио 
је право (и функције) федерације и пренио сва битна 
државотворна питања (надлежности) на републике и 
покрајине као конститутивне елементе федерације.“8). 
Границе република, које су створене овим Уставом, 
отвориле су процес националне територијализације и 
пораста национализма.

•	 	Узроци међународног карактера заснивају се на ути-
цају глобалних политичко-географских процеса и 
промјена почетком деведесетих година прошлог вијека 
на политичку стабилност Југославије. „Она је, наиме, 
деценијама била мост између Истока и Запада. Кад је 
нестало моћног Истока, није било потребе за СФРЈ.“9) 

„Успостављени хладноратовски модел ‚равнотеже стра-
ха‘ симболички је окончан Малтом 1989 (сусрет председника САД 
Џ. Буша и СССР-а М. Горбачова наизменично, на ратним бродо-
вима и једне и друге силе у водама Малте), иако су глобални вој-
но-политички и економски процеси који су му претходили већ јас-
но упућивали на чињеницу да то није био састанак равноправних 
партнера о евентуалној новој подели сфера утицаја и да је СССР 
и источни ‚блок‘ поражена страна у надметању две суперсиле“10). 

Ако се осврнемо на Heartland-Rimland концепцију, по-
четком деведесетих година 20. вијека и сама зона Rimland-а се 
трансформисала у просторном смислу. Сједињене Америчке Др-
жаве и НАТО су, користећи немоћ тадашњег СССР-а, послије Ру-
сије, побољшали своје геостратегијске позиције у Источној Евро-

8 Рајко Кузмановић, Уставно право, Правни факултет Бањалука, Бањалука, 
1999, стр. 321.

9 Мићо Стојановић, Нови свијет – старе глобалне геополитичке доктрине и 
стратегије, Педагошка академија у Бањој Луци, Бањалука, 1994, стр. 55.

10 Миломир Степић, У вртлогу балканизације, Институт за геополитичке 
студије, Београд, 2001. стр. 321.
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пи, инкорпорирајући некадашње чланице СЕВ и ВУ у своју зону 
утицаја и прошириле НАТО према Истоку (Мађарска, Бугарска 
Румунија, Чешка, Словачка, Пољска...). Тако се Југославија нашла 
у мање значајном дијелу Rimland-а, то јест у његовом спољашњем 
ободу, чији је геополитички значај био смањен.

Ипак, крајем осамдесетих година 20. века, спољни фак-
тор уступа мјесто групи унутрашњих фактора. Од раније познате 
националне разлике, ескалирале су у смеру националних суко-
ба.  

•	 	У априлу 1990. године, на изборима у Словенији по-
бјеђују опозиционе партије  (ДЕМОС) чији су про-
грами били засновани на антикомунистичком кон-
цепту и жељи за самосталношћу. Убрзо након избора, 
Скупштина Словеније је усвојила 2.6.1990. године 
„Декларацију о суверености“ и прогласила примат ре-
публичког закона у односу на савезни.

•	 	У Републици Хрватској, хронологија догађаја била је 
готово идентична. Хрватски парламент је 28.12.1990. 
године донио устав којим се Република Хрватска прог-
лашава државом хрватског народа. Словенија и Хр-
ватска су постале суверене и самосталне државе од 
8.10.1991. године. Сецесија ове двије југословенске 
федералне јединице била је увод у трагичне конфлик-
те.

•	 	Македонија је у јануару 1991. донијела Декларацију о 
независности, а на референдуму одржаном 8. 09.1991. 
године, око 90% становништва се опредјелило за неза-
висност. 

•	 	Скупштина Србије је 28.09.1990. године донијела Ус-
тав чиме је званично постала самостална, али да своја 
права остварује у складу са савезним уставом. При-
ближно исти став имала је и Република Црна Гора, те 
су се ове двије републике добровољно удружиле и об-
разовале нову, заједничку федеративну државу – Са-
везну Републику Југославију.

•	 	Скупштина Босне и Херцеговине усваја Резолуцију о 
суверености 15.10.1991. године и од тада се она „рас-
пада“ по националној основи на три дијела.
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Слабости у руковођењу Југословенском народном ар-
мијом и неспремност да на вријеме реагује још увијек су предмет 
бројних расправа. Мирослав Лазански, војни аналитичар је иста-
као: „ЈНА није могла да остале под стакленим звоном у земљи где 
је срушен цео систем, морал и вредност и било је наивно очеки-
вати да она остане потпуно имуна од утицаја друштва.“11) Одмах 
послије повлачења Југословенске народне армије из Словеније, на 
територији Хрватске интензивирана су непријатељства. Конфликт 
се проширио на цијелу територију Хрватске, а најжешћи сукоби су 
вођени у Славонији у јесен 1991. године.

3. ГЕНЕЗА НЕСТАБИЛНОСТИ 
 И ГРАЂАНСКИ РАТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Да би се схватила генеза босанско-херцеговачког кон-
фликта, неопходно је осврнути се на историјско-географску 
ретроспективу геопростора. „Босна и Херцеговина је дио Балкан-
ског полуострва са најкомплекснијом религијском структуром. У 
овом геопростору је најизраженије сучељавање различитих ре-
лигијско-цивилизацијских и културних утицаја Истока и Запада, 
који су вишеструко опредијелили политичко-географске процесе, 
геополитичке карактеристике и етничку композицију становништ-
ва.“12) 

На формирање етничког и религијског мозаика највише 
су утицала четири историјска догађаја. Први је да су славенски на-
роди Балканског полуострва до краја 9. вијека примили хришћан-
ство. Други је подјела хришћанске цркве 1054. године. Трећи до-
гађај је долазак Османлијског царства и нове религије – ислама 
–  почетком 14. вијека на Балканско полуострво. Као четврти, посе-
бан политичко-географски печат, дало је „источно питање“, тј. по-
влачење турске империје крајем 19. вијека из југоисточне Европе и 
настанак нових држава.

11 Мирослав Лазански, Јутарња патрола, Књига-Комерц, Београд, 1999, стр. 
152.

12 Игор Зекановић, „Религијско-цивилизацијске одреднице геопростора БиХ 
као детерминанта савремених политичко-географских процеса“, Гласник 
– Herald, Бања Лука, Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, 
свеска 16/2012, стр. 25–26.
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Религијско-цивилизацијске одреднице геопростора дјело-
вале су двојако када су савремени политичко-географски процеси 
у питању; интегративно када је у питању етничка хомогенизација 
и консолидација; и дезинтегративно када је у питању концепт му-
лтиетничности. Религијски фактор представљао је пресудну улогу 
у формирању националних идентитета и дефинисању њихових ге-
ополитичких интереса. 

Религијска и културно-цивилизацијска миксација, њихо-
ва прожимања, нарочито на  додирним тачкама као што је геопро-
стор Босне и Херцеговине, увијек су били узрок конфликтима, па и 
овом из деведесетих година 20. вијека. 

Етничка структура становништва Босне и Херцеговине 
са сигурношћу се може пратити од краја 19. вијека. Године 1878. 
почиње четрдесетогодишња аустроугарска владавина, а већ 1879. 
године аустроугарска власт ће извршити први од четири пописа 
становништва. (табела 1)

Табела 1:  
Преглед становништва БиХ по религијској припадности  

од 1879. до 1910. године

Година 
пописа

Укупно 
ста нов-
ниш тва

Пра во слав но 
ста нов ниш тво

Му сли ман ско 
ста нов ниш тво

Ка то лич ко ста-
нов ниш тво

Остало ста-
нов ниш тво

Број % Број % Број % Број %
1879. 1.158.440 496.761 42,88 448.613 38,73 209.391 18,08   3.675 0,31

1885. 1.336.091 571.250 42,76 492.710 38,88 265.788 19,89   6.343 0,47

1895. 1.568.092 673.246 42,93 548.632 34,99 334.142 21,31 12.072 0,77

1910. 1.898.044 825.418 43,49 612.137 32,25 434.061 22,87 26.428 1,39

Извор: Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine, C i Kr. Vladina tiskarna, 
Sarajevo, 1880. god, стр. 4, Штатистика мјеста и житељства Босне 
и Херцеговине по попису народа од 1. маја 1885, Земаљска штампарија, 
Сарајево, 1886. стр. 363, Главни резултати пописа житељства у Босни 
и Херцеговини од 22. априла 1895, Земаљска штампарија, Сарајево, 1896. 
стр. LVII-LIX, Славенко Терзић, „Пројект ‚аустроугарског Балкана‘ у 
Босни и Херцеговини (О идеолошким основама научних истраживања и 
научне пропаганде)“, у: Зборнику радова Босна и Херцеговина од средњег 
века до новијег времена, Историјски институт САНУ, Београд, 1995. стр. 
410.)

Слична национална структура становништва забиљеже-
на је у два пописа у Краљевини Југославији 1921. и 1931. годи-
не.  Геноцидно страдање  српског народа у Другом свјетском рату, 
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дјеловали су на смањење демографских потенцијала. Такође, мали 
дио избјеглог становништва се вратио у ратом опустошена пре-
бивалишта, што је, уз већ велике ратне губитке, негативно утица-
ло на демографски развој. У послијератном периоду од 1945. до 
1991. године у Босни и Херцеговини је извршено шест пописа ста-
новништва (1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991). (табела 2)

Табела 2:  
Национална структура становништва Босне и Херцеговине  

од 1948. до 1991. године

Година 
пописа Укупно Срби % Хрвати % Му сли-

ма ни % Остали %

1948. 2.565.277 1.136.116 44,3 614.123 23,9 788.403 30,7 26.635 1,1

1953. 2.847.790 1.264.372 44,4 654.229 23,0 891.800
(591.800) *

31,3
25,6

37.389
(337.389)

1,3
7,0

1961. 3.277.948 1.406.057 42,9 711.665 21,7 842.248 25,7 317.975 9,7

1971. 3.746.111 1.393.148 37,2 772.491 20,6 1.482.430 39,6 98.042 2,6

1981. 4.124.256 1.320.738 32,0 758.140 18,4 1.630.033 39,5 415.345 10,1

1991. 4.377.033 1.366.104 31,2 760.852 17,4 1.902.956 43,5 347.121 7,9

*  У резултатима пописа 1953. године, Муслимани су исказивани као 
„Југословени неопредијељени“.

Извор: Милена Спасовски, Драгица Живковић, Миломир Степић, Етнич-
ки састав становништва Босне и Херцеговине, Географски факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 1992. стр. 46–47, www.fzs.ba - Феде-
рал ни завод за статистику

На основу резултата првог пописа из 1948. године, Бо-
сна и Херцеговина је имала 2.565.277 становника, од чега Срба 
1.136.116, муслимана 788.403 и Хрвата 614.123. На основу података 
о националној припадности евидентно је да су Срби представљали 
најбројнију етничку групу, са 44,3% учешћа у укупној популацији. 
Према посљедњем попису становништва из 1991. године, Срба 
је било 1.366.104, или 31,2% укупне популације. Од 1971. године 
Муслимани чине већинско становништво са 1.482.430, или 
39,6% укупне популације, а пописом 1991. године 43,5% укупног 
становништва. Хрвати су према бројности становништва увијек 
били на трећем мјесту и његов удио у укупном становништву је 
константно опадао: од 23,9% у 1948. до 17,3% у 1991. години.

Према првим незваничним и непоузданим подацима 
из Пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и 
Херцеговини, 2013. године, које је објавила Агенција за статистику 



 СВЕТ И НОВЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПАРАДИГМЕ 

352

БиХ, укупан број становника у БиХ износи 3.531.159. Бошњачко 
становништво је најбројније са 1.769.592 становника или 50,1%. 
Затим слиједи српско становништво са 1.086.733 становника или 
30,78%, а Хрвати су трећи по бројности са 544.780 или 15,42% 
од укупног становништва. Пописи показују да ни једна од три 
вијековима водеће етничке групе у БиХ није имала апсолутну 
већину (Влада Републике Српске није признала и оспорила је 
резултате пописа 2013. које је објавила Агенција за статистику 
БиХ), па се није могло говорити нити о етнички хомогеној држави, 
нити о концепту нација-држава. 

Супротстављени интереси српског, хрватског и мусли-
манског/бошњачког народа имали су посебно изражену просторну 
димензију, односно све три стране су територију Босне и Херцего-
вине сматрале својом и различито схватале „нову“ политичко-тери-
торијалну заједницу. У суштини, поново се поставило историјско, 
политичко-географско и геополитичко питање: „Чија је Босна?“ 
Босанско-херцеговачка криза је испољила све историјско-поли-
тичке и политичко-географске елементе балканизације условљене 
факторима локалног, регионалног и глобалног карактера.

Већ 1991. године Парламент Босне и Херцеговине заузео 
је  курс отцјепљења од Југославије, слично као што су урадиле 
Словенија и Хрватска. Тачније, парламент је 14.10.1991. године ус-
војио резолуцију о суверености Босне и Херцеговине, а у децембру 
исте године и Декларацију о независности. Ови догађаји су били 
критични моменат за даљу ескалацију кризе, јер је уставни систем 
Босне и Херцеговине био заснован на консензусу сва три народа, а 
не на већинском систему.

Већина српских посланика у тадашњој Скупштини БиХ 
бојкотовала је гласање и напустила Скупштину. Убрзо је организо-
ван плебисцит српског народа у БиХ (9. и 10. новембра 1991. годи-
не) за остајање у Југославији, и у складу са његовим резултатима 
9. 01.1992. године прогласили су Српску Републику Босну и Хер-
цеговину – Републику Српску.

У покушају да спријечи грађански рат, Европска зајед-
ница је формирала Арбитражну комисију на челу са францус-
ким правником и дипломатом Робером Бадентером и предложила 
да се у БиХ одржи референдум о самосталности. Референдум је 
одржан 29.02.1992. године, а око 63% гласача (мање од потребне 
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двотрећинске већине) се изјаснило за независност, што је међуна-
родна заједница прихватила као основ за успостављање државе.

Када је постало јасно да је сукоб у Босни и Херцегови-
ни неизбјежан, међународна заједница га је покушала спријечити 
формирањем разних тијела и експертских група. Први и најкон-
кретнији план рјешења босанскохерцеговачке кризе понудила је 
експертска група на челу са португалским дипломатом Хозе Ку-
тиљером. Декларацију о принципима уставног уређења БиХ, по-
знатија као „Кутиљеров план“ прихватиле су све стране 17.03.1992. 
године у Сарајеву. На основу Декларације био је сачињен тзв. Ли-
сабонски папир којим би се прихватила конфедерална структура 
заједнице и равоправност три конститутивна народа. План је ос-
тао нереализован након што га је одбила муслиманска страна. Ку-
тиљеров план је био посљедњи мировни покушај прије ескалације 
трагичних догађаја и прекретница у даљим мировним преговори-
ма, који су вођени у далеко деликатнијим условима. Од 6.04.1992. 
године, у геопростору Босне и Херцеговине вођен је грађански, 
етничко-вјерски и братоубилачки рат између сукобљених страна, 
који се заснивао на разграничењу између Срба, Хрвата и Мусли-
мана.

Након неуспјелих преговора у Лисабону, Уједињене на-
ције преузимају водећу улогу у рјешавању кризе. Лондонском 
конференцијом из 1993. криза се покушала ријешити уз помоћ два 
координатора од стране УН и ЕУ. Овај мировни покушај  познат 
је као Венс-Овенов план, а понуђен је за вријеме највећих ратних 
сукоба (прва половина 1993. године). 

У периоду када су међународни посланици нудули 
разне варијанте мировног рјешења кризе, ратни сукоби су се 
интензивирали. Незадовољна статусом у БиХ, хрватска страна је 
ушла у рат против муслиманске, а у западном дијелу геопростора 
БиХ почели су ратовати муслимани између себе (Цазинска 
крајина). Када је постало јасно да донекле „контролисан рат“ 
добија све елементе неконтролисаног рата – „свако против свакога“ 
– хрватској и муслиманској страни је понуђен концепт заједничке 
федералне државе. Споразум је потписан у Вашингтону 18.03.1994. 
године (Вашингтонски споразум) као резултат америчке иниција-
тиве и дипломатије. Предвиђао је укидање хрватске политичко-
територијалне јединице Херцег Босне и могућност конфедералног 
савеза са Републиком Хрватском. Овим Споразумом је окончан 
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рат између хрватске и бошњачке стране и  потписан војни савез. 
Споразум је представљао прекретницу у босанскохерцеговачкој 
кризи, јер су наредне војне акције и политичке иницијативе биле 
директно или индиректно резултат овог Споразума. 

Као резултат новонастале геополитичке констелације по-
нуђен је нови  мировни пројекат – План Контакт групе. План се 
састојао од два основна документа: „Елементи за устав уније Бос-
не и Херцеговине“ и мапа о разграничењу између Федерације БиХ 
и Републике Српске.

До начелног усаглашавања ставова између зараћених 
страна дошло је тек у септембру 1995. године, када су одржане 
Женевска и Њујоршка конференција, гдје су договорени Основ-
ни принципи за имплементацију мира. На овим основама, вођени 
су завршни мировни преговори у ваздухопловној бази „Рајт Пе-
терсон“ (САД). Преговори су окончани 21.11.1995. године када је 
постигнут Мировни споразум за Босну и Херцеговину, тачније, 
„усаглашен је Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцего-
вини, а његово дефинитивно прихватање и потписивање обављено 
је 14.12.1995. године у Паризу.“13)

Бивши Високи представник за Босну и Херцеговину 
Волфганг Петрич је у својој књизи Босна и Херцеговина од Деј-
тона до Европе истакао сљедеће: „Грађански рат у БиХ је трајао 
три и по године. Током овог рата безуспјешно су вођени многи 
преговори за његово окончање. Прво је пропао Кутиљеров план 
из фебруара 1992. године. У периоду фебруар-април 1993. године, 
зараћеним странама је нуђен Венс-Овенов план који пада у воду. 
Јануара 1994. године, одбачен је и Овен-Столтенбергов план, а за-
тим и план Контакт групе. Тек на интервенцију САД коначно на 
територији Босне и Херцеговине је престао ратни сукоб и мир је 
потписан 21. новембра 1995. године у ваздухопловној бази Рајт Пе-
терсон у Дејтону (држава Охајо) САД.“14)

13 Витомир Поповић, Владимир Лукић, Документи Дејтон – Париз, Институт 
за међународно право и међународну пословну сарадњу Бањалука, Бањалука, 
1999, стр. 11.

14 Volfgang Petrič, Bosna i Hercegovina od Dejtona do Evrope, Svjetlost, Sarajevo, 
2002. стр. 37.
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4. ПОЛИТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ АСПЕКТИ 

ЕТНОДЕМОГРАФСКИХ ОСНОВА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ

Република Српска је ентитет у Босни и Херцеговини чија 
површина износи 24.641 km2, што представља око 48% површине 
Босне и Херцеговине. На основу географског положаја спада у гру-
пу континенталних политичко-територијалних заједница. Матема-
тичко-географски, заузима сјеверни и источни дио геопростора 
Босне и Херцеговине, између 42033’19’’ и 45016’34’’ сјеверне гео-
графске ширине и 16011’06’’ и 19037’44’’ источне географске дужине.

Границе  су одређене међународно признатом границом 
Босне и Херцеговине према републикама бивше СФР Југославије 
Србији, Хрватској и Црној Гори, те међуентитетским разграничењем 
према Федерацији БиХ. Укупна дужина граница износи око 2.177 
km, од чега међуентитетску границу чини око 1.081 km. На основу 
прелиминарних резултата Пописа становништва 2013. године, који 
је објавио Републички завод за статистику Републике Српске, у 
Републици Српској живи 1.326.991 становник.

„Број становника, густина насељености, структуре 
становништва (економска, религијска...), те етнопсихичке особине 
формирају скуп квалитативних и квантитативних карактеристика 
које утичу на политичко-географске процесе и политичко-географ-
ски положај неке заједнице у цјелини.“15)

Број рођене дјеце у Републици Српској у периоду 1996–
2015. указује да Република Српска спада у нисконаталитетна под-
ручја. Биолошко обнављање становништва је испод нивоа просте 
репродукције. Наведене процјене броја становника указују да је на 
геопростору Републике Српске (1996–2013) забиљежен апсолутни 
пораст од 33.956 становника. Значи да је укупан демографски раст 
Републике Српске позитиван, али га одликују специфичности, јер 
је природни прираштај негативан од 2002. године. Од 2001. године 
Републику Српску карактерише континуирано смањење броја 
становника, које износи 65.444 становника. (табела 3)

15 Игор Зекановић, „Демографски развој као детерминанта политичко-
географских процеса у Републици Српској“, у зборнику: Трећи конгрес 
српских географа (приредили: Рајко Гњато, Миленко Живковић), Географско 
друштво Републике Српске, Бања Лука, 2011, стр. 327.
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Табела 3:  
Природно кретање становништва Републике Српске 1996-2015.

Год.

Процјена броја становника Рођени Умрли
Ук

уп
но

М
уш

ки
*

Ж
ен

ск
и*

Живорођени

М
рт

во
ро

ђе
ни

Ук
уп

но

М
уш

ки

Ж
ен

ск
и

О
до

јч
ад

Ук
уп

но

М
уш

ки

Ж
ен

ск
и

1996. 1.391.593 ... … 12.263 6.368 5.895 61 10.931 6.056 4.875 179

1997. 1.409.835 … … 13.757 7.176 6.581 73 11.755 6.495 5.260 156

1998. 1.428.798 679.975 749.003 13.527 7.081 6.446 56 12.469 6.615 5.854 112

1999. 1.448.537 689.186 759.351 14.500 7.394 7.106 70 12.529 6.681 5.848 119

2000. 1.469.182 714.793 754.389 14.191 7.319 6.872 52 13.370 7.069 6.301 103

2001. 1.490.993 725.368 765.625 13.699 7.053 6.646 77 13.434 7.290 6.144 73

2002. 1.455.446 708.449 746.997 12.336 6.365 5.971 40 12.980 6.791 6.489 89

2003. 1.463.465 712.335 751.130 12.066 6.247 5.819 41 13.498 7.121 6.377 66

2004. 1.471.529 716.260 755.269 11.917 6.188 5.729 35 13.475 6.987 6.488 63

2005. 1.479.634 720.205 759.429 11.638 5.974 5.664 40 13.802 7.239 6.563 37

2006. 1.443.709 702.718 740.991 10.524 5.351 5.173 27 13.232 6.904 6.328 50

2007. 1.439.673 700.754 738.919 10.110 5.203 4.907 39 14.146 7.302 6.844 38

2008. 1.437.477 699.685 737.792 10.198 5.262 4.936 34 13.501 7.058 6.443 40

2009. 1.435.179 698.567 736.612 10.603 5.577 5.026 32 13.755 7.099 6.676 51

2010. 1.433.038 697.524 735.514 10.147 5.184 4.963 41 13.517 6.935 6.582 44

2011. 1.429.668 695.884 733.784 9.561 5.008 4.553 29 13.658 7.001 6.657 43

2102. 1.429.290 695.700 733.590 9.978 5.089 4.889 38 13.796 7.064 6.732 37

2013. 1.425.549 693.879 731.670 9.510 4.907 4.603 37 13.978 7.237 6.741 33

2014. - - - 9.335 4.846 4.849 22 14.409 7.386 7.023 29

2015. - - - 9.357 4.842 4.515 17 15.059 7.640 7.419 26

Извор: Демографска статистика 4, 10, 14 ,15, 16,17 и 19, Републички 
завод за статистику, Бања Лука

Према процјенама, укупни ратни губици у Босни и 
Херцеговинии износе од 97.207 до 104.732 лица16). Према подацима 
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите погинуо је 
20.391 борац Војске Републике Српске, што је чинило 1,46% 
укупне популације у Републици Српској. Према подацима овог 
Министарства, укупан број ратних војних инвалида, разврстаних 

16 Стево Пашалић, „Демографски губици у Босни и Херцеговини (1991-2011)“, 
у зборнику: Трећи конгрес српских географа (приредили: Рајко Гњато, 
Миленко Живковић), Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, 
2011, стр. 338.
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у десет категорија инвалидности износи 37.627 17). Ратни конфликт 
је умањио, управо онај контингент становништва, који је чинио у 
репродуктивном смислу најспособнију групу у Републици Српској. 
Такође, постратне трауме, као и неизвјесна политичка ситуација, 
утицали су на још израженије негативне демографске процесе, 
чије посљедице се данас итекако осјећају. (карта 1)

Карта 1:  
Учешће погинулих бораца у укупном становништву  

Републике Српске

Извор: Влада РС, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

17 Игор Зекановић, Етнодемографске основе политичко-географског положаја 
Републике Српске, Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, 2011, 
стр. 144.
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Геопростор Републике Српске, усљед ратних дејстава 
1991-1995. године, суочио се са избјеглиштвом као специфичним 
обликом присилних миграција. „С обзиром на податке званичне 
статистике UNHCR-а, сматра се да је са геопростора бивше СР 
БиХ покренуто око 2.500.000 становника, што је око 55% пред-
ратног становништва. У септембру 1996. године, UNHCR је обја-
вио званичну процјену да у том тренутку у око 100 земаља широм 
свијета има око 1.050.000 избјеглих лица из Босне и Херцегови-
не.“18) Ибјеглиштво као процес захватио је трећину становништва 
Републике Српске према процјени броја становника из 1996. годи-
не, а петину према спроведеној регистрацији 2001. године. У са-
радњи са Високим комесаријатом Уједињених нација за избјегли-
це, у прољеће 1996. године је извршен „Попис избјеглица и других 
ратом угрожених лица“. Према резултатима Пописа, у Републици 
Српској евидентирано је 419.879 избјеглих и расељених лица.

Присилне миграције су изазвале широк спектар друштве-
но-економских и политичких посљедица у геопростору Републике 
Српске, али и политичко-географском окружењу. Избјеглиштво 
као процес је измијенило просторни размјештај становништва и 
етничку композицију геопростора. Изазвало је поред просторних и 
велике демографске, социо-економске, психолошке, културно-ис-
торијске и политичке посљедице.

Просторне посљедице карактерише измјена природних 
и друштвених услова живота избјеглог становништва. Проблем 
је изражен код сеоског становништва, који се тешко навикава на 
градски начин живота. Демографске посљедице се заснивају на 
поремећајима у демографским структурама (старосној, полној, об-
разовној, економској). Социо-економске посљедице су засноване 
на социјалном положају избјеглог становништва. У том контексту, 
присилне миграције су повећале незапосленост. Психолошке 
посљедице се огледају у проблемима усљед измјене животних ус-
лова и промјена у начину живота. Културно-историјске посљедице 
се углавном манифестују у тешкој и дуготрајној асимилацији из-
бјеглог становништва. Процес избјеглиштва је измјенио просторну 
етнодемографску структуру, али је утицао на етничку консолида-
цију и хомогенизацију становништва.

18 Драшко Маринковић, Демографски проблеми процеса избјеглиштва у 
Републици Српској, Географско друштво Републике Српске, Бањалука, 2005, 
стр. 73.
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Као посљедица дезинтеграционих процеса промениле су 
се геодемографске карактеристике пограничног простора Републи-
ке Српске. Удаљеност од већих урбаних центара Републике Српске 
уз екстензивну пољопривреду, лошу саобраћајну инфраструктуру, 
неразвијену индустрију и још увијек присутну ратну психозу, још 
више су утицали на појаву изолованости, периферности и затво-
рености ових простора. Проблеми у појединим пограничним те-
риторијама се међусобно  разликују. У неким регионима постоји 
изражен проблем избјеглица и принудних  миграната,  у  другима  
је висок  ниво  етничке  конфликтности и неповјерења, у трећима 
је проблем настао усљед распада економских токова, саобраћајних 
веза...

„Висок коефицијент развијености границе Републике 
Српске и сложен политичко-географски комплекс наизмјенично 
распоређених микроконкавно-конвексних територијалних обли-
ка насталих на макроконкавно-конвексном контакту два босан-
ско-херцеговачка ентитета последица су не само установљених 
решења на дејтонској ‚мапи‘, већ и сложених предратних ет-
нопросторних односа, ратних линија додира сукобљених страна 
и суштински инкопатибилних геополитичких и геостратегијских 
интереса и претензија три локална етноверска колективитета.“19).

Погранични простор Републике Српске одређен је дуби-
ном од 5 km од државне/међуентитетске границе. Укупна површи-
на пограничног простора износи 10.401 km2  што износи око 40% 
територије Републике Српске. Регистровано је 1.216 насеља. Пре-
ма прелиминарним резултатима Пописа становништва, домаћин-
става и станова у БиХ-Република Српска из 2013. године, на овом 
простору је живјело 512.416 становника. Густина насељености 
становништва износи 49,3 ст/km2. Густо су насељени сјеверни и 
сјеверозападни погранични простори према Хрватској и Србији. 
Простори према Федерацији БиХ и Црној Гори, осим гдје гранич-
на-међуентитетска линија пресијеца већа насеља, имају ријетку 
насељеност. (карта 2)

19 Миломир Степић, У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт 
за геополитичке студије, Београд, 2001. стр. 370.
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Карта 2:  
Број становника у пограничним насељима  

Републике Српске

Извор: ARC GIS
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5. ЗАКЉУЧАК

Дезинтеграција СФР Југославије и етничко-вјерски кон-
фликт у Босни и Херцеговини завршени су прије више од двадесет 
и пет, односно двадесет и једне године. Демографске посљедице 
су несагледиве. Прије свега, у демографском смислу Република 
Српска још увијек осјећа посљедице ових политичко-географских 
процеса. Становништво као најбитнији ресурс и елемент друштве-
но-економског развоја, формира скуп етнодемографских каракте-
ристика који има специфичну вриједност у политичко-географс-
ком вредновању геопростора Републике Српске. Eтнодемографске 
основе чине примарну детерминанту настанка, опстанка, али и по-
литичко-географске будућности Републике Српске.
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FRAGMENTATION AS 
 A POLITICAL-GEOGRAPHICAL 

 PARADIGMS: IMPACT OF 
 DISINTEGRATION SFR YUGOSLAVIA 

ON THE ETHNO-DEMOGRAPHIC 
 FEATURS OF THE REPUBLIC  

OF SRPSKA

Resume

The ethnic and national diversity of the population of Yugoslavia 
was undoubtedly the most prominent feature of Yugoslavia. It was 
precisely the multinational population structure and special histor-
ical-geographic background that caused the federal organization. 
Yugoslavia was a multinational state and so were its republics and 
provinces. 
In mid-1989, the crisis within the society reached its peak. As the 
40-year-old leading party collapsed and the inter-republic relations 
tapered, it was in 1990 that the conditions were created to form a 
multiparty system comprising ethnically based political parties. A 
large number of the newly-formed parties had a separatist, nation-
alist, and anti-Yugoslav program. The traditional lines of demarca-
tion came into the limelight – confessional and cultural (located 
down the East-West transversal) and social-economic down the 
Una, Sava, and Danube rivers, i.e. North-South division. Clashes in 
Slovenia in 1991 are believed to be the beginning of the conflict. In 
spring 1992, the war spread to Bosnia and Herzegovina. 
It was impossible for Bosnia and Herzegovina to easily form as a 
sovereign state due to poor harmonization of interests of its con-
stitutive peoples. It was referred to as “Yugoslavia minor” because 
it had all the ethnic specificities as Yugoslavia. The Serbs, Croats, 
and Moslems all had the same rights in Bosnia and Herzegovina, 
which meant that no individual nation was the bearer of the repub-
lic sovereignty as in other republics. It was the only republic of 
former Yugoslavia without a majority sovereign people. The three 
constitutive peoples, wrong politics, religious differences, different 
national identities, history, and the overwhelming economic crisis 
all brought on the turbulent political-geographical processes within 
this geospace for which Jovan Cvijic, the best-known Serbian ge-
ographer, claimed would be the “key” for the Serbian-Croatian re-
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lations and the Yugoslav issue back in early 20 century.  
Ever since April 6, 1992, there had been a civil and ethnic-religious 
war within Bosnia and Herzegovina geospace based upon the lines 
of demarcation among the Serbs, Croats, and Moslems. 
Тhere had been multiple solutions offered to stop the hostility since 
the beginning of the conflict. It was only in September 1995 that the 
principle harmonization of different stands was accomplished. By 
this we refer to Geneva and New York conferences during which 
the Basic Principles for the Peace Implementation were arranged. 
Тhe final peace negotiations were conducted at the Wright-Patter-
son Air Force Base (USA). The negotiations ended on November 
21, 1995 as the Peace Agreement for Bosnia and Herzegovina was 
ratified.
Provisions of the Peace Agreement made Bosnia and Herzegovina 
a state of two entities – BiH Federation and Republic of Srpska. 
The entities were given jurisdictions of a individual political-ter-
ritorial subjects. It was difficult to constitute a complex state such 
as Bosnia and Herzegovina and defines its political-territorial units 
taking into account the aforementioned ethnic and cultural hetero-
geneity of this space. Hence, it is an undefined form of state system, 
which makes it unique worldwide. The state system is based upon 
1+2+3 formula, i.e. one state, two entities, and three constitutive 
peoples and religions. 
Disintegration processes have always had the key impact on de-
mographic processes. The reproductive population contingent in 
Republic of Srpska has decreased due to consequences of disinte-
gration processes, conflict, refugees, and post-war traumas. The re-
sult is the continuous negative natural circulation of the population. 
Those negative demographic circulations affect the misbalance of 
the demographic population structure, which directly impinges on 
the political-geographical characteristics of Republic of Srpska. 
Thus, it is crucial to take into account the future development of 
population, demographic movements, and population policies. 
If we consider the impact and relevance that the population holds 
within some political-territorial unit, then this impact is of the key 
importance for the geospace of Republic of Srpska entity in Bosnia 
and Herzegovina. In addition, population and its ethno-demograph-
ic features are one of the crucial factors of political-geographic 
position and social-economic development in Republic of Srpska.
Key words: disintegration, political-geographical processes, ethno-
demographic base, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
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