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Сажетак
У раду, аутор, након краћег увода, прво објашњава парадигму науке уопште
и парадигму геополитике посебно. Нарочито указује на парадигму у нормалној
науци која нуди методе, технике и инструменте и примере за нормално
истраживање проблема и доказивање ставова, хипотеза, закона, теорема и теорија у
целини. Такође указује и на кризе владајуће парадигме и појаву научних револуција
у науци уопште и геополитици посебно.
Аутор, затим објашњава сукоб Копна и Мора, као веома стабилизовану
парадигму геополитике која траје миленијумима. Поред тога, указује и на оне
парадигме које настају у историјском развоју и које су мање стабилизоване од
претходне, односно од Сукоба Копна и мора. То су парадигме премодерне, модерне
и постмодерне геополитике.
Summary
In this paper, the author, after a brief introduction, the first explains the paradigm of science in general and
especially the paradigm of geopolitics. Specifically points to the paradigm of normal science who offers methods,
techniques and instruments and examples for proper investigation of the problem and demonstrate the attitudes,
theories, laws, theorems and theories in general. It also points to the crisis of the ruling paradigm and the emergence
of scientific revolutions in science in general and especially geopolitics.
Author, then explains the conflict of land and sea, as the very paradigm of geopolitics stabilized lasting
millennia. In addition, points to those that occur in the paradigm of historical development, and which are less
stabilized than the last, or the Conflict of land and sea. These paradigms are premodern, modern and postmodern
geopolitics.

Увод
Геополитика у свом рудиментарном облику постоји од када постоје народи и
државе. Миленијумима и вековима људи су непрекидно настојали да насељавају оне
просторе који им нуде најбоље услове за живот, рад и просперитет. Када су ти услови
нестајали (на пример: риболов, лов и слично) нестајала су и насеља у којима су људи
живели и њихови остаци, данас, служе као туристичке атракције.
Паралелно с насељавањем простора људи су правили и прогнозе о сопственој
будућности и могућностима опстанка. Појављују се и бројни пророци и прогнозери од
Нострадамуса до савременог доба. Прогнозе су биле веома различите. Једни сматрају да се
свет непрекидно развија и демократизује и де ће генерације које долазе имати боље услове
за живот и опстанак. За разлику од њих, други сматрају да ће социјалне, економске,
еколошке и природне катастрофе доносити сукоб цивилизација и да ће људски живот и
живот на планети Земљи уопште бити у сталној опасности. Једни, такође, сматрају да
животу на планети земљи прети опасност од тоталног загревања, а други – од тоталног
захлађења и слично.
Наведене прогнозе и пророчанства су производ маште појединаца, али питања о
будућности света захтевају научни приступ и научне одговоре. На жалост свет за тим
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одговорима трага и данас. Нагли научно–технолошки развој, који траје више од једног
века, дао је одговоре на бројна фундаментална питања. Унапређене су све области људске
делатности. Нарочито су развијене бројне технологије од апарата за домаћинство, преко
средстава за комуникацију до космичких сателита. Развијене су и форме логичког
мишљења и закључивања. Постоје и научне прогнозе које су засноване на реалним
емпиријским подацима и тенденцијама кретања квалитативно–квантитативних показатеља.
О геополитици постоје и бројни писани материјали, претежно примењеног карактера. Реч
је пре свега о политичким и геополитичким стратегијама и доктринама великих сила, и
начинима њихове практичне имплементације на плану остваривања националних интереса
и стварања интересних сфера. Постоје и озбиљни теоријски радови твораца геополитике из
половине прошлог века. Геополитика, међутим, у последње три деценије доживљава пуну
афирмацију у теоријском и практичном смислу. Појављују се и веома конзистентни
геополитички радови савремених геополитичара Ноама Чомског, Александра Дугина,
Мишела Чосудовског, Џона Перкинса, Лорета Наполеонија, Ане Филимонове, Данијела
Естулина, Семјуела Хантингтона, Збигњева Бжежинског и бројних других. И даље се,
међутим, осећа недостатак идентификације и експликације стабилизованих делова теорије
геополитике (закона и законитости) на основу којих би се могле поставити ваљане
прогнозе у ближој и даљој будућности. Осећа се, такође, и недостатак ваљаних мета
теорија, нарочито о појму и врстама и основним карактеристикама парадигми геополитике.
1. Појам парадигме, нормалне науке
и научне револуције
Термин којим се означава појам парадигма потиче из грчког језика и значи
„образац, узор, узорак, примерак по коме се нешто ради“.1 Из те номиналне дефиниције у
обичном значењу често се дедукује дефиниција да је парадигма уопште основна или
доминантна теорија у структури науке одређеног доба. Под тим појмом Томас Кун, с
једне стране, подразумева читаву конструкцију уверења, вредности, техника и слично, које
деле чланови једне научне заједнице. С друге стране, он под тим подразумева „једну врсту
елемената у тој констелацији, она конкретна решења загонетки која, употребљена као
модели или као примери, могу да замене експлицитна правила као основу за решење
преосталих загонетки нормалне науке“.2 Први смисао тог појма он назива социолошким, а
други – научним, односно филозофским. Други смисао парадигме за Куна је дубљи од
оног првог јер, како сам каже, порекло врста не признаје никакав скуп циљева, било
божјих, политичких, економских или природних. Природно одабирање је то које делује у
датим условима на еволуцију живих организама. Први смисао, међутим, је такође значајно
зато што снажно утиче на истраживачки поступак и развој људског сазнања уопште. Из
свега тога се намеће закључак да је парадигма и основна или доминантна теорија и
„успешна метафизичка спекулација која научницима једног одређеног периода времена
пружа не само модел–проблеме, већ исто тако и модел–решења, а најзад, она је и скуп
општеприхваћених уверења једне научне заједнице која добијају свој конкретан облик у
неком уџбенику или неком класичном делу“.3 Аналогно томе, намеће се закључак да је
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парадигма геополитике основна или доминантна теорија, односно скуп
општеприхваћених норми и уверења према којима се теоретичари и практичари
геополитике управљају у процесу научног истраживања или решавања конкретних
практичних проблема.
Историјски посматрано сваки период се карактерише једним бројем владајућих
теорија (парадигми) које чине окосницу науке тога доба. Те теорије су научницима нудиле
модел према коме су истраживали, али и моделе евентуалних решења. Зато би се могло
рећи да су те парадигме биле упућивачке, усмеравајуће, али и директивне. Те парадигме су
владале и још увек владају и у свакој науци, па и у геополитици. Оне су, у одређеном
смислу, служиле и као основа за истраживање. Оне су истовремено биле и кочнице за даљи
развој због тога што није било једноставно променити устаљени начин мишљења и увести
новину пред којом се налазе препреке научног и метафизичког карактера. Ова друга врста
препрека нарочито је била изражена у догматизованим, ауторитарним и
тоталитаристичким системима где су владала диригована теоријска и практична решења и
начини размишљања уопште, али су оне веома присутне и данас.4
У науци уопште и у геополитици посебно, дакле, постоје владајуће парадигме, али и
велики број конкурентних које стално те владајуће угрожавају у које се кандидују за
преузимање њене улоге. Ако је стање у науци (геополитици) редовно, ако су теорија и
истраживања засновани на одређеној стабилизованој парадигми која пружа дуготрајну
основу за нормалан развој те науке и за правилну некритичку праксу, ако се истраживање
реализује плански и организовано, ако резултати истраживања нису у супротности са
владајућом парадигмом и ако конкурентске парадигме не угрожавају владајућу, онда је реч
о нормалној науци. Прецизније речено, нормална наука је онда када владајућа парадигма
није у кризи, односно када се не виде друге парадигме које би могле да је угрозе.5
Парадигма која влада у нормалној науци пружа примере који укључују законе,
теорију, методе, инструменте и слично на основу којих се заснива истраживање и научна
делатност у науци уопште и у геополитици посебно. Проучавање тих владајућих
парадигми, како истиче Кун, „представља оно што студенте углавном припрема за
чланство у посебној научној заједници у којој ће доцније да делују“.6 Придружујући се
људима који су, такође, своје ставове изграђивали на основу тих парадигми, они ће брзо
усагласити ставове, односно неслагања између њих око фундаменталних питања науке
практично неће ни постојати. То придржавање истих стандарда који су засновани на
заједничкој парадигми има својих и добрих и лоших страна. Добра страна је у томе што ће
се, због непостојања разлика, лакше усаглашавати ставови и доносити заједничка решења
односно јединствене теорије које не угрожавају владајућу парадигму. Лоша страна је у
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оригиналном облику, у научним уџбеницима, елементарним и вишим.“ (Кун, Т.: Структура научних
револуција, Нолит, Београд, 1974, стр. 50.)
Исто, ..., стр. 51.
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томе што та једностраност и задржавање устаљеног начина мишљења не може довести до
радикалних преокрета. У науци се могу остваривати ситнији помаци који су у складу са
постојећом парадигмом, али до револуционарних открића, нарочито оних која би угрозила
владајућу парадигму и проузроковала научну револуцију, обично, не долази.
Ако се, међутим, појаве ситуације и процеси када се неки нормалан проблем, који
би требало да буде решив помоћу познатих правила и процедура, опире устаљеном начину
истраживања; ако се део опреме који је замишљен за нормално истраживање не понаша на
унапред предвиђен начин; ... ако професија не може више да избегне неправилности које
подривају постојећу традицију научне праксе; ако почињу неуобичајена истраживања која
професију воде у најмању руку новом скупу принципа – новој основи за упражњавање
науке, онда настаје научна револуција. То су процеси када се стари категоријални појмови
и класификаторски низови у једној науци замењују новим и када настаје преокрет у
професионалним опредељењима. Научне револуције су, како Кун синтетизовано истиче,
неуобичајене епизоде у којима се одвија преокрет у професионалним опредељењима,
слама традиција и појављују допуне нормалној науци која ту традицију чува.7
У историји науке уопште познат је велики број научних револуција које су
представљале преломне епизоде у научном развоју. Оне се, углавном, везују за Коперника,
Њутна, Лавоазијеа, Ајнштајна, а познати су и многи други. Свака од тих преломних
епизода нужно је водила одбацивању старе теорије коју је заједница у одређено време
поштовала и прихватању нове која је, углавном, неспојива с том старом. Свака од њих је,
како Кун истиче, „довела до промене у проблемима који стоје на располагању за научно
испитивање, као и у стандардима помоћу којих је професија одређивала оно што ће се
сматрати допустивим проблемом или легитимним решењем проблема. И свака је довела до
промене у научној имагинацији на начине које ћемо најпосле морати да опишемо као
преображај света у оквиру кога се научни рад одвија.“8
У геополитици, а и другим сличним наукама, међутим, обично није реч о научним
револуцијама у класичном смислу. Пре би де могло говорити о томе да је до смена
парадигми долазило поступно, миц по миц, да се старе парадигме не могу одбацити у
потпуности и за сва времена и да су оне присутне и у оквиру нових парадигми. Реч је о
томе шта је у парадигми доминантно, оно старо или је нова парадигма постала
преовлађујућа. Старе парадигме, дакле, јесу неспојиве с новим, али се не сме заборавити
ни чињеница да су те нове парадигме изграђиване на теоријским поставкама претходних –
старих парадигми. „Напредак науке“, како је истицао Поенкаре, „не може се поредити са
мењањем неког града, где се старе зграде немилосрдно руше како би створиле место за
нове, већ са непрекидном еволуцијом зоолошких врста које се развијају постепено да би на
крају за обично посматрање постале непрепознатљиве, али где око стручњака може увек да
нађе трагове рада претходних столећа.“9 Слично мишљење заступа и Станиша Новаковић
који, критикујући Куна, истиче: „Мој је утисак да је Кун научну револуцију схватио
сувише темељито“ ... „па онда у ствари и нереалистички. Ствар је у томе да ни у
политичким револуцијама не долази никада до тако темељитих промена у економском и
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политичком систему какве носиоци тих револуционарних промена у почетку претендују да
постигну, а које доцније, наравно, само желе да представе као да су се стварно збиле. Оно
што се заиста догађа и у политичким и у научним револуцијама, а што – разуме се – многе
заинтересоване стране неће увек да признају, јесте следеће: када се нова парадигма
довољно развије, онда се види да она има много штошта заједничко са старом, тј. да није
тако темељито нова као што се у почетку мислило. Разлог због чега је то тако у науци,
лежи првенствено у чињеници да теоретичари, морају озбиљно да се ослоне на огромну
количину претходног знања које се у датом тренутку узима као општеприхваћено.“10
Следећи значајан проблем око кога се научници и данас споре јесте време трајања
научне револуције. Мишљење које би могло бити прихватљиво јесте да се те револуције
припремају веома дуго. За разлику од те припреме, процес замене парадигми траје веома
кратко. У вези с тим Кун истиче да свест о неправилности „може да траје тако дуго и да
продре тако дубоко да се области које су се нашле под њеним утицајем могу с правом
описати да су у стању надолазеће кризе“.11 Те кризе се, према његовом мишљењу,
завршавају израстањем новог кандидата за парадигму и битком око његовог прихватања;
све дотле док не дође до замене парадигми. За разлику од кризе, прелазак са парадигме на
парадигму је краткотрајан. Он се, како Кун истиче, не може одвијати корак по корак, зато
што се не одвија према законима логике и неутралног односа према чињеницама, већ
настаје као плод преобраћања, као нагли преокрет у науци.12
Сама чињеница да се научне револуције припремају веома дуго, наводи на закључак
да су оне ретка појава у науци. У периоду припрема прво се појављује заједничка свест
(мишљење великог броја људи) да у нормалној науци нешто није у реду. Затим се
појављује период кризе као уобичајени увод, односно као један механизам који нам даје до
знања да крутост нормалне науке не може вечито трајати без приговора. У току кризе
почиње озбиљна критика постојеће парадигме. Она се, обично, прво појављује из оне
научне заједнице која највише осећа последице те кризе, а затим и из оне која је била
заговорник дате парадигме. Појављује се и велики број предлога међу којим има и оних
који се касније показују као неодговарајући, површни, па и погрешни. Појављују се
корисни предлози који воде ка унапређењу науке, али то не значи да су се самом њиховом
појавом створили услови за промену парадигме. „Да су сви чланови једне заједнице“, како
истиче Кун, реаговали на сваку неправилност као извор кризе, или да су пригрлили сваку
нову теорију с којом се појави неки њихов колега, науке више не би било.“ Ако, с друге
стране, нико не би реаговао на неправилности или на сасвим нове теорије, на крајње
рискантне начине, било би мало или уопште не би било револуција. У стварима као што су
ове, прибегавање заједничким вредностима, пре него ли заједничким правилима која
управљају појединачним избором, може да буде начин на који дата заједница расподељује
ризик и обезбеђује дуготрајни успех свога подухвата.13
Научне револуције, у ужем смислу речи, не почињу процесом појаве кризе и
предлога за њено решавање. Оне почињу оног момента када се, на основу великог броја
предлога, појави једна или више парадигми и када се једна од њих покаже доминантном у
10
11
12
13

Новаковић, С.: Предговор у: Кун, Т.: Структура научних револуција, Нолит, Београд, 1974, стр. 19.
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односу на све друге, укључујући и владајућу парадигму. „Одлука да се једна парадигма
одбаци“, како Кун истиче, „увек је истовремено и одлука да се прихвати друга, а
расуђивање које води тој одлуци укључује поређење обеју парадигми са природом, као и
између себе.“14 То, практично, значи да се не препоручује промена старе парадигме све до
оног момента док се у потпуности не формира нова парадигма, са очигледним
предностима и потпуним изгледима на успех. У супротном, увођењем великог броја
појмова и класификаторских низова (како коме падне на памет), збуњује научнике и
стручњаке у науци и одређеној области друштвене делатности. У таквим условима они се
осећају као возачи који возе путем с недозвољено великим бројем саобраћајних знакова
који их, уместо усмерења и правилне оријентације, могу у потпуности збунити и
дезоријентисати.
Смена парадигме, дакле, у науци може се одвијати радикално, „преко ноћи“, а може
и постепено. И у једном и у другом случају припреме за промену трају веома дуго. Ипак,
када је о геополитици реч, пре би се могло говорити о блажим прелазима већ о веома
развученом историјском раздобљу. Ти прелази подразумевају постепено прихватање нове
парадигме у задржавање елемената старе, па чак и прихватање неких (рудиментарних)
облика наредне парадигме. Зато није могуће ни прецизно раздвојити и одредити тренутак
времена када је једна парадигма победила другу. Такође се не може говорити о
стопостотно чистим тим парадигмама, без обзира о ком историјском раздобљу је реч, већ
најчешће о њиховој комбинацији, а наведена класификација се обично изводи према оној
парадигми која је у датом времену доминантна. Тек оног момента када та стара постане
доминантна (када постане модус) онда се може говорити да је дошло до смене парадигме у
геополитици.
У геополитици, као и у другим наукама, уопштено посматрано, постојале су
парадигме које су биле мање или више стабилизоване. Постојане и скоро непроменљиви
делови (стабилизована водећа парадигма) односе се на простор који је сам по себи
постојан и непроменљив. Друге парадигме које су изложене сталној конкурентности
односе се на одређену историјску епоху, друштвено–политичке услове, али и
културолошке специфичности одређених региона и географских целина.
2. Сукоб копна и мора – основна парадигма геополитике
Парадигма простора о вечитом сучељавању копна (телурократије) и мора
(таласократије) постоји од постанка организованих држава и народа. Прво се појављивала
у условима ограничених размера (у регионалним оквирима) када је телурократија била у
знатној превласти. Она је владала над читавим комплексом цивилизација, а таласократија
се појављује фрагментарно и спорадично. Касније, са појавом империја, а нарочито са
развојем морепловства и авијације, геопростор добија потпуније и постојаније облике који
се, према Макиндеру и другим геополитичарима, дели на три геополитичке особености. То
су:
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Унутарконтинентални простори, који се још називају и непокретна
платформа, heartland (срце света), географска осовина историје.15 Они
стабилно чувају телурократску цивилизацијску особеност.
Унутрашњи или континентални полумесец, који се назива и приобална зона,
римланд, мекани слој, геополитичка граница, санитарни коридор и слично. То
је геопростор интензивног културног развоја у коме су видљиве црте
таласократије, уравнотежене многим телурократским стремљењима.
Спољашњи или острвски полумесец, (неистражене земље) са којима су могуће
само поморске комуникације. Први пут се јавља у Картагини и трговачкој
феничанској цивилизацији која је споља утицала на унутрашњи полумесец
Европе.16

Реч је, дакле, о телурократији (копну), таласократији (мору) и rimland–у
(„меканом слоју“), као три најзначајнија простора на којима су се цивилизације
миленијумима и вековима сукобљавале и, веома ретко, сарађивале.
Појмови телурократија и таласократија су настали на основу географског
устројства двојности планете и историјске типологије цивилизација. Телурократија се
односи на копно (копнену моћ), а таласократија на море (поморску моћ). Те две
геополитичке категорије су, према мишљењу светских геополитичара, у вечитој
супротности. Генеза те супротности потиче од сучељавања трговачке цивилизације
(Картагина, Атина) и војноауторитативне цивилизације (Рим, Спарта). Та подела је
актуелна и данас, а двојност између таласократије и телурократије се често назива и
сукобом између различитих цивилизација – демократије и идеократије.
Двојност између телурократије и таласократије, према А. Дугину, исконски има
карактер непријатељства.17 Телурократија (копнена моћ) везана је за фиксираност
копненог простора, што је на цивилизацијском нивоу оличено у конзерватизму и строгим
правним нормама којима се потчињавају крупне људске заједнице – родови, племена,
народи, државе, империје. Копненим народима страни су индивидуализам и дух
предузетништва. Својствени су им колективизам и хијерархичност. За разлику од
телурократије, таласократија (поморска моћ) је тип цивилизације заснован на супротним
смерницама – динамичности, покретљивости, склоности техничком развоју и слично.
Њени приоритети су: номадство (нарочито морепловство), трговина и индивидуално
предузетништво. Такав тип цивилизације се брзо развија, активно еволуира, лако мења
спољна културна обележја, а да при том унутрашњи идентитет остаје непромењен.
Обично се зона телурократије
поистовећује са унутар континенталним
пространствима Североисточне Евроазије
(што се у општим цртама подудара са
15

16
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Копнени простор (таласократија) обухвата Европу и Азију, а према неким мишљењима и Африку.
Централни део (срце тог простора – heartland) је некадашња Кијевска Кнежевина – односно простор од
Балтичког мора до Каспијског језера.
Mackinder, J, H. The Geographical Pivot of History, „Geographical Journal“, 23, The Royal Geographical
Society, London, 1904.
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територијама царске Русије или СССР). Таласократија се све јасније оцртава као приобаље
евроазијског континента, Средоземни ареал, Атлантски океан и мора која са Југа и Запада
запљускују Евроазију.
Телурократија и таласократија као два глобална типа цивилизације и културе дуго
времена су представљали двојност и на идеолошком нивоу – идеологија марксизма
(социјализма) и идеологија либерал–капитализма. Дакле, постојала су јасно дефинисана
два типа редукционизма: економски редукционизам се свео на сучељавање Смитових и
Марксових идеја, а геополитички – на поделу свих сектора планете на зоне под контролом
таласократије (САД) и телурократије (СССР).
Rimland (унутрашњи полумесец, приобалне зоне, мекани појас) представља
сложени простор који у себи потенцијално носи могућност да постане део било
таласократије, било телурократије. То је погранична зона, појас, област, а упоредо с тим и
геополитичка граница која се не поклапа са границом између држава. За силе мора та
граница је обала, односно појас који залази у дубину копна. Таласократија, приобалне
територије види као потенцијалне колоније, појасеве земље који се могу одвојити од
остале континенталне масе, претворити у упориште, односно стратешки простор –
мостобран према самом центру телурократије. То је најсложенији и културом
најзасићенији регион и активни субјект у борби таласократије и телурократије са својом
сопственом судбином која се, првенствено, разрешава на основу исхода геополитичке
двојности. То је истовремено и граница чији квалитативни опсег зависи од тога који
импулс има превагу у конкретном сектору – копнени или поморски. Океанске обале
Индије и Кине, за сада, представљају линије где опсег приобалних појасева тежи нули. У
Европи и Средоземљу, приобалне зоне су широки појасеви који задиру дубоко у
континент. У последњих неколико година та граница је дубоко померена у копнени део
Европе и Средоземља на штету телурократије. Без обзира на актуелно стање, rimland је и
даље посебна реалност са самосталном логиком која у огромној мери утиче и на
таласократију и на телурократију. Rimland, дакле, не представља само прелазну
међусредину између таласократије и телурократије већ веома активну и посебну
геополитичку творевину.
У последње време појавиле су се и конкурентске парадигме које нападају владајућу
парадигму о геополитичкој двојности и вечитом сукобљавању таласократије и
телурократије. Тако се, на пример, појавила америчка (таласократска) линија која заступа
теорију атлантизма као сложеног геополитичког простора. У том простору, према
мишљењу америчких, и шире, геополитичара централно место имају Сједињене Америчке
Државе као једина светска велесила, али уз извесне разлике у ставовима. Једни су
заговарали коначну победу Запада у геополитичком двобоју са Истоком. Други су
сматрали да је потребно одређено приближавање, односно претапање два идеолошка
лагера у нешто заједничко и успостављање Светске Владе. Таква ситуација је
проузроковала појаву посебног правца у геополитици – „геополитике мондијализма“,
односно учења о „новом светском поретку“.18 Амерички геополитичари на њој раде од
70–их година, а први пут је обнародовао председник САД Џорџ Буш током рата у
Персијском заливу 1991. године.
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Савремени атлантизам, као теорија почиње да се развија на тезама Мехена,
Макиндера, Спајкмена и других, првенствено америчких геополитичара. Тако је, на
пример, Спајкменов ученик Д. Мејниг 1956. године објавио текст „Heartland и Rimland у
евроазијској историји“.19 У том тексту он посебно наглашава да геополитички
критеријуми морају нарочито да узимају у обзир функционалну оријентацију
становништва и државе, а не само чисто географски однос територије према Копну и
Мору. Слично њему, и В. Кирк у својој књизи: „Географска осовина историје“, развија
Спајкменову тезу о тежишном значају rimland–а у геополитичкој равнотежи снага. Он је
изградио историјски модел у коме главну улогу играју приобалне цивилизације чији
културни импулси са већом или мањом силином продиру у унутрашњост континента. И
Американац Сол Коен, у књизи „Географија и Политика у подељеном свету“ предлаже да
се у геополитички метод уведе додатна класификација заснована на подели основних
геополитичких реалности на: спољашњу морску (водену) средину; континентално језгро
(nucleus) истоветно са „Heartland–ом“; дисконтинуирани појас (приобални сектори
усмерени било унутар континента, било ван њега); и регионе који су геополитички
независни од тог скупа.“
Теорију о дисконтинуираним појасевима прихватили су водећи амерички
геополитичари, стратези и државници као што је Хенри Кисинџер који је сматрао да би
фрагменте тих дисконтинуираних приобалних зона требало спајати у једну целину.20 Тако
би се атлантизму обезбедила потпуна контрола чак и над Совјетском Евроазијом. Та
геополитика је у пракси остваривана кроз вијетнамски, ирачки и авганистански рат;
активирање америчко–кинеских односа; пружање подршке националистима–дисидентима
Украјине и Балтика и проамеричком режиму у Ирану и слично.
Развој геополитичке теорије атлантизма достиже кулминацију на самом почетку 90–
их година двадесетог века. Она има и своје практичне последице, као што су:
обједињавање свих земаља у захвату Атлантског океана, јачање и просторно ширење
НАТО, распад Варшавског пакта и СССР–а. Поремећен је и однос снага у корист
таласократије која је увелико почела славити победу над heartland–ом.
Наглом развоју атлантистичке геополитике, без сумње, допринеле су и аерократија
и етерократија. Аерократија или геополитика ваздуха у принципу не постоји као
пуновредна зато што је ваздушни простор и изнад копна и изнад мора исти. Аерократија,
међутим, иде у прилог технички развијенијим земљама и земљама које имају веће
могућности успостављања копнених и поморских база. Уопштено посматрано, освајање
ваздушног простора је у извесној мери изједначило Копно и Море, зато што за авионе и
ракете разлика између тих простора није од великог значаја. Појава носача авиона,
међутим, иде у прилог таласократији зато што одвоја ваздушне базе од Копна и чини их
независним од квалитета земљине површине. Развој авијације је изменио и планетарне
размере. Земљу је учинио знатно „мањом“, а растојања између држава и континената –
„краћим“. Преношење наоружања у земљину орбиту и стратешко освајање космичког
простора означили су последњу фазу „сажимања“ планете и коначну релативност
просторних разлика. Слична је ситуација и са етрократијом коју савремена геополитика
19
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Детаљније о томе се може видети у: Дугин, А: Основы геополитики, Часть 2, Глава 2, Арктозея, Москва,
2000; D.W. Meinig: „Heartland and Rimland in Euroasian History“ in „West Politics Quarterly“, IX, 1956, pp.
533–569.
То учење је добило назив „Linkage“ од енглеског „link“, „веза“, „карика“.
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треба да разматра. Етар или свемирски простор све више добија на значају. Освајање
космоса, програма звезданих ратова и слично, привилегија је технолошки најразвијенијих
земаља.
Освајање ваздушне и космичке средине је, дакле, наставак изричито таласократских
тежњи и може се сматрати за највиши стадијум изразито атлантистичке стратегије која има
две основне верзије: песимистичку и оптимистичку.
1) Песимистичку верзију заступа Семјуел Хантингтон који сматра да стратешка
победа таласократије није потпуна.21 Није дошло до победе западне идеологије: либерал–
демократије, тржишта и слично. Она је само тренутно остала без алтернативе, али то неће
довести до аутоматског равнања читавог човечанства према универзалном систему
атлантистичких вредности. Он сматра да ће убрзо код незападних народа почети да се
испољавају цивилизацијске и геополитичке особености и да ће они још јаче осећати своју
верску, националну и другу припадност.
Хантингтон,
такође,
тврди
да се,
поред
атлантистичке цивилизације која обухвата Северну
Америку и Западну Европу, може предвидети геополитичко
утврђивање још седам потенцијалних цивилизација. То су:
1) словенско–православна, 2) конфучијанска (кинеска), 3)
јапанска, 4) исламска, 5) хиндуистичка, 6) латиноамеричка
и, могуће, 7) афричка. Али, те потенцијалне цивилизације
ни издалека нису истоветне. Оне су јединствене само по томе што је смер њиховог развоја
и обликовања супротан од атлантизма и цивилизације Запада. Он сматра да ће Запад и
даље бити у сучељавању са другим деловима света и да његову формулу „The West and The
Rest“ („Запад и Сви Остали“) треба узети као реалну и истиниту.
2) Оптимистичка верзија је заснована на теорији мондијализма, односно
концепције One World (Јединственог Света). Основна суштина такве теорије је у томе да
заступа становиште да је настала ера јединствене општечовечанске цивилизације
засноване на принципима либералне демократије и да је дошло време јединствености света
– спајања свих држава и народа у једну планетарну творевину; успостављања светске
владе; уништавања расних, верских, етничких, националних и културних граница. Та
теорија се везује за име америчког геополитичара Френсиса Фукујаму који је написао
програмски чланак речитог назива „Крај Историје“.22
Како сада ствари стоје, и једна и друга верзија атлантизма, полако губе на значају.
Са појавом велике економске кризе у Сједињеним Америчким Државама и теорије
либералног капитализма губе на значају. Држава почиње да се меша у скоро све привредне
токове САД, а нарочито у банкарски и монетарни систем. Слична је ситуација и у земљама
Западне Европе које су под снажним утицајем САД. Истовремено Русија, Кина и друге
земље телурократије јачају и стварају бројне организације и савезе. На основу тога
21
22

Huntington S: „Clash of civilizations“ in „Foreign Affairs“, Summer 1993, р. 22–49
Уочавајући недоследност те теорије академик Михаило Марковић је истицао да су ставови о крају
историје и дефинитивној победи либерализма иза које нема више историје обична будалаштина. Према
његовом мишљењу, ми се управо налазимо на „почетку велике кризе тих тобожњих апсолутних
вредности“ (Видети у: Слобода се мора бранити силом, интервју у часопису Печат, Лист слободне
Србије, број 101, Београд, 2010, стр. 10)
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појављују се и бројне геополитичке теорије и парадигме које противрече атлантизму, а
најзначајније су месторазвој и неоевроазијство.
Месторазвој је термин који је предложио евроазијац Петар Николајевич Савицки
(1895–1968). Суштина месторазвоја, према његовом мишљењу, је у томе да се социјално–
политичка средина и њена територија морају слити у јединствену целину, у географску
јединку или предео; да се објективно и субјективно сливају у нераскидиво јединство, у
нешто целовито – у концептуалну синтезу социјално–историјске средине и територије коју
она заузима…23 Основна идеја Савицког, дакле, лежи у томе да Русија заузима централну
позицију у оквирима читавог евроазијског континента. За разлику од Русије, средишњост
Немачке се односи на европски контекст, а сама Европа је тек западни рт Евроазије.
Средишњост Русије је за Савицког основ њеног историјског идентитета, а Евроазија је
самостална и посебна духовно–историјска геополитичка реалност и синтеза светске
културе и историје.
Један од најистакнутијих представника евроазијства је ученик Савицког руски
научник – историчар Лав Николајевич Гумиљов.24 Његове анализе етничке карте
Евроазије, степе, номадских народа и њихових цивилизација и друге су од изузетне
важности за теорију геополитике. Исток се, према његовом мишљењу, не појављује само у
виду варварских земаља на периферији цивилизације, него и као самостални и динамични
центар етногенезе, културе, политичке историје, државног и техничког развоја. Он сматра
да етнички Великоруси, Руси, не представљају просто грану источних Словена, него
посебан етнос створен стапањем турско–татарског са словенским народом. Стога он
оправдава руску контролу над оним евроазијским земљама које насељавају турско–
татарски етноси и то доводи у везу с геопростором који ти народи насељавају. У
географском смислу Шуме и Степе, према његовом мишљењу, представљају историјску
суштину Русије и условљавају карактер њене културе, цивилизације, идеологије и
политичке судбине и њеног, релативно свежег и младог етноса који је око себе објединио
суперетнос евроазијске Империје.
За (нео)евроазијство се залаже и Александар Дугин; у теоријском смислу, без
сумње, један од најистакнутијих савремених геополитичара. Он Русију схвата као
специфичну земљу која не припада сасвим ни Истоку, нити Западу, већ представља
„континент за себе“, односно особену целину која се формирала под утицајем различитих
древних цивилизација и култура.25 Он, такође, сматра да се Русија историјски формирала
на синтези словенског и туранског (татарског) етничког елемента, да су Руси колико
Европљани, толико и Азијци, и да је руска култура, по својим битним карактеристикама,
традиционалистичка, колективистичка и месијанска. И Дугин сматра да је надмоћ Запада
(са свим његовим одликама – агресивни милитаризам, разуларени капитализам и
социјални егоизам) постала тако тешко подношљива да постоје глобалне дихотомије
савременог света и међународне политике; сукоб копна и мора. Док копно симболизује
23

24
25

Детаљније о геополитици Савицког може се видети у: Дугин, А: Основы геополитики, Часть 1, Глава 7,
Арктозея, Москва, 2000; Савицкий, Н. П: „Географический обзор России–Евразии“ в сборнике „Мир
России – Евразия“, 1926, стр. 51–54 и 219–232,; Савицкий, П. Н: „Степь и Оседлость“ в „На Путях:
Утверждение евразийцев“, Берлин, 1922, стр. 341–356.
Детаљније о томе може се видети у: Дугин, А: Основы геополитики, Часть 2, Глава 6, Арктозея, Москва,
2000; Л.Н. Гумилев „Этногенез и биосфера земли“, Ленинград, 1990.
http://www.novosadski.net/viewtopic.php?f=83&t=26726 (17. 7.2012)
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традиционалне
вредности
Евроазије,
море
је
репрезент
меркантилистичког друштва и индивидуалистичког погледа на свет.

англосаксонског

Уопштено посматрано, неоевроазијство не признаје меродавност теорија
савременог атлантизма и зато тражи могућности за преокрет тих процеса. Оно полази од
основне премисе да би потпуна превласт атлантизма довела до историјског непостојања
Евроазије, као heartland–а и зато се упорно одупире мондијализму таквог типа и тражи
излаз у новој двополарности. Постојала су мишљења да ће се после распада СССР уздићи
Кина, да ће исламске земље, због демографских процеса добити на значају, да ће
тихоокеански регион обнародовати своју конкурентност са Европом и Америком и
слично.26 Већина тих ставова и прогноза су се већ данас обистинила, тако да двојност
копна и мора и даље остаје актуелна.
3. Парадигме геополитике у процесу историјског развоја друштва
За разлику од стабилизоване парадигме геополитике која се односи на вечито
просторно сучељавање цивилизација копна (телурократије) и мора (таласократије), постоје
и парадигме које карактеришу историјске периоде развоја друштва. Историјски
посматрано, геополитиком су владале и владају три основне парадигме: премодерна,
модерна и постмодерна.27
1) Премодерна (традиционална, класична) геополитика даје акценат на војно–
политичку моћ држава и доминантну улогу географских фактора. Њени основни
идентитети су: империја, етнос, вероисповест и хијерархија (каста, сталеж). Империје су
обједињавале неколико етничких скупина које су подређене врховном циљу, заједничком
пројекту, заједничкој судбини. Зато империја за човека традиционалног (премодерног)
друштва није била датост, већ задатак. За разлику од ње, етнос је био датост – непосредни
идентитет човека. Човек се рађао у одређеном етносу и у њему најчешће остајао са свим
обележјима: језик, обичаји, психолошке и културне смернице, животни програм, систем
старосних и социјалних идентификација и слично. Човек у премодерној, дакле, постоји у
свом идентитету, у оној мери у којој је, на пример, Рус, Грк, Татарин, Немац, и слично.
Вероисповест је била посебан облик идентитета слична етносу, али је била способна да
26

27

„Свет ће у будућности бити подељен на две зоне: с једне стране остаци Запада на челу с Сједињеним
Државама у опадању, а са друге азијско–тихоокеанска сила у пуном успону, на челу с Кином. Укратко,
пред нама стоји Азија са три милијарде активних, промућурних и вредних људи, са радним потенцијалом
од милијарду и по и регулаторском снагом од пола милијарде. Тај Запад, који је владао светом, данас је
остарео, уморан, анемичан, подложан индивидуализму. Отуд и наша немоћ наспрам надирања Азије,
која по први пут у историји поседује радну снагу и техничко–научну стручност.“ (Галоа, М, П: Мозак Де
Голове Француске, интервју у: Група аутора, Геополитика постмодерног света, ИП „Геополитика прес д.
о. о.“, Београд, 2011, стр. 13)
Постоји и друга класификација (конкурентска парадигма) на четири геополитичка поретка, односно
парадигме. То су: Британски геополитички поредак (1815–1875) који се назива још и Цивилизацијска
геополитика (цивилизовати свет); геополитички поредак империјалних сукоба (1875–1945), односно
Природна органицистичка геополитика (сукоб копна и мора, органистичке теорије о рађању, расту и
пропасти држава); геополитички поредак „хладног рата“ (1945–1990) или Идеолошка геополитика (сукоб
добра и зла; капитализам и социјализам; тржишта и планске привреде); и геополитички поредак
глобалног транснационалног (униформисаног) вредносног система и интеграционих процеса (либерална
демократија, демократизација, поштовање људских и мањинских права, слобода медија, тржишна
привреда, суделовање у заједничким пословима итд.) (http://www.cpi.hr/download/links/hr/8158.pdf – 5. 4.
2012)

12

13
консолидује и различите етносе. Она свој квалитет преноси другачије него природна
етничка средина или крути императиви империје. Појединац је „елемент посебног
духовног процеса који се у разним вероисповестима различито одређује (спасење у
хришћанству, ослобођење у хиндуизму, нирвана у будизму итд)“. Хијерархија је такође
битно обележје традиционалног друштва где се човек поистовећује са својом кастом и где
врховне касте одговарају духу, а најниже – материји. 28
Премодерна геополитика је карактеристична за одређени историјски период, али се
задржала у обе наредне парадигме. Она је, како Дугин истиче, „врло постојана, жилава,
дубока и способна да избије кроз рационални програм модерне, као трава кроз асфалт“.29
2) Савремена (модерна) геополитика, за разлику од традиционалне, даје акценат на
економску моћ држава.30 Она, као свој систем идентитета нуди: државу – уместо империје;
нацију – уместо етноса; световност – уместо религије; и једнакост грађана – уместо
хијерархије. У модерној геополитици држава се подразумева као антиимперија, као
рационални апарат која има задатак да спречи „рат свих против свих“ (у Хобсовском
смислу) и да уравнотежи противречне импулсе аутономних појединаца и друштвених
група. Уместо етноса, појављује се нација као организован конгломерат грађана једне
државе који разбија органске крвно–рођачке и културне везе и унификује грађане у
шаблон државе. Слична је ситуација и са институцијама традиционалне вероисповести
које се маргинализују и претварају у приватну ствар појединаца и друштвених група, без
утицаја на структуру и начин вођења државе. Модерна, такође, одбацује и хијерархијски
модел појединаца и друштвених група у држави. И владари и грађани се стављају у једну
онтолошку и антрополошку раван где свака индивидуа у таквој демократској држави може
заузети сваки положај.
Модерна геополитика западног типа се ширила, стварала и јачала борбом против
премодерне, али и борбом против незападних парадигми и теорија. Ту парадигму Запад
заснивао на либералистичким поставкама које су се показале као веома ефикасне и
сламању монархија и сталешких друштава. Антиимперијални ставови су се прво појавили
у теоријама Макијавелија, Бодена, Хобса, а темељни програм модерне практично су
дефинисали Френсис Бекон и Адам Смит. Резултати тога су били веома видљиви;
либерализам је ишао широким путем нихилизма традиционалног друштва и та етапа се
завршава пред крај XIX века када нестаје феудално друштво. Касније се, у оквиру саме
модерне, појављују конкурентске парадигме конзерватизам (касније фашизам) и
комунизам. Модернизација се, дакле, развијала и постепено прерастала у постмодернизам
по три канала истовремено. Германски „планетарни Рајх“ се први срушио, срушио се и
совјетски комунизам, а либерални постмодернизам је једини остао на светској сцени.
3) У постмодерној геополитици доминира снага духа народа над војном и
економском моћи, способна да надвлада традиционални географски и економски
детерминизам на рачун ширења базичних фактора који опредељују понашање земаља у
међународним односима. За разлику од класичне, императив новорођене (постмодерне)
геополитике није само овладати простором или његовим ресурсима, већ и душама људи

28
29
30

Дугин, А., Геополитика постмодерне..., стр. 32–33.
Дугин, А., Геополитика постмодерне…, стр. 32.
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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који ту живе.31 То се реализује наметањем и „убризгавањем“ различитих психолошких,
социјалних и културолошких образаца и применом различитих метода утицаја на свест
људи. Основна њена обележја су: глобализација – уместо класичних буржоаских држава;
планетарни космополитизам – уместо нација; потпуна равнодушност – против строге
смернице на секуларност; и произвољност увиђања односа између индивидуа – против
хуманистичке стратегије „људских права“.32 Основне њене последице су: „виртуелизација
простора, разарање породице, глобализација технологија и масовних комуникација,
пролиферација озакоњене содомије и хируршке промене пола, талас зависности од
наркотика, еколошке катастрофе, генетски инжењеринг и, као логични завршни акорд,
појава ’новог човека’, идеалног субјекта глобалног друштва – људског кловна.“33 Њен циљ
је, дакле, потпуно и радикално дробљење свих друштава све до разбијања држава, нација,
националних управа, граница и претварања планете у јединствено „грађанско друштво“
под управом „светске владе“.
Наведене парадигме и врсте геополитике, према Александру Дугину, економски
посматрано, у потпуности се поклапају са моделима економских и политичких система;
прединдустријско (аграрно) друштво – премодерној; индустријско – модерној и
постиндустријско – постмодерној геополитици. Ти модели, међутим, обично се не
појављују у чистом облику. Обично је реч о трослојном друштву у коме делимично постоје
све три наведене парадигме. Како он истиче, и у најзаосталијој земљи постоје центри
рачунарских технологија и терминали светских финансијских система, односно елементи
модерне и постмодерне. С друге стране, и у најразвијенијим земљама постоје елементи
премодерне. Тако се, на пример, у развијеној Француској могу наћи „четврти које
компактно насељавају или исламски фундаменталисти, с минаретима одакле мујезини
редовно позивају на молитву, или афрички многобошци чији ритуални бубњеви не
престају ни дању ни ноћу, приморавајући ’постсавремене’ и висококултурне Французе да
се јеже и трзају“.34
Чак и атлантистички пол на челу са САД, према мишљењу А. Дугина, и даље
садржи све три парадигме.35 Традиционалној парадигми и традиционалном америчком
друштву одговара темељна протестантска вероисповест и на њој заснована етика и систем
вредности. Њено ширење на друге просторе путем протестантских секти, чије се седиште
углавном налази у САД, није само покушај замене једне религије другом, већ, без сумње
један од инструмената геополитичке експанзије атлантизма. То ширење посредно
подржава америчка држава путем глобалистичких фондова и бројних невладиних
организација, организација за такозвану заштиту људских права и на бројне друге начине.
Од почетка 1990–тих година, разним каналима, у земље Евроазије (нарочито земље
31

32
33
34
35

„Дјецо моја и браћо моја, дубоко ја и далеко видим: нашим несретним и чемерним отечеством овладаће
дебели, црни мрак и мртва, ледена слобода. Затрће се паклено и погано сјеме агарјанских крволока и
зулумћара. Оног крволочног и бијеног зулума нестаће, али ће настати суви зулум који ће гристи срце и
душу, сисати крв и потајно ломити измождене кости“ – визионарски је својевремено упозоравао
књижевник Петар Кочић. (Цитирано у: Данојлић, М, Језичке ситнице и крупнице, чланак у: Печат бр.
246, Београд, 2012.
Дугин, А., Геополитика постмодерне..., стр. 35.
Дугин, А., Геополитика постмодерне..., стр. 80.
Дугин, А., Геополитика постмодерне..., стр. 14. и 15.
Дугин, А., Геополитика постмодерне..., стр. 19. и 20.
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постсовјетског простора и далеког истока), масовно се упућују протестантски
проповедници и мисионари. Без обзира на снажан отпор традиционалне вероисповести
староседелачких народа, протестанти остварују видне резултате. Протестантизам, на
пример, у Јужној Кореји већ представља већинску вероисповест, а он се масовно шири и на
Кину.
Модерној парадигми, дакле, одговара сучељавање интереса на државном нивоу. Реч
је о сучељавању Сједињених Америчких Држава и других националних држава које им
ограничавају зону утицаја. Истовремено је реч и о десуверенизацији националних држава
и тај процес се одвија у два смера који су у непосредној вези с парадигмом модерне и
постмодерне. У првом случају (парадигма модерне) је онда када Сједињене Америчке
Државе (као држава) настоје да успоставе непосредну контролу над државама у
проблематичним зонама (Ирак, Авганистан, Иран, земље севера Африке, у одређеној мери
и Србија). Други случај (парадигма постмодерне) се односи на десуверенизацију под
покровитељством глобализације. То је ситуација када САД више не иступају у улози
националне државе већ као наднационална сила процеса глобализације у светским
размерама не обазирући се на националне границе и административне поделе.
Закључак
На основу наведеног може се закључити да свака наука и свака област друштвене
делатности има своју, више или мање стабилизовану, парадигму, а то важи и геополитику.
Уопштено посматрано парадигме геополитике се мог посматрати са различитих аспеката, а
најзначајнији су однос копна и мора и историјски развој.
Парадигма геополитике о вечитом сучељавању копна (телурократије) и мора
(таласократије) је веома стабилизована и представља законитост у целокупном
историјском развоју људи, друштвених група и држава. Та парадигма у делимично
коригованом облику влада и данас, с напоменом да је таласократија у снажном успону, да
је преузела контролу над римлендом (меканим слојем) и озбиљно прети да угрози и само
срце копненог простора (Евроазије).
С друге стране, историјски посматрано, идентификоване су: премодерна, модерна и
постмодерна геополитика. Наведене парадигме економски посматрано, у потпуности се
поклапају са моделима економских и политичких система; прединдустријско (аграрно)
друштво – премодерној; индустријско – модерној и постиндустријско – постмодерној
геополитици. Прелази између њих, међутим, нису радикални и јасно видљиви. Обично је
реч о трослојном друштву у коме делимично постоје све три наведене парадигме.
Постиндустријализација по одређеним елементима, чак, иде и у другом правцу од
индустријализације; индустријска производња (нарочито прљава индустрија) се обично
сели и земље Трећег света – тамо где је радна снага јефтинија.
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