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ПРИКАЗИ
УДК 327.51(049.3)

ДраганТраиловић
Институтза

политичкестудије
СУМРАК ЗАПАДА

При каз књи ге „Су мрак За
па да“, аутор: Кри сто фер Ко
кер, из да вач До си је, Бе о град, 
2006, 222 стр.

Крај Хлад ног ра та и пре ста
нак би по лар не по де ле све та код 
мно гих је по бу ди ло раз ми шља
ња у ком прав цу ће се кре та ти 
од но си из ме ђу др жа ва у пост
хлад но ра тов ској ери. Ка кав ће 

си стем ме ђу на род них од но са 
са да на ста ти и да ли ће уста но
ве на ста ле у то ку овог пе ри о да 
оп ста ти или се са не стан ком 
дру ге стра не гу би сми сао њи хо
вог по сто ја ња? Ка ква је суд би
на За па да? Ова и слич на пи та
ња пред мет су и књи ге „Сумрак
Запада“, ауто ра Кри сто фе ра 
Ко ке ра, про фе со ра ме ђу на род
них од но са на Лон дон ској шко
ли еко но ми је. Књи га је на ста ла 
1998. го ди не, а код нас пре ве
де на и из штам пе иза шла 2006. 
го ди не. Аутор књи ге на пи сао је 
и пред го вор срп ском из да њу у 
ко ме, на во де ћи но ве окол но сти 
и до га ђа је ко ји су се де си ли од 
трент ка ка да је књи га на пи са
на до тре нут ка ка да је пре ве де
на код нас, ис ти че да се ње го ви 
ста во ви ни су бит но про ме ни
ли и да оно што је твр дио та да 
при хва та и да нас. На и ме, аутор 
у овој књи зи за го ва ра те зу да је 
За пад ни са вез, ка ко га он на зи
ва, на стао као „про из вод је дин
стве ног ску па окол но сти“ (стр. 
18), а да по ње му „не по сто ји 
раз лог због ко јег би он пре жи
вео пред у сло ве свог ро ђе ња“ 
(стр. 18). У осно ви овог раз
ми мо и ла же ња За пад ног са ве за, 
пре све га из ме ђу САД и Евро
пе, ле жи раз ли чи то нор ми ра ње 
и ин стру мен та ли зо ва ње истих 
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вред но сти ко је они де ле, сма тра 
аутор. Бит но је ис та ћи да аутор 
за па жа и још не ко ли ко фак то
ра раз два ја ња За пад ног са ве за, 
о ко ји ма ни је го во рио у књи зи, 
већ их на во ди у пред го во ру за 
срп ско из да ње из 2006.го ди не, а 
реч је о раз ли чи том нор ма тив
ном гле ди шту о ра ту и ре ли ги ја. 
Он сма тра да Сје ди ње не Аме
рич ке Др жа ве на рат гле да ју као 
на „на ста вак по ли ти ке дру гим 
сред стви ма“, а Евро па као про
мо ви са ње ме ђу на род ног пра ва. 
Та ко ђе, аутор по ста вља и пи та
ње да ли „по крет кон зер ва тив
ног ре ли гиј ског ре ви ва ли зма“ у 
Аме ри ци, је сте оно што њу мо
же да раз дво ји од Евро пе.

Аутор је књи гу, ка ко и сам у 
уво ду на во ди, по де лио на три 
те мат ске це ли не. Он нам кроз 
ова три де ла да је при каз усло
ва и раз ло га на стан ка, раз во ја, 
али и раз ми мо и ла же ња у За
пад ном све ту. Пр ви део књи ге 
у по гла вљи ма Рођење Запада, 
Англо-америчка имагинација и 
Успон и пад атлантизма раз
ма тра усло ве, иде је и прак тич
не окол но сти ко је су до ве ле до 
на стан ка оно га што се на зи ва 
Атлан ском за јед ни цом, од но сно 
За па дом. Он сма тра да би се 
раз у мео по јам За па да не мо же 
а да се не по ђе од „фи ло зоф ске 
сва ђе ко јој он ду гу је свој по
јам“ (стр. 22). Реч је о рас пра
ви из ме ђу Ге теа и Хе ге ла, али 
и дру гих ми сли ла ца 19. ве ка и 
на да ље, са др жа не у фи ли зоф
ским и књи жев ним де ли ма са 

про сто ра САДа и Евро пе, пре 
све га Не мач ке, Фран цу ске и Ру
си је, ко је су у сво јој осно ви но
си ле иде ју атлан ти зма и За па да. 
Аутор сма тра, на при мер, да ве
ли ки зна чај за исто ри ју два де
се тог ве ка има ју не мач ке иде је 
и ње ни твор ци као што су Ни че, 
Хај де гер, Ху серл и дру ги ко ји
ма аутор по све ћу је сво ју па жњу 
кроз ово де ло.

Кон цепт За па да ко ји на ста
је у 19. ве ку по ауто ру је био 
„по ли тич ка кон струк ци ја за
ми шље на да по др жи од ре ђе ну 
вер зи ју ци ви ли за ци је“ (стр. 41).  
По ла зе ћи од ста но ви шта да су 
окол но сти то ком два ју свет
ских ра то ва узро ко ва ле на ста
нак иде је За па да ко ја се огле да 
кроз са ве зни штво у од бра ни 
за јед нич ких вред но сти за сно
ва них на сло бо ди и уни вер зал
ним људ ским вред но сти ма, као 
те ко ви на ма аме рич ке и фран
цу ске ре во лу ци је, За пад се од
ре ђи вао у од но су на оно што је 
„неза пад но“, од но сно су прот
ста вље но овим вред но сти ма. 
Аутор са да на сто ји да при ка же 
ка кви су би ли по гле ди Аме ри
ке и по је ди них др жа ва Евро пе 
у про це су фор ми ра ња За пад ног 
са ве за, али и ка кве су би ле њи
хо ве раз ли ке у схват њу оно га 
шта је за пад на ци ви ли за ци ја. 
Опи су ју ћи нам бри тан ску ви
зи ју За па да он сма тра да се она 
са сто ја ла у „ис ки ва њу Атлан ске 
за јед ни це“ док се аме рич ка ви
зи ја са сто ја ла у „ис ки ва њу аме
рич ког ве ка“ (стр. 73).
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Ме ђу тим, аутор на да ље ис
ти че да је од 1941. го ди не до
шло до про ме не све сти и да 
су зе мље За пад „от кри ле јед на 
дру гу“. Та да до ла зи до фор ми
ра ња За пад ног са ве за, чи ји пут 
на стан ка по чи ње пот пи си ва
њем Атлан ске по ве ље и ка сни је 
осни ва њем НА ТОа. Иде ја За
па да, би ла је нај за ступ ње ни ја у 
ан глоаме рич кој има ги на ци ји, 
сма тра аутор. У скла ду са тим 
аутор да је опис ка ко је и за што 
Ве ли ка Бри та ни ја би ла на кло
ње ни ја атлан ти зму не го „кон
ти нен та ли зму“. Та ко ђе, аутор 
об ја шња ва за што атлан ти зам, 
по ње му, ни је за у зео трај ни је 
ме сто у европ ској има ги на ци ји, 
ис ти чу ћи да Атлант ски са вез 
ни ка да ни је по стао оно што су 
ње го ви осни ва чи же ле ли, „пра
ва по ли тич ка за јед ни ца“, на во
де ћи  при мер НА ТОа, ко ји по 
ње му, ни је по стао ни шта ви ше 
од „ан ти со вјет ске ко а ли ци је у 
све ту у ко јем ви ше не по сто ји 
Со вјет ски Са вез“ (стр. 91).

Дру ги део књи ге кроз не ко
ли ко по гла вља да је увид у на
ста ја ње још јед не иде је ко ја је 
ако не су прот ста вље на оно по 
од ре ђе ним еле мен ти ма дру га
чи ја од атлант ске, то је европ
ска иде ја. За јед нич ка исто ри ја 
по ве за ла је Аме ри ку и Евро пу, 
ме ђу тим већ 60их го ди на 20. 
ве ка, сма тра аутор, „по ста ло је 
пот пу но очи глед но да европ ска 
ви зи ја бу дућ но сти ни је и аме
рич ка“. У по гла вљу „Фран цу
ска и европ ска ви зи ја“, аутор 

на во ди да се фран цу ска иде ја 
За па да огле да ла у парт нер ском 
од но су из ме ђу САД и Евро пе, а 
не у под ре ђи ва њу нор ма ма ан
глоаме рич ког све та. Бит ни пој
мо ви у скла ду са овим по ауто
ру су са да „ис ки ва ње европ ске 
све сти“ и „европ ски есен ци ја
ли зам“. 

 Тре ћи део књи ге ана ли зи ра 
по ја ву но вих иза зо ва вред но
сти ма за пад ног све та, као и да 
ли они као та кву мо гу да до ве ду 
до ње го вог по нов ног „пре вред
но ва ња“. Реч је о ими гра ци ји, 
ислам ском ре ви ва ли зму и еко
ном ском и по ли тич ком ја ча њу 
ис точ не Ази је, пре све га Ки не. 
Аутор у овом де лу књи ге раз
ма тра мо гу ће на чи не по на ша
ња ових иза зи ва ча и ка ко ће они 
као та кви ути ца ти на бу дућ ност 
За па да и ње го вих вред но сти. 
Аутор сма тра да мул ти кул ту ра
ли зам ко ји ка рак те ри ше Евро пу 
и Аме ри ку, под сти че зна чај ко
му ни ка ци је ме ђу кул ту ра ма као 
и њи хо во „пре вред но ва ње вред
но сти“ као усло ва њи хо вог оп
стан ка. Аутор за кљу чу је да „у 
то ку дру ге по ло ви не два де се тог 
ве ка, глав на ли ни ја бор бе За па
да за бу дућ ност, уме сто ка пи та
ли зма по ста ла мо дер ност“(стр. 
213).

На кра ју књи ге аутор по ста
вља три, ка ко их на зи ва „ак си
о ма су мра ка“, ко ји ма опи су је 
раз ло ге оп стан ка или не стан ка 
За пад ног са ве за. Они су: 1. „Са
вез не мо же ду го оп ста ти ако 
по сто ји про ти ву реч ност из ме
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ђу оно га што ка же и оно га што 
му је на ме ра да ње го ви ста во
ви зна че“; 2. „Са вез не ће ду го 
пре жи ве ти иро ни ју ство ре ну 
из ме ђу по ја ве и ствар но сти“; 
3. „Са вез не мо же ду го да над
жи ви раз ли ку из ме ђу оно га што 
го во ри на сво јим ко ми ни ке и ма 
и оно га што ра ди у све ту као це
ли ни“. (стр. 218221).

Аутор, мо же се за кљу чи ти 
из це ли не књи ге, ни је пот пу
но пе си ми сти чан по пи та њу 
оп стан ка За пад ног са ве за. Он 
сма тра да мо жда обе стра не 
и Аме ри ка и Евро па у свом 
бу ду ћем од но ше њу тре ба ло 
ви ше да сво је ве зе за сни ва ју 
на ин те ре си ма не го на за јед
нич ким вред но сти ма, јер ка
ко он ка же: „украт ко, ако су 
вред но сти про у зро ко ва ле ро
ђе ње За пад ног са ве за 1949. 
го ди не, ка да је био су о чен са 
ко лек тив ном прет њом од ко
му ни зма, по ку шај Европ ске 
уни је и Сје ди ње них Др жа ва 
да по сле 1989. го ди не из ве
зу раз ли чи те ме ђу на род не 
нор ме, пре ти да их раз дво ји“ 
(стр. 10).
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МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Зо ран Авра мо вић, По ли
тич ка ми сао Ми ло ша Цр њан
ског, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2010. 

Срп ски пи сци од по чет ка 
XIX ве ка се, по ред сво је осно ве 
де лат но сти, па ра лел но ба ве и 
по ли ти ком. Од До си те ја и Ву ка, 
до да на шњих да на, књи жев ни
ци свих жан ро ва су из ра жа ва ли 
сво је по ли тич ке ста во ве. Су
срет пи са ца и по ли ти ке се од ви
јао на три основ на ни воа. Нај
пре, мо же се го во ри ти о лич ном 
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