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Им пе ри је су по но во по пу лар не, кон ста та ци ја је Хер бер та 
Мин кле ра (HerfriedMünkler), про фе со ра бер лин ског уни вер зи те-
та. Слом би по лар ног све та на го ве шта вао је, по ве ћи ни те о ре ти ча-
ра, и крај им пе ри јал ног обра сца по на ша ња глав них ак те ра свет ске 
по ли ти ке, а све тла бу дућ ност мир не ко ег зи стен ци је рав но прав них 
др жа ва пред ста вља ла је го то во из ве сни сце на рио. Но, ова кав план 
ни је до жи вео сво је ис пу ње ње. По Хер бер ту Мин кле ру, ауто ру 
књи ге Империје–логикевладањасветом:одстарогРимадоСје
дињенихДржава, дру ги за лив ски рат пред ста вљао је, у из ве сном 
сми слу, сим бо лич ку об зна ну им пе ри јал ног ка па ци те та и по зва ња 
Сје ди ње них Др жа ва. До га ђа ји ко ји су по том усле ди ли, пре све га у 
ви ду суд бо но сног Је да на е стог сеп тем бра, а за тим и ра та у Ав га ни-
ста ну, са мо су до дат но учвр сти ли и оси гу ра ли им пе ри јал ни ста тус 
јед не ве ле си ле. Ка да су нај зад аме рич ке и бри тан ске тру пе ушле у 
Ирак и свр гле ре жим Са да ма Ху се и на, по ста ло је „сви ма“ ја сно да 
свет до би ја свог но вог ца ра и сво ју но ву им пе ри ју. 

То је са мо је дан део оно га што нам Мин клер при по ве да. На-
рав но, ве ћи део књи ге је по све ћен оцр та ва њу и утвр ђи ва њу основ-
них ком по нен ти „ло ги ке“ вла да ња све том као и при ка зи ва њу раз-
ли чи тих исто риј ских при ме ра овог фе но ме на. Ауто ру је пре све га 
ста ло да нам по ка же ка ко иза ви дљи вих по сле ди ца и учи на ка им-
пе ри јал не по ли ти ке по сто ји не што ду бље што се на пр ви по глед не 
мо же опа зи ти, и што се са мо де ли мич но мо же об ја сни ти упу ћи ва-
њем на по је ди нач не же ље и по ступ ке ауто ра-ак те ра исто риј ских 
зби ва ња. Реч је, на и ме, о „не ви дљи вој“ струк ту ри им пе ри јал но сти, 
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или им пе ри јал ног по на ша ња, ко ја се ну жно ак ти ви ра он да ка да су 
при сут ни од ре ђе ни усло ви, ме ња ју ћи пра ви ла игре, на ме ћу ћи по-
себ ну ло ги ку по на ша ња по ли тич ких ак те ра, та ко ре ћи не све сно. 

Да би об ја снио ову сло же ну струк ту ру на ко јој по чи ва ло ги ка 
им пе ри је, Мин клер пред у зи ма не ко ли ко ва жних раз ли ко ва ња, ко-
ја тре ба да од ре де оквир оно га што чи ни им пе ри јал ност им пе ри је 
и што је раз ли ку је од дру гих об ли ка со ци јал не ор га ни за ци је. Та-
кво из ла га ње ће му омо гу ћи ти да ка же не што ви ше о са мој ло ги-
ци им пе ри јал ног по на ша ња. У том сми слу, ва жно је раз ли ко ва ти 
осо бе ност др жав них у од но су на им пе ри јал не гра ни це. Им пе ри је 
ни су са мо ве ли ке др жа ве, њи хо ве гра ни це су „мек ше“, под ло жни-
је про ме на ма и ши ре њу. Оне „не одва ја ју рав но прав но по ли тич ке 
је ди ни це, већ ви ше из ра жа ва ју сте пе не мо ћи и ути ца ја“ (Мин клер, 
2009, 15). 

Та ко ђе, им пе ри је нису хе ге мо ни је. Оне су не што ви ше од хе-
ге мо ни ја: „Хе ге мо ни ја је пре власт уну тар јед не гру пе, фор мал но 
рав но прав них по ли тич ких ак те ра. Им пе ри јал ност... ову јед на кост 
по се би под ре ђе не др жа ве сво ди на ста тус ва зал них др жа ва, од но-
сно са те ли та“ (Мин клер, 2009, 17). 

Хе у ри стич ки кри те ри ју ми за утвђи ва ње им пе ри јал ног ста ту са 
кон крет не др жа ве су и про стор на ве ли чи на и вре мен ско тра ја ње. 
Ме ђу тим, још ва жни је од то га је чи ње ни ца да им пе ри ја, по Мин-
кле ру, „не мо же оста ти не у трал на“ (Мин клер, 2009, 27). 

Да кле, по ред спо ља шњих осо бе но сти им пе ри ја по сто је и уну-
тра шње, ко је се од но се пре све га на по на ша ње им пе ри је. Та кво по-
на ша ње пред ста вља њи хов спе ци фи кум ко ји се мо же де тек то ва ти 
на мно гим исто риј ским слу ча је ви ма, што Мин клер и по ку ша ва да 
по ка же то ком чи та ве књи ге. 

Та ко ђе, по сто је раз ли чи ти ти по ви им пе ри ја, па аутор на во-
ди степ ске и тр го вач ке, или по мор ске им пе ри је. Па ра диг ма ти чан 
при мер степ ских им пе ри ја пред ста вља Мон гол ско цар ство, док 
за по мор ске им пе ри је има ви ше зна чај них при ме ра, од ко јих нај-
и стак ну ти је ме сто за у зи ма Бри тан ско цар ство. Ни у овом слу ча ју 
раз ли ке ни су са мо спо ља шње, већ су штин ске. Им пе ри је пр вог ти-
па се за сни ва ју на бру тал ној осва јач кој мо ћи, док им пе ри је дру-
гог ти па по чи ва ју на дру га чи јем, али ни ма ло сла би јем ти пу мо ћи 
– тр го ви ни и ши ре њу кул тур ног ути ца ја ко је осво је не пре де ле ста-
вља у под ре ђен и за ви сан по ло жај. Им пе ри је пр вог ти па су обич но 
крат ко трај не, док дру ге, бу ду ћи да се „при род ни је“ ин ста ли ра ју у 
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„осво је ни“ ам би јент, има ју ду жи век тра ја ња, за кљу чак је Мин кле-
ра.

Нај ве ћи тест за оп ста нак и про спе ри тет им пе ри је пред ста вља 
оно што Мин клер име ну је „ав гу стов ским пра гом“. На и ме, у пи та-
њу је она гра ни ца ко ју сва ка им пе ри ја мо ра да пре ђе, уко ли ко же ли 
да оп ста не. „Са пре ла ском пре ко августовскогпрага, им пе ри ја је 
из екс пло а та тор ског пре шла у ци ви ли за тор ски од нос из ме ђу цен-
тра и пе ри фе ри је“. (Мин клер, 2009, 101) Исто риј ски при мер вр-
хун ца пре ла же ња аву стов ског пра га, на кон ко га до ла зи опа да ње, 
пред ста вља ши ре ње гра ђан ског пра ва на све про вин ци је Рим ског 
цар ства. 

Ве о ма ва жна ка рак те ри сти ка ди на ми ке им пе ри јал не мо ћи од-
ра жа ва по сред ством ме ђу од но са пе ри фе ри је и цен тра. Мин клер 
ис ти че да је до ми нан то гле ди ште у дру штве ној на у ци – по ко ме 
цен тар бес ком про ми сно дик ти ра по на ша ње пе ри фе ри је – на про сто 
исто риј ски по гре шно. По овом ауто ру, пе ри фе ри ја је од од лу чу ју-
ћег зна ча ја за сва ку им пе ри ју, и че сто се де ша ва да она спа ша ва 
са му им пе ри ју од про па сти. Мин клер же ли да бра ни те зу по ко јој 
сле ди да се су ко би у цен тру им пе ри је че сто пре вла да ва ју, док су 
су ко би на пе ри фе ри ји нај о па сни ји по оп ста нак це ле им пе ри је, те 
не та ко рет ко до во де до ње ног кра ха. Кри тич ки оп сер ви ра ју ћи еко-
но ми стич ке те о ри је им пе ри ја, Мин клер до ка зу је да им пе ри јал на 
по ли ти ка че сто ра ди на ште ту им пе ри јал ног цен тра. У том сми-
слу илу стра ти ван је при мер ру ског цар ства у ко ме је ари сто кра ти ја 
(ели та им пе ри је) има ла нај ма ње ко ри сти од им пе ри јал не по ли ти-
ке. Оно што Мин клер за пра во же ли да ис так не је сте да ду го ро чан 
оп ста нак им пе ри је за ви си од аде кват ног од но са цен тра пре ма пе-
ри фе ри ји. Пре ла зак пре ко аву густвског пра га ну жно под ра зу ме ва 
про дук ти ван од нос пре ма пе ри фе ри ји, што ре зул ту је ње ним раз во-
јем и ин те гра ци јом у пу ни по ли тич ки и сим бо лич ки оквир им пе-
ри је. Ова квим уз ди за њем пе ри фе ри је у од но су на цен тар, али не 
и ње ним пре фе ри са њем, Мин клер пра ви мо жда нај ве ћи до при нос 
у раз ми шља њу о им пе ри ја ма. Дру ги до при нос, а исто вре ме но и 
крај њи до мет ове књи ге, огле да се у кри ти ци марк си стич ких те о-
ри ја им пе ри ја ли зма. 

Мин клер упу ћу је на прин ци пи јел ну гре шку при сут ну у овим 
те о ри ја ма. На и ме, по марк си стич ком гле ди шту ка пи та ли зам пред-
ста вља основ ни мо тор им пе ри ја ли зма. Цен тар на про сто бру тал но 
и не ми ло срд но ис ко ри шћа ва пе ри фе ри ју, цр пе ћи све ње не ре сур се 
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и од у зи ма ју ћи јој ви шак про из во да. Ме ђу тим, упу ћу је Мин клер, 
та кво раз ми шља ње је по гре шно јер пре ви ше па жње по све ћу је 
„де лат ним фак то ри ма“ док пре не бре га ва „фак то ре при вла че ња“ 
(Мин клер, 2009, 35). Ни је, по Мин кле ру, ка пи та ли зам од го во ран за 
им пе ри јал ну по ли ти ку, већ логика им пе ри је. По сто је спе ци фич не 
за ко ни то сти ове ло ги ке ко је се не мо гу ре ду ко ва ти на од ре ђен тип 
еко ном ског по рет ка и дру штве ног уре ђе ња. Ло ги ка им пе ри је прет-
хо ди ка пи та ли зму, али га и пре ва зи ла зи – ка ко то из гле да сле ди из 
Мин кле ро вог раз ми шља ња. 

Но и овај крај њи до при нос мо ра се ре ла ти ви зо ва ти, јер се кри-
ти ка марк си стич ких-еко но ми стич ких те о ри ја ко је по чи ва ју на од-
ре ђе ној ма три ци „те о ри је за ве ре“ (за ве ри гру пе љу ди, „ка пи та ли-
ста“, у ци љу „кон тро ле све том“) на кра ју сво ди на јед ну, до ду ше 
ла ба ву и не та ко екс трем ну, али ипак марк си змом ин спи ри са ну те-
о ри ју им пе ри ја, ко ја у ин сти ту ци ји сло бод не тр го ви не и иде о ло ги-
ји сло бод ног тр жи шта ви ди основ ну по лу гу (и крив ца) овла да ва ња 
све том. Уз то, ин те ре сант но је да Мин клер ци ти ра ју ћи ре чи Јо зе-
фа Шум пе те ра – да им пе ри ја ли зам сто ји у од но су опре ке пре ма 
ка пи та ли зму, те да је им пе ри ја ли зам за  ка пи та ли зам „ата ви зам“ 
(Мин клер, 2009, 33) – и не по ку ша ва да об ја сни ове Шум пе те ро ве 
на во де. Уме сто то га, Мин клер нам ну ди јед ну, од марк си стич ких 
за стра њи ва ња, очи шће ну те о ри ју им пе ри ја. Ова, бла жа вер зи ја, 
ко ја се од но си на са вре ме ни исто риј ски кон текст, apriori не окри-
вљу је зле ка пи та ли сте за из ра бљи ва ње „пе ри фе ри је“, већ ло ги ку 
им пе ри је, од но сно, ло ги ку са вре ме ног, „пост мо дер ног“ све та и ње-
го вих од но са. Про цес гло ба ли за ци је сто га пред ста вља об лик но вог 
им пе ри ја ли зма, а Сје ди ње не Др жа ве ње ног пред вод ни ка и иде о ло-
шког по кро ви те ља. Та ко, на осно ву сло ва и ду ха Мин кле ро ве књи-
ге, про из ла зи да са вре ме на ло ги ка им пе ри ја, уко ли ко же ли да бу де 
успе шна, сто ји у уну тра шњој ве зи са иде јом и прак сом ши ре ња 
сло бод не тр го ви не: „Им пе ри јал на екс пан зи ја углав ном ви ше не ма 
за циљ при сва ја ње ту ђих бла га и по се да, ни ти из ра бљи ва ње по ко-
ре не рад не сна ге, већ ви ше слу жи отва ра њу тр жи шта... Оно што се 
сма тра пле ном ви ше ни је бо гат ство по ко ре ног на ро да већ ње го ве 
по тро шач ке по тре бе или ... ње го ва тех но ло шка за о ста лост.“ (Мин-
клер, 2009, 211)

Мин кле ро во дис тан ци ра ње од док три нар них уви да марк си-
стич ких те о ри ја им пе ри ја ли зма за пра во ува жа ва от клон и про ме не 
ко је су се де си ле у окви ру са мог марк си зма, у од но су на ње го ву 
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ори ги нал ну вер зи ју. На тај на чин и Мин кле ро ва те о ри ја им пе ри ја 
сле ди пут тран сфор ма ци је кроз ко ји је марк си зам про шао, од сво је 
пр ве и ра ди кал не фа зе као кри ти ке ка пи та ли зма де вет на е стог ве ка 
– кри ти ке еко ном ског по рет ка – ка сво јој мо дер ној фа зи у сми слу 
културнекритике – кри ти ке „по тро шач ког дру штва“. За јед нич ко 
и јед ној и дру гој те о ри ји им пе ри ја, ста рој и но вој, је сте то да се у 
крај њој ли ни ји, код пр ве отво ре но и та ко ре ћи од мах, а код дру ге 
по сред но и тек post festum, раз от кри ва/рас крин ка ва не рас ки ди ва 
ве за „ло ги ке ка пи та ла“ и ло ги ке им пе ри ја. Да ле ко од то га да Мин-
клер ула зи у ду бље ана ли зе и об ја шње ња ло ги ке „по тро шач ког 
дру штва“, ње го вих кон сти ту ен са и пер спек ти ва – све га оно га чи ме 
се ба ве са вре ме ни гу руи марк си стич ке те о ри је им пе ри ја ли зма ala 
Харт/Не гри, Жи жек, Бур ди је. Он на про сто усва ја сим пли фи ко ва-
ну, али ве о ма по пу лар ну и у ши ро ком ди ја па зо ну марк си стич ких 
и пост мо дер ни стич ких ори јен та ци ја, при лич но рас про стра ње ну 
вер зи ју Фу ко о ве ин тер пре та ци је фе но ме на мо ћи, не по ку ша ва ју-
ћи при том да по ну ди оправ да ње та квог по ступ ка. До вољ но је ре-
ћи да сва ка им пе ри ја по чи ва на не ко ли ко ти по ва мо ћи, њи хо вим 
раз ли чи тим ком би на ци ја ма и ути ца ји ма, што се све ре флек ту је на 
од нос цен тар-пе ри фе ри ја. То је за ово га ауто ра – у по гле ду екс па-
лан тор них свр ха –  и ви ше не го до вољ но. Због та квог при сту па 
Мин кле ров по ку шај за сни ва ња и те о риј ског оправ да ња/об ја шње-
ња им пе ри ја ну жно до жи вља ва крах, јер се исто та кво пра зно и 
сим пли фи ко ва но об ја шње ње узро ка на стан ка, ши ре ња и про па да-
ња им пе ри ја, јед ном реч ју ло ги ке им пе ри ја, мо же под јед на ко успе-
шно при ме ни ти не са мо на „хе ге мо ни је“ већ и на државе (ве ли ке и 
ма ле), што за по сле ди цу има то да се ова те о ри ја мо же исто вре ме-
но од но си ти на ви ше раз ли чи тих об ли ка со ци јал не ор га ни за ци је, 
чи ме се у пот пу но сти уру ша ва њен екс пла на тор ни по тен ци јал. 

Пот пу но у скла ду са сво јим ге о по ли тич ким усме ре њем, ко је 
му омо гу ћа ва да у им пе ри ја ма не ви ди apriori ни шта до бро, али 
ни ло ше, овом ауто ру на кра ју пре о ста је са мо да се пи та, косе са-
вре ме ној им пе ри ји мо же и тре ба од у пре ти? Чак ни очи глед на кон-
тра дик тор ност увод ног де ла књи ге (Сје ди ње не Др жа ве се не мо гу 
не про бле ма тич но и јед но знач но свр ста ти у им пе ри ју) у од но су на 
за кључ ни (Сје ди ње не Др жа ве јесу им пе ри ја), не спре ча ва Мин ле-
ра да уста но ви да би тре ба ла да по сто ји  још једна им пе ри ја ко ја 
би се су прот ста ви ла по сто је ћој. Реч је на и ме о Европ ској Уни ји. 
На осно ву све га ре че ног, мо же се ре ћи да је ова књи га при ча о 



- 452 -

ЗАКОЈУСТЕИМПЕРИЈУ?АлександарНоваковић

то ме ка ко су Сје ди ње не Др жа ве мо дер на им пе ри ја и ка ко Европ-
ска Уни ја тре ба да по ста не им пе ри ја, ко ја ће се од у пре ти Сје ди ње-
ним Др жа ва ма. Ова кви и слич ни ста во ви не пред ста вља ју ни ка кав 
novum у оби љу ли те ра ту ре о „аме рич кој им пе ри ји“, те се те шко 
мо же го во ри ти о ори ги нал но сти ове сту ди је. Услед не до стат ка ду-
бље ана ли зе узро ка спе ци фич них по те за ве ли ких си ла (по пут ра та 
у Ира ку или ав га ни стан ског ра та), раз ми шља ња о зна ча ју ко ји за 
свет ско исто риј ска кре та ња има не ста нак бло ков ске по де ле све та, 
то га за што је сло бод на тр го ви на ва жна за раз вој ци ви ли за ци је, као 
и те ма ти зо ва ња оправ да но сти ин тер вен ци ја и од го вор но сти ве ли-
ких си ла у про бле ма тич ним си ту а ци ја ма у све ту (етич ка ди мен зи ја 
про бле ма), Мин кле ро ва ана ли за ло ги ке им пе ри ја се све ла са мо на 
јед но го то во три ви јал но пи та ње: „За ко ју сте им пе ри ју“?
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