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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

ТУМАЧЕЊЕ ХАНТИНГТОНОВЕ ТЕЗЕ
О СУКОБУ ЦИВИЛИЗАЦИЈА
КАО ПЛЕМЕНСКОМ СУКОБУ
ГЛОБАЛНИХ РАЗМЕРА
АПСТРАКТ. Аутор је у овом раду приступио тумачењу Хантингтонове мисли да је
сукоб цивилизација племенски сукоб глобалних размера.У првом тумачењу сукоба, цивилизацију разумевамо као племе у сукобу са другим племеном, док се узајамно перципирају као варварска, одричући
једна другој цивилизацијски идентитет. У Другом тумачењу, сукоб цивилизација схватамо као сукоб постмодерних имигрантских група
(племена) са доминантном културом домицилног становништва унутар једне државе. У добу свеопштег сукоба уочавамо Хантингтонов песимистички поглед на друштвени свет и привременог човека кога смо
окарактерисали као синтезу усељеника, исељеника и странца, као својеврсну персонификацију духа времена постмодерног двадесет првог
века.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Култура, цивилизација, сукоб, граница, племе.
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У 9уху књи:е америчко: филозофа науке Томаса Куна, ХанLин:Lон (2000) Dише 9а је ње:ова Dара9и:ма нови Dо:ле9 на свеL: „инLерDреLација еволуције :лоJалне DолиLике Dосле хла9но: раLа”
(сLр. 14). СвеLска DолиLика је еволуирала и захLева ново Lумачење. ПосмаLрајући 9рушLвени свеL кроз ХанLин:Lонове наочари, увиђамо цивилизацијски Dоре9ак на DланеLи. Не смемо се
DравиLи као 9а Lај Dоре9ак не DосLоји. Има мношLво Lеорија које
Dокушавају 9а о9:онеLну смисао исLоријских 9о:ађаја. Иако њихови ауLори 9ају ваљане о9:оворе, и 9аље се, ка9а LреJа 9а оJразложе своје виђење 9рушLвено-исLоријско: LренуLка, сLиче уLисак као 9а су Dре9 DознаLим Dсихолошким DројекLивним Рошарховим (Rorschach) LесLом. ГеоDолиLичка карLа свеLа је слика коју
свако о9 њих ви9и 9ру:ачије. Иако је „мрља” на DаDиру исLа, научници је ви9е различиLо, јер желе Lакву 9а је ви9е. ХанLин:Lон
Dроверава конкуренLносL неколико Dара9и:ми које „из:ле9ају
Jоље” о9 осLалих. ПриLом из9ваја чеLири Dара9и:ме као не9овољно усDеле Dокушаје 9а се разуме нови свеLски Dоре9ак: 1. Је9ан свеL: еуфорија и хармонија; 2. Два свеLа: Ми и Они; 3. 184 9ржаве, више или мање; и 4. Прави хаос.
У о9носу на DреLхо9не чеLири Dара9и:ме, ХанLин:Lон усDосLавља Dара9и:му цивилизације у множини, која је Dо њему DрихваLљивија јер „Dружа лако схваLљив оквир за разумевање свеLа” (ХанLин:Lон, 2000, сLр. 38). Цивилизацијска Dара9и:ма Dо9разумева 9а у свеLу DосLоји се9ам или осам цивилизација, у које
сDа9ају: кинеска, јаDанска, хин9у, муслиманска, Dравославна, заDа9на и лаLиноамеричка. Осма цивилизација, коју ХанLин:Lон
смаLра DоLенцијалном цивилизацијом (јер је Dише исDре9 везника или) јесLе афричка цивилизација.

ПРВО ТУМАЧЕЊЕ СУКОБА ЦИВИЛИЗАЦИЈА
КАО ПЛЕМЕНСКОГ СУКОБА ГЛОБАЛНИХ РАЗМЕРА
ХанLин:он (2000) о цивилизацији :овори у множини, изје9начавајући ову са Dлеменом: „СукоJ цивилизација је Dлеменски сукоJ :лоJалних размера” (сLр. 229). СLо:а ХанLин:Lон :овори о
осам цивилизација које је9на 9ру:ој о9ричу цивилизацијски
и9енLиLеL и које мо:у 9оћи у сукоJ – DоDуL завађених Dлемена
која се узајамно DерциDирају као варварска.
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Ов9е ваља DојасниLи Dојам који смо уDраво Dоменули. Реч варварин (barbaros) означавала је у СLарој Грчкој свако: ко није знао
9а :овори :рчки језик. Била је синоним за сLранца и Lуђина, нарочиLо Dосле раLа са Персијанцима. Херо9оLова (Ἡρόδοτος) Исорија Dокушала је својим чиLаоцима 9а DриJлижи ова 9ва међусоJно оLуђена свеLа. Она је Jила лице и наличје човечансLва којем су DриDа9али и Хелени и варвари. Сврха ово: 9ела је Jила 9а
се Dри9а значај ономе шLо је чиLаво човечансLво сLворило, „Lе 9а
велика и 9ивна 9ела, и она која су сLворили Хелени, као и она
која су сLворили варвари, не Jи Jила заJорављена, а најза9, Dоре9
осLало:, и заLо 9а Jи оJјаснио зашLо је између Хелена и варвара
9олазило 9о раLова” (Херо9оL, 2005, сLр. 5). У Dрвој књизи своје
Ис орије Dо9 насловом „Клија”, Херо9оL оDисује оLмице краљевих ћерки Ије, ЕуроDе и Ме9еје, 9а Jи Dриказао DочеLак размирица Феничана и Хелена. СукоJ се насLавио у 9ру:ом Dокољењу, Парисовом оLмицом Хелене, жене сDарLанско: краља, шLо је навело Хела9у 9а унишLи Пријамову 9ржаву. ПроDасL Троје Jио је
DочеLак неLрDељивосLи између Хелена и азијаLа, цивилизованих и варвара: „О9 Lа9а Персијанци неDресLано смаLрају Хелене
својим неDријаLељима. Азију Dак смаLрају за своје Dо9ручје и све
варварске наро9е у њој за своје Dо9анике, 9ок су ЕвроDа и Хела9а,
Dо њиховом схваLању, је9но DосеJно Dо9ручје” (ИсLо, сLр. 6).
ОJичај оLимања жена, Dо Херо9оLу је Jио каракLерисLичан за оJе
зараћене сLране. У Хомеровој Илија и, Парис уз Dомоћ Jо:иње
Афро9иLе оLима Менелајеву жену, за време оDса9е Троје А:амемнон Dрисваја Ахилејеву љуJавницу и роJињу Брисеи9у. Иако
је9ни 9ру:е називају варварима, они DосLуDају слично, варварски. ПиLање и9енLиLеLа: ко смо ми, за ХанLин:Lона је акLуелно
DиLање DриDа9ника сваке нације. Не моћи сеJи DосLавиLи Lакво
DиLање значи не сDознаLи Dоје9иначни и :руDни и9енLиLеL, нарочиLо национални, који је Dо ХанLин:Lону изве9ен из шире:
кулLурно: и9енLиLеLа. Појам и9енLиLеLа Dо овом америчком социоло:у није мо:ућ Jез каLе:орије разлике, усле9 које насLаје DоLреJа за уDоређивањем и Dроцењивањем 9ру:о:. ПоLреJа за неDријаLељем Dо9сLиче самоDошLовање и самоDоLврђивање, како
за усDосLављање ин9иви9уално: Lако и колекLивно: и9енLиLеLа. СуDарник је Dо њему кључна реч која омо:ућује исDољавање
разлика у исLом, иDак ХанLин:Lон Dревиђа 9а речи суDарник и
неDријаLељ немају исLовеLно значење. СхваLање суDарника као
неDријаLеља Jи у свако9невном живоLу лишило човека ње:ове
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човечносLи, Lако 9а Jи је9ни 9ру:е љу9и ви9ели Dре као варваре
не:о као цивилизована Jића.
Ц. То9оров разликује 9ва смисла речи „варварин”; Dрво, релаLивно, које значи „неразумљиви сLранац” и 9ру:о, аDсолуLно,
Dо9 којим се о9 DеLнаесLо: века, након оLкрића нових конLиненаLа и оDловљавања свеLа, Dо9разумева – „сурови Lуђинац”. За
То9орова (2010), „варвари су они који не Dризнају Dуну љу9скосL
9ру:их” (сLр. 38). Цивилизовани човек Jи, насуDроL варварину,
Jио онај који Jи у свако 9оJа и на сваком месLу мо:ао 9а DреDозна
„љу9скосL 9ру:о:а”. ГореDоменуLа оLмица жена је нецивилизовани чин који као 9а DоLцрLава :лавну каракLерисLику варвара о
којој је и ТациL (Tacitus) имао шLа 9а каже.2 Неразумевање између Ми и Они је Lрајало и, Dо свему су9ећи, Lрајаће у Jу9ућносLи
човечансLва. ШLо се Lиче ХанLин:Lона, цивилизације као највеће
Ми живе у међусоJном сLраху, јер свака у 9ру:ој ви9и „варварско
Dлеме”. ПоменуLи То9оров (2010) Dак иако JесDошLе9но криLикује ХанLин:Lона, Lвр9ећи 9а овај DолиLичке и 9рушLвене сукоJе
Dо:решно назива раLовима рели:ија, исLиче нешLо шLо сасвим
о9:овара Dара9и:ми о „сукоJу цивилизација”: „СLрах о9 варвара
је оно шLо може 9а нас учини варварима” (сLр.18).
Тај сLрах је Dриземан и више се о9носи на DросLор – :раницу,
не:о на време – о9:оворносL Dрема Jу9ућим :енерацијама човечансLва. Након колонијалних освајања Jело: човека на Lлу ЛаLинске Америке, на оJалама реке Маранон, је9не о9 9ве :лавне
DриLоке Амазона у земљи Џиваро Ин9ијанаца (северни Перу и
исLочни Еква9ор), усавршена је Lехника смањивања љу9ских
:лава. Смањене за Lрећину (tsanse) 9о величине наранџе, ове :лаве су крајем 9евеLнаесLо: века изазивале велики сLрах ко9 ЕвроDљана уколико Jи се нашли на LериLорији ово: Dлемена. Верујући 9а се 9уху уJијено: неDријаLеља може нау9иLи је9ино смањивањем ње:ове :лаве, Џиваро раLници су овим варварским
:есLом слали Dоруку свакоме ко Dређе Dреко :ранице у њихову
земљу, нарочиLо заDа9њацима.
ПоDуL DриDа9ника Dлемена Џиваро, и ХанLин:Lон DриJе:ава
сличном „варварском” DосLуDку умањивања Dојма цивилизације, Lј. ње:ово: сужавања на Dојам Dлемена. Оно шLо изје9начава
цивилизацију и Dлеме јесLе Dојам сукоJа; „clash” као и „conflict”
су синоними које ауLор уDоLреJљава умесLо речи JорJа или раL
2
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„Ко9 варвара је Lако: уколико неко Dокаже више о9важносLи уLолико више
Dоверења имају у ње:а” (ТациL, 1970, сLр. 39).
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(fight, war). СукоJ DреLхо9и JорJи3, а 9а Jи 9ошло 9о JорJе, мора
9а DосLоје 9ве сукоJљене сLране. У овом случају Lо су суDроLсLављене цивилизације које је9на 9ру:ој намећу еDиLеL варварско: Dлемена. Осам сукоJљених цивилизација, као осам сукоJљених Dлемена :лоJалних размера, о9ржавале Jи равноLежу
моћи. КонсLелација ових енLиLеLа омеђена кулLурним :раницама, сачувала Jи мир у свеLу. СукоJ (схваћен у Л. Козеровом/Coser
смислу) Jи о9ла:ао раL: „ТреJало Jи наDравиLи разлику између
сукоJа и неDријаLељских или анLа:онисLичких сLавова” (Козер,
2007, сLр. 50).
Цивилизацијске :ранице Jиле Jи на Lај начин о9:оварајуће
међе које Jи оивичавале LериLорије „Dлемена” :лоJалних размера. ПосLавља се DиLање зашLо ХанLин:Lон Dоре9и цивилизацију
са Dлеменом а не наро9ом? О9:овор лежи у Lоме шLо је Dлеме заLворенија и хомо:енија 9рушLвена :руDа. Наро9 мо:у чиниLи
више Dлемена која немају заје9ничке крвно сро9ничке везе, Dорекло, кулLурна оJележја, име и LериLорију, 9ок је Dлеме схваћено као само 9рушLвено јез:ро цивилизације. Наро9, као мо:ућа
нација, Dрелазни је оJлик између Dлемена и нације, 9ок Jи Dлеме као „највеће Ми” у сеJи чувало социјалну и кулLурну енер:ију цивилизације. У ХанLин:Lоновој DерсDекLиви, DосLоји осам
Ми, свако са сваким у Dлеменској неLрDељивосLи, неDоверењу и
оLуђеносLи. Јасно је, у оваквој слици Jи и цивилизовани човек
(civis) оLворено: 9рушLва Jио ре9укован на саDлеменика у заLвореној 9рушLвеној :руDи – Dлемену. СLрах, као ишчекивање Dре9сLојеће: зла, је афекL који Dриморава цивилизацију 9а се скуDи у
Dлеме и ин9иви9уу, у је9инку. Тако ин9иви9уални 9ух DосLаје
зароJљеник колекLивно: 9уха. Као шLо се свеLлосни зрак Dрелама кроз Dризму у сDекLар Jоја, Lако се и Dоје9инац DреDознаје у
нормама и вре9носLима које му намеће заје9ница. СLрах Dоје9инца 9а ће JиLи неDрихваћен или изJачен из :руDе, 9ржи Dлеме
на окуDу – нарочиLо 9уж :ранице :9е су 9ве цивилизације, као
9ва сусе9на Dлемена, у сукоJу.
СLрах о9 Lреће: свеLско: раLа је е:зисLенцијални DроJлем 9анашње: човека. У раLу као :раничној сиLуацији, о9вајање Dоје9инца о9 :руDе чини :а из9ајником, DеLоколонашем, 9езерLером, шDијуном, кукавицом, 9акле, оLDа9ником и сLранцем који
као 9а се налази са 9ру:е сLране :ранице. Он DосLаје живи :ра3

„СукоJи зJо: нео9:оварајуће :ранице су комунални сукоJи између 9ржава
или :руDа из различиLих цивилизација. РаLови зJо: нео9:оварајуће :ранице су сукоJи који су DосLали жесLоки” (ХанLин:Lон, 2000, сLр. 280).

ЗОРАН Д. НЕДЕЉКОВИЋ

221

ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (1)/2016
нични камен између сво: нека9ашње: Dлемена и Lуђина који :а
не смаLрају својим. Он је на ничијој земљи као ничији човек.
БиLи ничији у овом смислу значи и – не JиLи. По ХанLин:Lону
(2000): „ЕвроDа је Jила :лавна арена сукоJа и сара9ње моћи и чак
је Lоком хла9но: раLа :лавна :раница сукоJљавања суDерсила
Jила у срцу ЕвроDе” (сLр. 242). На северу, заDа9у и ју:у, :ранице
ЕвроDе су во9ене. За наше: ауLора, јужна :раница се Dо9у9ара са
очи:ле9ним кулLурним разликама. На DиLање која је исLочна
:раница ЕвроDе, ХанLин:Lон о9:овара 9а је ова :раница DосLојала
вековима. Раз9вајала је наро9е заDа9но: хришћансLва о9 наро9а
муслиманске и Dравославне цивилизације: „Ова :раница 9аLира
о9 Dо9еле Римско: царсLва у чеLврLом веку и сLварања свеLо:
Римско: царсLва у 9есеLом веку. Та :раница, :руJо, важи DеL сLоLина :о9ина” (ХанLин:Lон, 2000, сLр. 176). СDушLајући се о9 севера ка ју:у, :ранична линија, DоDуL LекLонске, раз9ваја LериLорије
9ржава, шLо је Dриказано на сле9ећој слици 1.
ПолиLички Lрусно Dо9ручје у овом 9елу ЕвроDе Lрајаће све 9ок
се коначно не усDосLави :раница која се на Балкану DоклаDа са
исLоријским :раницама АусLроу:арско: и ОLоманско: царсLва.
Цивилизације ће, DоDуL DовраLка конLиненаLа у „Пан:еу” (DраконLиненLу на DланеLи Земљи), најза9 завршиLи своје креLање,
заусLавивши се на кулLурним :раницама. Но, 9а ли ова карLа исLочне :ранице заDа9не цивилизације о9:овара инLересима Сје9ињених Држава? За ХанLин:Lоново: коле:у З. Бжежинско:,
ЕвроDа Dре9сLавља најси:урнији :еосLраLе:ијски DуL који Jи
Америку DолиLички Dовезао са Евроазијским конLиненLом. Он
се DиLа колико 9алеко на исLок LреJа 9а се шири ЕвроDска унија,
и 9а ли Jи Lе њене :ранице исLовремено Jиле и исLочне линије
фронLа НАТО-а. ПоDуL ХанLин:Lона, и он размишња о DолиLичкој су9Jини САД-а:
„Да Lо изразимо Lерминоло:ијом која Dо9сећа на JруLалнија времена анLичких имDерија – основна Lри имDераLива имDеријалне
:еосLраLе:ије су сDречаваLи завере и сачуваLи JезJе9оносну зависносL међу вазалима, о9ржаваLи зависне LериLорије Dокорним и
зашLићеним и DазиLи 9а се варвари не у9руже” (Бжежински, 1999,
сLр. 42).

ОчиLо, онима који су још заслеDљени реLориком заDа9нолиJералне 9емокраLије, нарочиLо Lранснационалним елиLама (које
су ХанLин:Lону Lрун у оку), осLаје као завеL ова Dорука: „DазиLи
9а се варвари не у9руже”. ПосLавља се DринциDијелно DиLање
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СЛИКА 1: ИСТОЧНА ГРАНИЦА ЗАПАДНЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ ( СЕМЈЕЛ
ХАНТИНГТОН: СУКОБ ЦИВИЛИЗАЦИЈА, СТР. 177)

како изJећи сLрах ЗаDа9а о9 незаDа9а и озлојеђеносL осLаLка свеLа – ка9 се овом не Dризнаје оно шLо му као 9елу човечансLва
DриDа9а: љу9ско Dраво? ПриLом, у :раничном Dо9ручју сLрах се
највише кон9ензује. По речима П. Занинија, :раница је зона несDоразума која насLаје усле9 неразумевања 9ве суDроLсLављене
сLране међу којима нема ниче: заје9ничко: осим сLраха о9 сусреLа са оним 9ру:им који се замишља као неDријаLељ.4 Граница
ЕвроDске уније на исLоку Jи LреJало 9а Jу9е „Dрва линија фронLа” :9е Dочиње неразумевање између заDа9не и Dравославне цивилизације. У Dоза9ини је ХанLин:Lоново: Dлеменско: сукоJа
:лоJалних размера, као сукоJа цивилизација, сукоJ „вечиLих”
неDријаLеља Ми и Они.
4

„ИLалијанска реч frontierа (као и шDанска frontera, француска frontiere, ен:леска frontier) са9ржи у сеJи именицу ’фронL’; :раница је фронL Dрема,
окренуLа ка нечему (DроLив нече:а), ка некоме (DроLив неко:а). На њој се
сукоJ ви9и као неминовносL” (Занини, 2002, сLр. 21).
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Иако је ХанLин:Lон Dисао 9а „мо:ућносL 9а 9ође 9о насиља између Руса и Украјинаца није велика” (Милинковић, 1997,
сLр. 341), ње:ова исLочна :раница заDа9не цивилизације Dресеца
LериLорију Украјине раз9вајајући заDа9не унијаLе о9 Dравославно: исLока. ПочеLак ове цивилизацијске :раничне линије DоклаDа се са DосLојећом :раницом Финске, ЕсLоније и ЛаLвије са Русијом. Њена DуLања 9ели Белорусију на заDа9ни 9ео, који је
исLоријски 9о 1795. :о9ине DриDа9ао Пољско-лиLванској унији и
више заDа9ној кулLури не:о шLо је Lо случај са исLочним 9елом
Белорусије. Граница се 9аље DроLеже кроз Румунију, раз9вајајући мађарско–каLолички 9ео сLановнишLва у Трансилванији о9
осLаLка земље, насLањене махом Dравославном DоDулацијом.
Кроз СФРЈ :ранична црLа Dролази о9вајајући Војво9ину о9 СрJије
и Dо9у9ара се са исLоријском међом АусLроу:арско: и ОLоманско: царсLва. АкLуелне сукоJе у Украјини ХанLин:Lон је иDак на:овесLио:

„Ма9а DрисLуD на начин 9ржавно: суверениLеLа на:лашава мо:ућносL руско – украјинско: раLа, цивилизацијски DрисLуD :а минимализује и, умесLо Lо:а, исLиче мо:ућносL цеDања Украјине, Dо9елу за коју Jи неко вођен кулLурним чиниоцима, мо:ао 9а Lвр9и 9а
ће JиLи Jурнија о9 Dо9еле Чехословачке, али 9алеко мање крвава
о9 Dо9еле Ју:ославије” (ХанLин:Lон, 2000, сLр. 39).
Цивилизацијски DрисLуD у решавању DроJлема око Dо9ела 9уж
ове :ранице је, Dо ХанLин:Lону, реалисLичнији о9 Dара9и:ме 9ржавно: суверениLеLа. СовјеLска власL, Dо нашем ауLору, сноси
велику о9:оворносL зJо: 9емо:рафске DолиLике насилно: расељавања сLановнишLва, не Jи ли се разJила кулLурна хомо:еносL
и умањио значај DриDа9ања неком еLничком и9енLиLеLу на целој LериLорији СовјеLско: Савеза. ТиDичан Dример Lакве и9еолошке DолиLике је Хрушчовљева о9лука 9а 1954. :о9ине DремесLи
Крим из Руске реDуJлике у Украјину. ПолиLичке Dосле9ице су и
у 9ва9есеL Dрвом веку ви9љиве у све учесLалијим сукоJима на
исLоку Украјине (Доњецк и Лу:ански). Цивилизацијски DрисLуD
Jи Dо ХанLин:Lону (нарочиLо кулLурна :раница коју је Dовикао
између ИсLока и ЗаDа9а) умно:оме 9оDринео разумевању у решавању конфликLа и изJе:авању ширења раLно: сукоJа који ни
9анас на овом DросLору не јењавају.
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ДРУГО ТУМАЧЕЊЕ СУКОБА ЦИВИЛИЗАЦИЈА КАО
ПЛЕМЕНСКОГ СУКОБА ГЛОБАЛНИХ РАЗМЕРА
Из:уJиLи оLаџJину у време Римске реDуJлике значило је DасLи у
роDсLво, немаLи више сLаLус слоJо9но: човека, :рађанина. Значило је, Lакође, и осLаLи Jез DрошлосLи, са9ашњосLи и Jу9ућносLи, Jез Dоро9ице, DријаLеља, Dоложаја и уло:е у DолиLичком
живоLу и у хијерархији власLи, DромениLи свој и9енLиLеL и начин е:зисLенције, DосLаLи сам сеJи сLранац Jез Dрава Dосе9овања и соDсLвено: Lела као DрвоJиLно: имања. ЕDоха Lакво: ро9ољуJља је Dрошла. ПосLеDено оDа9ање Lакво: DаLриоLизма мо:ло
се наслуLиLи ка9а је Римска реDуJлика DосLала имDерија. Указом цара Каракале 212. :. н. е., сваки сLановник широм имDерије,
о9 Северне Африке 9о Ен:леске, 9оJио је је9нака :рађанска Dрава.
ПосLхла9нораLовска имDерија (9ру:о лице Америке које је
ХанLин:Lон оDисао) нема Lакво је9носLавно решење за своје усељенике који су се, шLо ле:ално шLо иле:ално, насLанили на њеној LериLорији. Дру:и усељенички Lалас, за разлику о9 DреLхо9но:, омо:ућио је сLварање еLнички чисLих Dо9ручја усељеника.
Та DосLмо9ерна нома9ска Dлемена, махом из Азије и ЛаLинске
Америке, Jила су мале „9ржаве у 9ржави”. Слична су9Jина за9есила је и неколико мање Dривлачних (моћних) земаља заDа9не
цивилизације. Ими:ранLи у Великој БриLанији, Француској, Немачкој, ШDанији и 9аље Dре9сLављају изоловану заје9ницу Ма:реJљана (Мароканци и Алжирци) у Француској, Турака у Немачкој и Холан9ији, Еква9ораца у ШDанији, Ин9ијаца и ПакисLанаца
у Великој БриLанији. Римском конвенцијом из 1924. :о9ине, ими:ранLом се смаLра свака осоJа која 9ође у сLрану земљу са намером 9а се Lрајно насLани. СLранац у о9носу на ими:ранLа, означава осоJу која Dланира 9а осLане само Dривремено. МеђуLим, Lо
„Dривремено” за сен9енLарне наро9е, звучи као „Lрајно”. Ими:ранL ће и 9аље за9ржаLи еDиLеL сLранца, homoperegrinus-a, човека који је са соJом Dренео у Lуђу земљу цео је9ан свеL 9рушLвених о9носа из маLичне кулLурне кошнице.
За се9енLарно: човека, овај мо9ерни нома9 има својсLва Dривремено: човека јер DриDа9а Lуђој :руDи, Lуђој кошници која је
DремешLена на ње:ову LериLорију (Dчелињи Dашњак). БиLи Dривремен, значи JиLи о:раничен временом и као ин9иви9уа и као
:руDа. ИсLо Lако, значи JиLи заменљив као роJа којој исLиче рок,
DоLрошна роJа у међуљу9ским о9носима. Како је свака ин9ивиЗОРАН Д. НЕДЕЉКОВИЋ
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9уа – личносL је9инсLвена и неDоновљива, JиLи заменљив значи
JиLи Dоновљив, нецеловиL, неDоLDун човек, 9акле – варварин. У
Lаквој ксенофоJичној аLмосфери, ХанLин:Lоново Lумачење „сукоJа цивилизација као Dлеменско: сукоJа :лоJалних размера”
јесLе сукоJ DосLмо9ерних ими:ранLских Dлемена са 9оминанLним наро9ом унуLар је9не 9ржаве. Иницијална каDисла ово: сукоJа је уJрзано оDа9ање (америчко:) национално: 9уха, које је
ХанLин:Lон DримеLио не само ко9 Lранснационалних елиLа не:о и у сре9њим и нижим слојевима америчко: 9рушLва. СлаJљење национално: 9уха се насLавило са јачањем рели:иозне свесLи. На DиLање како љу9и сеJе 9ефинишу, он о9:овара – „Dојмовима Dре9ака, рели:ије, језика, исLорије, вре9носLи, оJичаја и
инсLиLуција” (ХанLин:Lон, 2000, сLр. 28). Дакле, Dреци и рели:ија
су Dрви маркери и9енLиLеLа.
Без национално@ уха као заје9нчко: имениLеља 9ржавносLи,
сукоJ ими:ранLских DоLкулLура и 9оминанLних кулLура као завађених Dлемена је – неизJежан. На рели:ијском разликовању
суDроLсLављених сLрана заDочеLи сукоJ може DрерасLи у раL –
јер рели:ијске разлике међу љу9има најсDорије несLају. Муслиманска рели:ија је насLала у је9ној земљи Jез 9ржаве, али она
Lежи 9а се Dрошири Dреко :раница 9ржава које 9анас нису
исламске. Она је Dре за заје9ницу верника не:о за 9ржаву, Dа ХанLин:Lон (2000) исLиче 9а: основни DроJлем за ЗаDа9 није исламски фун9аменLализам већ сам – ислам као „различиLа цивилизација чији је наро9 уверен у суDериорносL своје кулLуре и који је
оDсе9нуL инфериорношћу своје моћи” (ХанLин:Lон, сLр. 240). Са
9ру:е сLране, конфучијанизам у Кини је као рели:ија не9овољно
емоционално Dривлачан, он је „сувоDаран” за неко: ко жели о9
ње:а 9а DоLражи о9:оворе на DроJлеме своје е:зисLенције.
Ими:ранLска насеља у америчким :ра9овима осLављају уLисак „заJрањених зона” за случајне Dролазнике. Изван урJано:
Dо9ручја САД-а рурални :еLо чине насеља ра9ничких Jарака, ауLо Dриколица, ин9ијанских резерваLа. Тако насеља мексичких
ими:ранаLа „barios” заузимају DросLор DоDуL мравињака. Њихов
начин живоLа најимDресивније осликава значење речи о9Jачен
(getto). Изоловани о9 :ра9ско:, цивилизовано: сLила живоLа, DоDуL засеJно: Dлемена, мексички ими:ранLи е:зисLирају у кру:у
соDсLвених 9рушLвених о9носа. УнуLар своје кулLурне заје9нице, у зачараном кру:у, Jез мо:ућносLи 9а искораче из ње:а и Jу9у
асимиловани у ширем 9рушLвеном окружењу 9оминанLне ан:лоDроLесLанLске кулLуре, они Dре9сLављају „колаLералну шLе226
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Lу” сукоJа цивилизација. ПриLом, слаJљење национално: 9уха
Америке, Dо ХанLин:Lону, 9аље ојачава везе ових исLурених социјаних осLрва (Dлемена) са својим маLичним цивилизацијама.
Мала, заLворена 9рушLва унуLар оLворено: 9рушLва Сје9ињених
Држава, не функционишу као неколико 9еценија раније, Lј. DоDуL зуDчаника у саLном механизму. Она 9анас изазивају неDоверење :рађана „америчко: национално: 9уха” Lиме шLо Dо сваку
цену Lеже 9а за9рже неDромењен и неDрила:о9љив еLнички 9ух
својих Dре9ака. А из:уJи ли Америка свој национални 9ух, Dочеће 9а несLаје и њена ан:лоDроLесLанLска кулLура. Во9ећа земља
заDа9не цивилизације Jиће DоDришLе JорJе око воље за моћ завађених Dлемена Lуђих цивилизација.

ПРИВРЕМЕНИ ЧОВЕК
ХанLин:Lонови сLавови о и9енLиLеLу, моћи и кризи национално: 9уха унуLар 9ржава заDа9не цивилизације на Dосре9ан начин оLкривају смисао Dојмова човека и 9рушLва. У ње:овим ра9овима су се скоро неоDажено Dровлачили Lермини: насељеник,
исељеник, усељеник, 9во:уJи, сLранац, које ћу не само из Lехничких не:о и из херменеуLичких разло:а оJје9иниLи је9ним Dојмом: Dривремени човек.
Овај Dојам Jи својом са9ржином и оJимом оJухваLао наиз:ле9
различиLа значења :оре наве9ених речи. Он Dре9сLавља синLезу
нече: шLо им је у JиLи заје9ничко: JиLи Dомерен са месLа, DремешLен као сLвар или фи:ура на шаховској LаJли, не DиLајући се ни
за шLа. БиLи заменљив DоDуL Dиона, значи 9елиLи су9Jину Dоновљивих, сеJи сличних љу9и чија је сврха 9а Dослуже само Dривремено у и:ри моћи коју они нису заDочели. Присиљени 9а :ле9ају уназа9 ка својој маLичној земљи Dокоравају се закону нужносLи5, Lако 9а се сLиче уLисак 9а оJарају Dо:ле9 Dре9 онима који
их не DрихваLају као равноDравне, већ као „вечиLе” сLранце на
њиховој LериLорији.
ЗаLо и нису слоJо9ни, немајући 9овољно времена ускраћена
им је мо:ућносL 9а се „Dриземље”, 9а DусLе „9рушLвено корење”,
9а Dрво DосLоје, за шLа је DоLреJно месLо, 9а Jи мо:ли 9а осмисле
5

„Наше мишљење је, Dо самој својој сушLини – осврLање, Lо се на немачком
каже Besinnung. Оно се ро9ило из сLраха, зJо: Lо:а шLо иза нас, исDо9 нас и
изна9 нас DосLоји нешLо шLо нама DреLи” (ШесLов, 1990, сLр. 307).
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свој саживоL са сLановницима земље 9омаћина и 9а размишљају
о својој Jу9ућносLи као неDоновљиве личносLи. Да имају Dраво
слоJо9е изJора и о9лучивања. Не осврћући се, не:о само :ле9ајући унаDре9 – шLо Dре9сLавља саму сушLину мишљења (ШесLов, 1990). ИскусLво самовре9новања, DосLајање човеком, као и
Dреузимање о9:оворносLи за оно шLо јесмо, :9е е:зисLенција
DреLхо9и есенцији – Lо је оно шLо им се ускраћује. Као Dривремени, њихова е:зисLенција зависи о9 есенције коју им намећу DриDа9ници 9оминанLне кулLуре. У овом случају е:зисLенција не
DреLхо9и есенцији. Они не е:зисLирају, не DосLоје, заLо шLо су
Dривремени. БиLи Dривремен значи JиLи о:раничен Lуђим временом које је у о9носу на њихово време Jо:аLије за Jу9ућносL,
јер су се, хLели не хLели, нашли у међувремену и међуDросLору,
о9војени о9 социјално: DросLора – времена које им не DриDа9а,
иако Jи Dо љу9ском Dраву LреJало 9а Jу9е заје9ничка својина чиLаво: човечансLва. Привремени човек је Dерсонификација 9уха
времена 9ва9есеL Dрво: века.
За разлику о9 ХанLин:Lона, мислим 9а је Dривремени човек
еDиLеL не само нома9ско: не:о и сен9енLарно: начина живоLа.
Он је Dривремен не само у о9носу на Lуђу не:о и на соDсLвену цивилизацију. Цивилизације су Dо ХанLин:Lону о9увек DосLојале,
Lако 9а је свако ко се смаLрао DриDа9ником ових осам цивилизација Jио Dривремен и своју е:зисLенцију црDео из њене есенције.
То Jи важило и за жиLеље заDа9не цивилизације коју наш социоло: DоDуL 9емокраLско: Макијавелија Jрани свим сре9сLвима.
Дух ин9иви9уализма, каракLерисLичан за заDа9нолиJералну 9емокраLију, иначе оLворен за оLворено 9рушLво, нашао Jи се у
соDсLвеној цивилизацији заLворен као у чароJној ламDи. КолекLивни 9ух цвилизације заLочио је ин9иви9уу. О9 најмање 9о највеће 9рушLвене :руDе Dојавила се оLуђеносL. Ин9иви9уом су у
свим сферама 9рушLвених о9носа за:осDо9ариле инсLиLуције.
Иако, као Dоје9инци, DриDа9ају мношLву 9рушLвених :руDа, шLо
реалних шLо иреалних, DуLем инLернеL мреже, свако је свакоме
DосLао сLран, Dривремен, јер немају 9овољно времена је9ни за
9ру:е.
Време им DоDуL Каироса измиче. У свеоDшLој рационализацији времена ан:лоDроLесLанLско: човека ВеJер је још у свом 9оJу
DреDознао ирационални 9ух. СлоJо9а Jи LреJало 9а Jу9е услов
разума а не оJрнуLо, разум слоJо9и. ПриLиснуLа масом ин9иви9уа не може 9а 9елује. Мали је Jрој љу9и, Dо овом социоло:у, сDосоJан 9а Jу9е рационалан. ЗаDа9ни човек 9ва9есеL Dрво: века је у
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мо:ућносLи само 9а се Dонаша или, 9а кажем још јасније, оDонаша, Dо9ражава DоDуL DролеLера6, ма колико Lо из:ле9ало иронично, сLил живоLа елиLе, своје креаLивне мањине. И он као Lакав
је DосLао Dривремен за своју елиLу, која је оDеL са 9ру:е сLране
DосLала Lранснационална, Lакође Dривремена за своју цивилизацију, на шLа је ХанLин:Lон уDозоравао. Свевремена цивилизација насDрам Dривремено: човека, њено: анLихероја. Привремени човек може 9а каже Ми, али ње:ова :руDа не може 9а Lраје као
Они. ШLо је јачи DриLисак :руDе 9оминанLне кулLуре на Dоје9инца, Lо је слаJији ње:ов и9енLиLеL, и оJрнуLо, DоDуL мехура који
се Dо9иже са 9на мора ка Dовршини Jивајући све већи, уз9иже се
и Dривремени човек. У цивилизацији у којој рели:ијска свесL ор:анизује 9рушLвене о9носе он је Dривремен јер је ње:ов живоL
Lек LренуLак за вечносL која му је оJећана и ње:ова е:зисLенција
не Jи имала смисла уколико не Jи зависила о9 Jо:а. СLанишLе
Dривремено: човека је :ранична сиLуација. НеDоверење Dрема
њему је Dрва навика у о9носу са 9ру:има. Да Jи оDсLао мора DочеLи 9а се навикава у мењању навика, DоDуL Ничеово: наLчовека.
Али у 9оминанLној кулLурној :руDи он је Dо9човек, ње:ова :руDа
Dо9:руDа и кулLура Dо9кулLура.
Привремено: човека и има и нема исLовремено, сву9а :9е се
Dовлаче :раничне линије између DознаLо: и неDознаLо:, између
9ржава, између љу9и.Он је DоDуL 9уха који не може 9а ви9и свој
о9раз у 9рушLвеном о:ле9алу. Сви :ле9ају у ње:а али :а не ви9е.
Не DреDознају у њему сеJи слично:. Привремени човек, као нови
из9анак човечансLва на DланеLи :овори DриJлижно шесL хиља9а језика али ње:а нико не жели 9а разуме. Он је Dлеме у малом.
Наличје своје цивилизације. Заменљив је само сеJи сличним ка9а му исLекне рок уDоLреJе у 9ржавама које :луме оLворена
9рушLва. Иако :а смаLрају сLраним DаразиLом он је оличење чисLоLе своје цивилизације, „своје :оре лисL”. И заLо је Dрви на у9ару у сукоJу цивилизација.
Привремени човек није и9еални еLички LиD човека.Он је суDроLносL свечовеку, LоLалном човеку, наLчовеку, је9ином, заLо
шLо није измишљен. Он своју е:зисLенцију не 9у:ује и9еји неко:
мислиоца. Мо9уси имања и JивсLвовања нису кључеви којима
Jи мо:ли 9а оLворимо враLа ње:ове Dсихе и Dро9ремо у сисLем
вре9носLи. Оно шLо има само се Dривремено налази у ње:овом
6

„Право оJележје DролеLера нису ни сиромашLво ни скромно Dорекло већ
свесL – и озлојеђеносL коју Lа свесL инсDирише – 9а је човек лишен сво: DраоLачко: месLа у 9рушLву” ( ТојнJи, 2002, сLр. 323).
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Dосе9овању јер му је и Dосе9, као сквоLеру, Dривремен. Имајући
9војно 9ржављансLво, 9во:уJи како :а ХанLин:Lон назива, као 9а
има лажни национални каракLер. Усамљен у мношLву 9ру:их
нема 9рушLвени каракLер, DреDушLен је сам сеJи, као РоJинзон
на DусLом осLрву, о9 љу9и DоLDуно равно9ушних за ње:ову
е:зисLенцију.
У Dара9и:ми Је9но: свеLа Dривремени човек Jи Jио исLоријски у DосLисLоријском 9рушLву. Био Jи Jивши, ње:ова исLорија
не Jи Jила 9овршена, морала Jи 9а се 9оDисује, 9ок се не заврши,
а Dраво на :овор имао Jи само заDа9ни човек који Jи своју Dричу
(historia) мо:ао 9а DреDрича 9о краја.
У Dара9и:ми Два свеLа Dривремени човек је у Dресеку скуDова
Ми и Они. ПриDа9ајући оJема :руDама исLовремено немо:уће је
9а у сеJи измири и за9ржи суDроLсLављене сисLеме вре9носLи.
То :а чини Dо9војеним, јер Dривремено DриDа9а оJема :руDама.
У Dара9и:ми 184 9ржаве, више или мање, усле9 DосусLајања
национално: 9уха, уло:у Dривремено: човека чешће о9 :рађана
Dреузимају DриDа9ници Lранснационалних елиLа који живоLним сLилом осLављају уLисак сLранаца у соDсLвеној 9ржави. Ови
Dривремени :осDо9ари за своје сусе9е смаLрају сеJи сличне DриDа9нике елиLа ван :раница своје земље.
У чеLврLој и DеLој Dара9и:ми, Dривремени човек је „Dлеменски човек” (у хаосу и сукоJу цивилизација). Он није сасвим свој.
Више је носилац, а мање сLваралац вре9носLи заје9нице. У овој
разлици се крије сушLина Dриро9е Dривремено: човека. Све 9ок
својим сLваралашLвом не 9оDриноси DоJољшању заје9ничко:
сисLема вре9носLи у :руDи, Jиће Dривремен јер власLиLо време
није уложио у Lрајање :руDе, носилац је Lуђих вре9носLи а не заје9ничких. ПоLреJе не ује9ињују љу9е, не:о исLовеLно вре9новање Lих DоLреJа, а DоLреJа за заје9ничким вре9носLима је најDреча човеку као 9рушLвеном Jићу. Привремени човек је својеврсLан Dара9окс. Човек и човечансLво су Dривремени на DланеLи
или мож9а DланеLама широм :алаксије, 9ок је Dривремени човек
насDрам Dојма човека у ло:ичком свемиру неDоLDун, нецеловиL,
оLуђен, и Dре9сLавља симDLом енLроDије љу9ске Dриро9е у 9ва9есеL Dрвом веку, јер као кванL оLуђених 9рушLвених о9носа у
њему исLовремено – и DосLоји и не DосLоји.
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SUMMARY

THE INTERPRETATION OF HUNTINGTON’S THESIS OF CLASH OF
CIVILIZATIONS AS A TRIBAL CONFLICT OF GLOBAL PROPORTIONS
The author of this paper attempted the interpretation of Huntington’s thought that the clash of civilizations is tribal conflict of global
proportions. In the first interpretation of the conflict, we think of
civilization as a tribe in conflict with the other tribes, they mutually
perceive each other as barbarians, denouncing each other's civilizational identity. In the second interpretation, the clash of civilizations
is perceived as a clash of postmodern immigrant groups (tribes) with
the dominant culture of the local population within a state. In the
age of the universal conflict, we see Huntington's pessimistic view of
the social world and the temporary man, whom we characterize as a
synthesis of immigrants, migrants and foreigners, as a kind of
personification of the spirit of the times of postmodern twenty-first
century.
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