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УВОДНА РЕЧ

Књига пред вама представља Зборник радова са националне научне кон-
ференције „Кинески социјализам и модерни светски поредак (Сто го-
дина од оснивања Комунистичке партије Кине)”, коју је организовао 
Факултет безбедности Универзитета у Београду у сарадњи са Амбаса-
дом Народне Републике Кине у Републици Србији (9. 07. 2021, Клуб по-
сланика у Београду). Скуп је окупио велики број еминентних домаћих 
стручњака различитог научног профила који су из више дисциплинар-
них углова анализирали узроке настанка, генезу и перспективе кине-
ског социјализма и његовог главног политичког креатора – Комунистич-
ке партије Кине. 

Прво поглавље садржи текстове који на холистички начин присту-
пају различитим историјским аскпектима настанка и развоја модер-
ног светског поретка, с једне, и кинеског социјализма, као јединственог 
историјског феномена, с друге стране. 

Друго поглавље садржи радове усмерене на међународне имплика-
ције кинеске револуције, укључујући многобројне друштвене и економ-
ске изазове са којима се Комунистичка партија Кине суочавала од свог 
оснивања до данас. 

Треће поглавље обухвата теме концентрисане око „рецепта” кине-
ског економског чуда, пропитујући улогу које је политичко руководство 
имало у узлету кинеске економије, њен однос према питању глобалне 
неједнакости и давању помоћи иностранству, као и економске везе На-
родне Републике Кине са појединим земљама тзв. Новог света. 

Радови у последњем поглављу пропитују положај Кине у актуелном 
контексту међународне безбедности. У засебном додатку објављујемо 
текст поздравне речи Њене екселенције, госпође Џен Бо – амбасадо-
ра Народне Републике Кине у Републици Србији, упућене учесницима 
Конференције, као и есеј књижевника и издавача Јагоша Ђуретића – до-
битника Специјалне државне књижевне награде Кине, највећег национал-
ног признања које се додељује културним прегаоцима изван Кине.  

Београд, 29.11.2021.
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Владимир Цветковић

Постоји ли кинеско чудо? 
(Нова модерност у 

глобализованом свету)

Сажетак

Поморске војне и трговачке експанзије Запада, заједно са радикалним 
друштвеним и економским променама (16–19. век), утемељили су глобалан – 
модеран привредни и политички поредак. Иако је била најдуговечнија, ако не 
и најразвијенија предмодерна цивилизација до тада, Кина све до средине 20. 
века није успела да обезбеди своју независност унутар новоуспостављеног мо- 
дерног светског поретка. У тексту се анализирају различити узроци датог исто- 
ријског тока, као и разлози актуелног успона Кине, пре свега они који су везани 
уз политички капацитет и иновативне способности ауторитативне управљачке 

елите да креира флексибилан привредни и политички систем. 

Кључне речи:

Кина – цивилизација, Кина – држава, модерност, светски поредак, Комуни-
стичка партија Кине 

„Боље је да Кина спава, јер ако се пробуди свет ће се затрести” – ове, 
наводно, Наполеонове речи1 још од средине 19. века круже у елитном 
(књижевном, политичком и привредном) делу јавног мњења на Западу. 

1 Не постоји доказ да је Наполеон икада изговорио дате речи, премда постоји мно-
штво апокрифних белешки његових биографа у том смислу, посебно оне које су 
настале током коначног прогона на Свету Јелену (1816–1821). У њима се Кина по-
миње кроз Наполеонове коментаре актуелне британске спољне политике или кроз 
успутне опаске о освајањима у историји (посебно монголски средњовековни поход) 
и сл. У званичним Наполеоновим „Мемоарима” (прво издање, 1823) нигде се не по-
миње „успавана Кина”, нити постоји неки шири одељак посвећен Далеком истоку.
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Њихов упозоравајући тон показује да је још у оно време сваки могући 
„успон Кине” доживљаван као претња, која се пак, срећом, никада неће 
остварити. Главни разлог за то налажен је у „урођеној конзервативно-
сти” кинеског света, његовој „успаваности” и „пасивности” који неи- 
збежно воде ка „оријенталној деспотији” и декадентној самодовољности 
– све то насупрот карактеристичној привредној динамичности, инова-
тивности и политичким слободама модерног Запада. На тај начин су 
прошлост и будућност ондашње Кине видели просвећени мислиоци и 
владари Запада на врхунцима своје моћи. 

Непун век касније, стереотипи о кинеској „конзервативности” и фа-
талној „успаваности” више нису били само моменти мемоарске грађе, 
дипломатских очекивања и досетки западних политичара, новинара и 
понеког историчара, већ су посредством масовних медија постали део 
далеко ширег јавног простора у коме су стекли статус „општих места”.2 
Приче о судбинској заосталости традиционалне (царске) Кине, а след-
ствено томе и нове – републиканске, односно комунистичке Кине, зајед-
но са потиснутим страхом од њеног „буђења”, постали су моменат (не)
освешћене јавне слике Запада о себи и другима, односно властитој ци-
вилизацијској надмоћи у односу на све потенцијалне супарнике на свет-
ској сцени. 

Логика победничког ширења властите моћи обликовала је и рађање 
самонабеђене просветитељске мисије да се цео свет преобликује пре-
ма модерним, тј. „универзалним” нормама Запада. Зато су у јеку идео- 
лошког и хладног рата између либералног Запада и комунистичког 
Истока, САД самоуверено почеле да подстичу „буђење” Кине и њену 
трансформацију у „модерну државу”.3 Склопљено идеолошко примирје, 
премда не и савезништво између „лидера слободног света” и ултрако-
мунистичке Кине, представљало је још један израз самонаметнуте „ми-
сије Запада” да се оствари „модернизација” свих и сваког по узору и 
према интересима њених западних родоначелника. Чак и тада, наратив 
о буђењу Кине задржаће ноту извесне мистериозности и лаке нелагоде. 
Они делом потичу услед непознавања „суштине” оног Другог, а делом 

2 Окидач у том смислу био је холивудски филм „55 дана у Пекингу” из 1963. год. 
са Дејвидом Нивеном, Чарлтоном Хестоном и Авом Гарднер у главним улогама. 
У филму чија је прича везана уз кинески тзв. боксерски устанак (1900), жена бри-
танског амбасадора подсећа свог супруга на наводно Наполеоново упозорење, које 
добија додатну апокалиптичну ноту: „Када се Кина пробуди из сна, сав пакао ће се 
ослободити”. 

3 Почетком седамдесетих година прошлог века НР Кина постаје стални члан Саве-
та безбедности УН (1971), прва посета америчког председника Кини и заједничка 
„Шангајска изјава” (1972), посета Денга Сијаопинга Америци и званично признање 
Кине од стране САД (1979). 
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можда и због потиснуте гриже савести настале услед насилног утери-
вања „остатка света” у поредак уређен по властитом лику и потребама. 

Како год, неодољива колико и погубна навала модернистичког 
херменеутичког манихејства и његове колонијалне парадигме на-
предњаштва, заједно са неочекиваном цивилизацијском колатералном 
штетом у виду затупљујућег багателисања свачије, па најзад и сопстве-
не историје, довела је до тога да западне политичке елите и највећи део 
јавног мњења разумеју Кину, као уосталом и цео свет, готово искључиво 
кроз црно-бело представе о свету у коме, наводно, све што је модерно 
(дакле – „напредно”) води одсудну битку са свим традиционалним (да-
кле – „назадним”) облицима друштва. Најраспрострањенији идеолошки 
стереотип је био, а добрим делом и остао, онај који свеколике модерне 
историјске токове тумачи као борбу „добра” (капитализам и/или либе-
рални плурализам) са „злом” (планска привреда и/или комунистичко 
једноумље).4 

У међувремену, распад СССР-а и његовог комунистичког блока с 
краја осамдесетих година прошлог века учинио је да се победничка иде-
ологија (нео)либерализма наметне као обавезујући поглед на свет који 
је чак постао и последња реч историје. Нова сликовница идеолошког 
гностицизма свела је свет на „политички коректне” ставове и све дру-
ге „екстремистичке” поставке које се (тренутно) нису уклапале у main 
stream погледе на свет. Неочекивано, али симптоматично, тада већ де-
сетогодишњи континуирани успон Кине остао је испод радара званичне 
политике (и универзитетских програма) западних држава. Одушевље-
ни идеолошки победници били су толико забављени властитом „изузет-
ношћу” и додатним „просвећивањем” заосталих делова света (посеб-
но Блиски исток и Балкан), да су се само успутно бавили „последњим 
комунистичким бастионом”, очекујући да ће се исти урушити сам од 
себе. Када се то није десило и када је кинески изазов постао неизречена 
претња, деветнаестовековна прича о заспалој Кини добила је своје ново 
значење – овај пут у виду политичке и цивилизацијске неверице да „гло-
бални либерални поредак” није, а вероватно никада и неће бити, толи-
ко слављена „коначна реч историје”. Но још је већи страх од пословног 
„партнера” који је зачуђујућом брзином напредовао од потлаченог из-
вођача радова до равноправног конкурента, дакле – противника. 

4 Слична идеолошка поједностављења, обогаћена истом моралистичком борбеношћу, 
долазила су и са друге стране ондашњег идеолошког фронта где је комунизам реф-
лектован као долазећа истина историјског трагања за универзалном праведношћу. 
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Да ли је данашње (не)очекивано „буђење Кине” из традиционали-
стичког дремежа резултат неког цивилизацијског чуда, сретног стицаја 
околности, божанског провиђења или можда историјског правила, да не 
кажемо „нужности”? Свако то види другачије: за савремене (нeo)либе-
рале на делу је само „привремена случајност” (независно од тога што 
траје у континуитету већ више од четири деценије!), историјски изузе-
так који ће својим очекиваним скорашњим падом потврдити правило 
да сви „тоталитарни”, „ауторитарни” или напросто „нелиберални” си- 
стеми не могу да буду економски, политички нити на било који други 
начин стварно продуктивни.5 На супротном крају идеолошког спектра 
налазе се последњи Мохиканци дијалектичког материјализма, старо-
модни левичари који у успону Кине налазе доказ „историјског закона” 
по коме комунизам смењује капитализам?6 По свему судећи, речене 
„тврде” школе политичког мишљења, баш као и њихове бројне посред-
ничке или „меке” идеолошке варијанте (попут оних социјалдемократ-
ских нпр), више не поседују некадашњи експланаторни потенцијал, а 
још мање идеолошки ентузијазам, те као такве лагано одлазе у историју 
идеја друштвене мисли.7 Упркос томе, модерне сцијентистичке приче о 
„правилима”, односно „законима историје” и даље опстају у савременом 
јавном дискурсу.

Захваљујући колико пословично површном јавном мњењу и скло-
ности медија ка црно-белом поједностављивању толико и академској 
инерцији и политичком опортунизму, модернистичке идеје о „гвозде-
ним законима” или неизбежним смеровима развоја друштва добиле су 
на крају дуготрајног „Хладног рата” (1989) ново рухо у виду фатали-
стичко-оптимистичке приповести о „крају историје”. Филозофски спој 
просветитељске просвећености и академског конзервативизма (Лока и 
Хегела) изнедрио је идеју о историји која задобија свој коначни смисао 

5 О томе су у своје време аргументовано писали теоријски челници модерног либе-
рализма (Хајек, Попер и др), имајући у фокусу западно политичко и привредно 
искуство, а посебно ондашње европске тоталитарне земље предвођене нацистич-
ком Немачком и фашистичком Италијом, с једне, те комунистичком „Русијом”, тј. 
СССР-ом, с друге стране. Колонијална и полуфеудална Кина из тог времена, разумљи-
во, није могла бити предмет већег интересовања западних либералних мислилаца. 

6 Тако су историју разумевали бројни марксистички теоретичари и комунистички 
практичари током већег дела 20. века. Данас је дата приповест готово заборављена 
првенствено због пропасти СССР-а, некадашње политичке и војне перјанице кому-
низма.

7 То ипак не значи да су једноставно „превазиђене” или да имају статус музејских ек-
споната. Као и све друге концепције, односно идеје о друштву, модерне идеологије 
– у својим већ различитим варијантама, остају део рефлексивне баштине људског 
рода која се пита о разлозима и смислу историјског догађања и месту политичких 
заједница у њој. 
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у институционалним либералним формама и вредностима Запада које 
имају универзални капацитет.

Велика победа либерализма и самоукидање комунизма учинили 
су да јавни простор готово читаве планете буде затрпан новокомпоно-
ваним, невешто препакованим идеолошким фразама о „међународној 
заједници”, „универзалним вредностима” и „људским правима” чије 
су се одокативне листе из дана у дан шириле до бесмисла, а значења 
интерпретирала у складу са тренутним интересима доминантне гло-
балне привредне и војне силе (Cvetković, 2019). Препуштена наводно 
„очигледној” логици историје и заклоњена тријумфалистичким духом 
неолиберализма и галиматијасом идеолошких оправдања геополитич-
ких циљева победничког Запада, Кина је била пуштена да сама од себе 
отпадне са увелог стабла комунизма.8 Можда је управо зато и добила 
неочекивану прилику да готово неопажено ојача свој независни развој 
стичући постепено позицију државе чији привредни и политички поре-
дак измичу уобичајеном модернистичком разумевању ствари. 

У сваком случају, извесно је да прихватљив или бар плодотворни 
одговор на (реторичку) упитност из наслова измиче идеолошкој мета-
физици док се приближава разумевању ствари које уважава логику (ду-
гог) историјског трајања, тј. значај друштвене традиције и моћи великих 
бројева, као и потребе да се тумаче друштвене функције и интереси не-
посредних историјских актера који обликују друштвене односе, прин-
ципе владања и њихову легитимацијску моћ. У конкретном случају то се 
односи на опис и тумачење делотоворности Комунистичке партије Кине 
и њеног вођства у настојањима да се обезбеди друштвена једнакост, об-
нова националног поноса и развој сопствених капацитета за одлучивање 
у контексту модерног светског поретка. Верујемо да тајна разумевања 
снаге „пробуђеног џина” на Истоку, тј. поимање моћи нове Кине која је 
данас продуктивнија и историјски значајнија но што је то можда икада 
пре била у својој пребогатој прошлости,9 лежи у појмовном херменеу-

8 Чувени догађаји на централном тргу Пекинга (побуна студената, 1989), колико год 
били драматични (посебно из угла спољних посматрача; западни медији су изве- 
штавали о интервенцији војске и масовној погибији неутврђеног броја људи – од 
неколико десетина, до више стотина, чак и хиљада људи), нису били довољно ве-
лики изазов за политички преокрет. Две деценије касније (Викиликс, 2011) биће 
објављени тајни извештаји из америчке амбасаде у Пекингу који демантују пуцање 
војске на демонстранте, што је мотивисало и новинаре који су тада извештавали 
из Пекинга да коригују своје написе објашњавајући да „на Тјен Амену није било 
убистава, али их је било у Пекингу” (!?)

9 Као цивилизација, тј. особена друштвена (културна) заједница, Кина у контину-
итету траје већ преко четири миленијума! Као засебна политичка заједница која 
се непрекидно „шири и скупља” већ више од 2.500 година, она је сасвим уникатна 
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тичком појмовном видокругу који подразумева континуитет историје, 
организацију система и усмеравање колективне воље од стране аутори-
тативне и прилагодљиве управљачке елите. 

С друге стране, колико дуго ће Кина моћи да остане економски 
успешна и иновативна, политички стабилна (изнутра) и „добронамер-
на” (споља) – немогуће је знати јер то, између осталог, (не)зависи само 
од ње. Опстанак и развој свих политичких заједница, као уосталом и сва-
ког појединца понаособ, укључује безброј различитих и непредвидивих 
фактора који измичу чисто калкулативном уму, научној и другим врста-
ма предикције, а нарочито вредносним пројектовањима и идеолошким 
учитавањима – независно од тога шта о томе мислили модерни сцијен-
тисти, футоролози свих врста, као и они најспорнији међу њима – по-
литички, економски, војни и други „аналитичари”. Ипак, то не значи 
да није могуће сагледати и разумети историјски контекст и тенденције 
кретања или померања актуелних друштвених структура, политичких 
односа и актера. Због тога ћемо се у наставку рада фокусирати на неке 
од историјских околности које су условиле постепени модерни суноврат 
Кине (18–20. век), да бисмо на основу тога одмерили домете њеног ак-
туелног (пост)модерног успона. 

ИСТОРИЈА: ЧИЊЕНИЦЕ И СТЕРЕОТИПИ

Готово све време свог вишемиленијумског предмодерног трајања Кина 
је заузимала ексклузивну историјску позицију света за себе. За све то 
време кинеска цивилизација је трајала као полузатворени, самодовољни 
привредни и културни простор тзв. Далеког истока, једног од најмање 
седам сличних „економија-свет” цивилизација.10 Међутим, са успоном 
Запада и „пројектом модерности”, који је глобално инаугурисан крајем 
16. века, кинески и сви други „економија-свет” простори поступно су 
слабили, готово до – ишчезнућа. Модерност је донела радикалан прео-

творевина у савременом свету. Једино ко се са Кином у том погледу може пореди-
ти јесте данашњи Иран (некадашња Персија), политичка заједница која такође има 
миленијумски карактер. Чини се да је та једноставна историјска чињеница тек у по-
следње време постала важна у очима актера светске политике, а посебно креатора 
образовних политика и јавног мњења на Западу.

10 Браудел, Ф. (1990). „Граматика цивилизација”. У: Бродел, Ф. Цивилизације кроз по- 
вест. Загреб: Глобус. Поред Кине и Индије, Бродел издваја Европу, претколумбовску 
Америку, Африку, Русију и Турско царство. Свака од њих имала је своје географске, 
безмало „природне”, споро променљиве границе, с тим да су унутар њих постојала 
померљива средишта у виду великих центара, тј. појединачних градова.
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крет у односу на све што је до тада постојало, како у економском тако и 
у друштвеном, политичком и сваком другом погледу. 

Пре неодољивог налета западне модерности Далеки исток словио 
је за најразвијенији цивилизацијски („економија-свет”) простор. У ње-
говом центру налазила се Индија, с тим да је читавим подручјем до-
минирала Кина и њени велики трговачки градови који су диктирали 
привредне и друштвене токове (Бродел, 2007). Као најстарија и највећа 
политичка заједница у том делу света, самодовољна, данас би рекли – 
„самоодржива” царска Кина није имала проблем са слободном тргови-
ном, унутрашњим границама и другим сличним препрекама економ-
ског и културног развоја са којима су се суочавале практично све друге 
цивилизације, а посебно империјалне или регионалне политичке силе. 
Чак и када су се веће европске предмодерне политичке заједнице транс-
формисале у протомодерне државе и започеле са стварањем глобалног 
привредно-политичког поретка,11 ниједна од њих, па чак ни све заједно, 
нису могле да се мере са ондашњом Кином, фактички највећом силом 
света. Она је тада (још увек) с разлогом могла да се самопредставља или 
именује као „Средишње царство”. 

Међутим, убрзани развој поморске снаге европских нововековних 
држава, њихово ширење међународне трговине, потпомогнуто војним 
капацитетима и подухватима (колонијални ратови и прекоморске оку-
пације), довели су до релативизације значаја и коначног нестанка старих 
„економија-света”. Следило је рушење већине ондашњих неевропских 
политичких заједница, укључујући ту и царску Кину. Нико на планети 
није имао снаге и способности да одоли привредној и војној моћи ев-
ропских колонијалних држава. Њихова модерност и/или модернизација 
постајали су ствар историјског фатума у облику својеврсне цивилиза-
цијске уцене: прилагоди се или нестани. Убрзо ће такву логику закључи-
вања преузети и европске универзитетске катедре преобликујући логи-
ку моћи у логику Разума и структуру Светског поретка. 

С друге стране, пак, ваља бити опрезан: независно од евроцентрич-
ног дискурса који је светску доминацију Запада рефлектовао као само-
разумљиву, ако не и „природну” историјску чињеницу, светска исто-
рија се могла и другачије одвијати. Ако оставимо по страни пљачкашке 
аспекте већине цивилизацијских „сусретања”,12 постојали су бројни други 

11 Најпре слободни градови ренесансне Италије и провинције у северном Низоземљу, 
потом Португалија и Шпанија, а надасве Енглеска и Француска које су постале спо-
собне да развијају трговину на даљину са другим континентима и унутар њих (16–
17. век). 

12 Освајачки походи варвара на Запад који су током антике континуирано долазили са 
простора Централне Азије. Исто важи и за велика војна освајања у позном средњо-
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и другачији додири култура у којима се такође налазила клица успо-
стављања светског поретка. Антички „Пут свиле” је свакако био један 
од најзначајнијих. Вероватно највећа шанса Далеког истока и његовог 
политичког предводника да постане утемељивач глобалног поретка ис-
пуштена је у 15. веку, оном истом времену у коме је Запад почео да се 
издиже из своје дотадашње инфериорне позиције маргиналне привре-
де и провинцијске политичке силе. Наиме, знатно пре прекоморске ек- 
спанзије европских (прото)држава, царска Кина, на челу са династијом 
Минг, прва у историји је имала прилику да успостави глобални светски 
поредак. Читав век пре „великих географских открића” Кина је распо- 
лагала флотом која је била далеко испред свих европских поморских 
сила заједно. Кина је имала неупоредиво већу, технички квалитетнију 
и организационо способнију флоту за дуга прекоокеанска путовања и 
имала је неупоредиво већи војни, привредни и сваки други потенцијал 
но било која друга европска или средоземна политичка заједница тог 
времена.

Јасна потврда таквог стања ствари биле су спектакуларне експе-
диције кинеског адмирала Ченга Хоа (између 1405. и 1433), који је са 
више десетина бродова (70) и готово 30.000 војника, трговаца, научни-
ка, уметника и других чланова посаде опловио Индијски океан од Јаве 
до Цејлона и стигао све до Источне Африке – Црвеног мора и Мозамби-
ка. Свуда на том путу оснивана су војна утврђења и тровачке колоније 
које су шириле кинеску моћ и славу. Били су то подухвати исти, ако не 
и много већи од оног што га је постигао Колумбо „откривши” Америку 
1492. године (Жерне, 2007, стр. 397–414). 

Исто тако, Кина је у време владавине династије Минг (1368–1674) 
имала бољи систем управе и далеко већи привредни и војни потенцијал 
но било која друга предмодерна политичка заједница ондашњег света. 
Међутим, упркос свему томе, царска Кина није успела, а чини се да није 
ни хтела, да постане „глобална сила”, оно што су нешто касније безмало 
спонтано постале много мање, војно, привредно, ако не и културно да-
леко слабије политичке заједнице Западне Европе. 

У одсудном тренутку светске историје (крај XV – средина XVI векa) 
Кина је одустала од ширења властитог утицаја и даљег „откривања” спољ-
ног света. Под нејасним историјским околностима, које су биле обе- 
лежене уобичајеним унутрашњим борбама око царског трона, али још 

вековљу, која су такође долазила из тог подручја (Џингис Кан, Тамерлан и др). Ис-
ламски продори у Европу са Блиског истока били су већ нешто друго, премда са 
сличним, релативно краткотрајним коначним исходом, изузевши простор Балкана. 
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више и значајније – новим спољним притисцима варвара са Севера,13 
тадашња кинеска елита одлучила је да се затвори у своје „природне гра-
нице”. Готово преко ноћи нестала је свака амбиција да се упозна и кори-
сти „спољни свет”, а заједно са тим и могућност да се искорачи из дота-
дашњег самодовољног цивилизацијског круга („економија-свет”). Убрзо 
је свака окренутост ка спољашњем свету постала политички табу, а онда 
и пример „издајничког деловања” које је подразумевало смртну казну. 
Речена погрешна или можда изнуђена унутрашња и спољна политика 
представљала је кобни усуд од кога се Кина вековима касније није могла 
опоравити. 

После добровољног или можда принудног кинеског „самообузда-
вања” уследила је окупација од стране Манџураца и потом вишевеков-
на владавина покинежене династије Ћинг (1644–1911). Након крат-
котрајних успеха нове династије у погледу унутрашње консолидације 
и заокруживања територија Царства, дошло је до својеврсне цивилиза-
цијске деградације коју је нешто касније појачала колонизација спро-
вођена од стране великих сила Европе, нових господара (Новог) света, 
тј. „Светског поретка”. Тако је већ од средине 18. века кинеско „Сре-
дишње царство”, највећа политичка заједница „између Неба и Земље”, 
постало фактичка маргина модерног – европског и/или Западног 
„светског система”.14

Царска Кина под вођством стране династије није била у стању да 
се одупре трговачкој и војној навали која је по први пут у историји до-
лазила са (за Кину) – „Далеког запада”. Такорећи преко ноћи, Сре-
дишње царство је постало плен великих сила са Запада, динамичних 
војно-привредних конгломерата који су успешно освајали део по део ки-
неске територије, користећи тамошња богатства и суверено одлучујући 
о већини важнијих привредних и политичких питања везаних за опстанак 
Царства. Тако је Кина дочекала модерна времена и нарастајући свет-
ски привредни поредак потпуно неспремна и никада слабија. Током 
19. и прве половине 20. века она ће бити тек бледа сенка некадашње 
величине, више прост збир распарчаних – окупираних, колонизованих, 
отцепљених или узурпираних територија, но целовита или јединствена 
политичка заједница. Сиромаштво њених многобројних народа постаће 
опште место за „заосталост” и „традиционализам” у очима просвећених 

13 Били су то „варвари са севера” – Манџурци који су успели да савладају најуспе- 
шнију и најдуговечнију кинеску династију Минг. Претходно су Кину добрано већ 
опустошили Монголи Џингис Кана и његови потомци на кинеском трону (1206–
1367).

14 О генези појма и његовом историјском конституисању види Волерстин, Е. (2012). 
Модерни светски систем. Том 1–2. Подогорица: ЦИИД.
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елита на Западу, док су домаћи тајкуни маштали о преображају искљу-
чиво по узору на стране колонизаторе. 

Да ствар по кинески понос буде још гора, њихово старовековно Цар-
ство, баш као и потоња новонастала Република (1911), највише ће стра-
дати од свог најближег суседа, царског Јапана. Некада заостало острво 
подељено на многобројна феудална краљевства, а потом хиперинду-
стријализована и супермилитаризована модерна држава, Јапан ће сти-
цати моћ на рачун Кине још од њиховог првог већег модерног сукоба 
око контроле Кореје, после којег је уследила и јапанска понижавајућа 
окупација Тајвана (1894–95). Континуитет јапанског освајања сукце-
сивно се наставио преузимањем немачких поседа у Кини (1914), окупа-
цијом Манџурије (1931), нападом на Шангај (1932) и најзад освајањем 
целокупног приобалног, најбогатијег подручја Кине – од њеног севера 
па до крајњег југа (1933–35; 1937–1944). Према непотпуним подацима и 
конзервативним проценама, рачуна се да број погинулих Кинеза у бор-
бама са Јапаном током 20. века увелико превазилази 20 милиона људи! 

Када се свему наведеном придодају и кинески унутрашњи грађан-
ски ратови током 19. века (пре свих велики сељачки устанак „Таипинг”, 
вођен од 1851. до 1864. год. са неутврђеним бројем жртава: процене се 
крећу од 10, 15 и 20, до чак 60 милиона људи!), различити сецесиони-
стички устанци (побуне Ујгура, муслимана са запада Кине, 1825–1862. 
и 1873; немири на Тибету итд) са такође (неутврђеним) милионским 
жртвама, као и отворени војни сукоби са европским државама на кине-
ском тлу (посебно „опијумски ратови” са Великом Британијом, 1842, 
1860, 1900), јасно је зашто је некадашња прва сила предмодерног света 
у освиту 20. века била на ивици властите пропасти.

Безнадежно стање ствари прекинуто је тек са окончањем грађанског 
рата, унутрашњег идеолошког и војног сукоба који се наставио и по-
сле војног пораза Јапана (1945). Беспоштедни рат, који су готово четврт 
века водили комунисти Мао Це Дунга против „националиста” Чанг Кај 
Шека,15 окончан је четири године после завршетка Другог светског рата 
стварањем нове Народне Републике Кине (1949).16 Први кораци осамо-
стаљене Републике под комунистичким вођством били су неодлучни, 

15 Трајао у континуитету од 1927. до 1949/50. год., с тим да је незванично замрзнут 
док се водила борба са Јапаном (1937–1945).

16 Истовремено, политичке избеглице из континенталне Кине на острву Тајван проду-
жују трајање Републике Кине основане 1911. год. Захваљујући свесрдној подршци 
САД, Тајван је са својих двадесетак милиона људи представљао земљу од преко ми-
лијарду људи у Уједињеним нацијама од 1949. до 1971. год. 
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неки неразборити,17 а неки потпуно катастрофални.18 Међутим, упркос 
свим политичким грешкама и последичним страдањима становништва, 
кинеска комунистичка власт се одржала захваљујући чињеници да је 
била (и остала) једина политичка снага у модерној епохи Кине која је 
успела да обезбеди њену сувереност. 

После толико векова стране окупације Кина је тек захваљујући по-
литичкој снази њених комуниста постала способна да одоли спољашњим 
притисцима. Политички легитимитет комунистичке власти био је оси-
гуран доследном борбом за сувереност, али и надом да ће нови политич-
ки поредак донети и нови, квалитетнији живот непрегледним сељачким 
масама које никада раније нису имале никакав политички утицај, а још 
мање економску сигурност. Нова власт је обећавала решење за бројна 
социјална и политичка питања (од ендемског сиромаштва до политичке 
партиципације региона у одлукама централне власти) која су вековима 
онемогућавала равномеран развој у најстаријој политичкој заједници на 
свету.

Коначно, велики преокрет и стварни бољитак дошли су онда када се 
Кина крајем седамдесетих година прошлог века коначно одрекла свог 
дотадашњег идеолошког фундаментализма и (само)наметнуте изола-
ције. По први пут у историји модерне Кине учињен је конкретан напор 
да се искорачи из света политичке и привредне самодовољности које су 
некада давно промовисали царски управитељи из династије Минг (сре-
дина 15. века), све да би их некритички преузели и практиковали њихови 
неочекивани комунистички потомци (средина 20. века). Када су идео- 
лошке представе и политички фантазми коначно прозрени и одбачени, 
Кина је за свега неколико деценија постала привредна сила чијем се на-
предовању у овом тренутку, упркос бројним, често и злурадим очеки-
вањима идеолошких чистунаца, економских ривала и политичких про-
тивника, напросто – не види граница. Ревитализујући и надограђујући 

17 Посебно они на спољнополитичком плану: директно војно ангажовање у Корејском 
грађанском рату (1950–53), погранични оружани сукоби са Индијом (1962) и 
СССР-ом (1966; 1969). 

18 Односи се на наглу и насилну општу индустријализацију познату под називом „Ве-
лики скок напред” (1958–61. год). Тај велики утопијски пројекат потпуног преу-
ређења сеоских и градских заједница је уз занемарљиве позитивне учинке изазвао 
велику глад и масовно умирање од глади какво још никада пре није забележено 
(бројке о преминулима се крећу од 13, преко 20, до чак 43 милиона људи!). У истом 
рангу ирационалности налази се и дугогодишња девастирајућа идеолошка чистка 
и анархија под називом „Културна револуција” (1966–1975). Она је својом идејном 
радикалношћу и физичком насилношћу (масовна хапшења неподобних и прогон-
ства у далеке провинције, затварање школа и универзитета на по неколико година 
и сл) запретили су уништењем сваке наде везане за обнову и просперитет Кине. 
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властите цивилизацијске корене, хармонизујући ауторитарно полити- 
чко вођство са слободном приватном иницијативом, Кина је успела не 
само да постане водећа „земља у развоју”, како се то некада говорило,19 
већ и да израсте у потенцијално најутицајнију државу новог глобалног 
поретка 21. века. 

*

Да бисмо боље разумели привредне и политичке потенцијале данашње 
Кине неопходно је још једном осврнути се на историјске узроке који 
су довели до политичке, економске и културне доминације модерног 
Запада над Кином и осталим незападним предмодерним светом. Ово 
тим пре јер је све до Новог века, готово у сваком од наведених аспеката 
друштвеног живота, европски Запад важио за слабији, тј. неразвијенији 
део света у односу на Далеки исток, посебно Кину. 

О разлозима због којих је дошло до модерног цивилизацијског прео-
крета и доминације Запада над „остатком света” написани су непреглед-
ни томови историјских, политичко-економских и сличних врста студија. 
Када се све сабере и одузме, чини се да подједнако могу бити валидни 
закључци који се односе на историјску случајност и (не)срећну судбину 
једних и/или добру срећу других. Међутим, исто или слично важи и за 
бројне написе у којима се доказују геополитичке, технолошке или кул-
туролошке предности Европе (Запада) у односу на Кину, Индију и друга 
источна царства (Исток).

Не улазећи подробније у анализу објективних и измаштаних разлога 
за модерни успон и, чинило се, коначни „тријумф Запада”, издвојићемо 
само најчешће коришћене „аргументе”, који су по правилу структуриса-
ни у стереотипној дихотомној форми: (а) културолошки аргумент – за-
падна „склоност ка експериментисању” и преузимању ризика насупрот 
источњачкој „пасивности” и склоности медитацији; (б) верски аргумент 
– индивидуализам „западног хришћанства” (католицизам и реформа-
ција) насупрот колективистичком конфучијанству и усамљеничком 
будизму Истока; (в) eкономско-политички аргумент – капиталистичка 
производња и посветовљени друштвени односи на Западу насупрот 
„азијском начину производње” (М. Вебер) и „оријенталном деспотизму” 
(Витфогел); (г) економско-антрополошки аргумент – аграрна производња 
која изискује организацију са дивинизованом друштвеном хијерархијом 
и политичком дисциплином насупрот индустријској капиталистичкој 

19 Велики политички циљ који је Кина себи поставила још шездесетих година про-
шлог века, а који је и данас званично у оптицају – више као израз политичке скром-
ности, не и као емпиријска чињеница. 
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производњи која „рашчарава свет” политичке метафизике и аналогних 
друштвених хијерархија; (д) биополитички аргумент – позајмљен из тео- 
рије еволуције: међусобно надметање већег броја мањих политичких 
заједница Запада у борби за опстанак, а касније и водеће место у свет-
ској подели моћи, нужно производи њихову већу адаптивност на проме-
не, што даље поспешује раст снаге и флексибилности Запада у односу на 
„монолитни” Исток где доминантна позиција Кине никада није озбиљ-
но доведена у питање. Зато приликом неизбежног такмичења и судбо-
носних судара цивилизација увек побеђује она која је спремнија на кон-
куренцију, промене и прилагођавање новим системима моћи. 

Извесно је да наведена и слична објашњења за стечену модерну 
предност Запада над остатком света, колико год да била интригантна, 
заводљива или плодотворна, не пружају целовит одговор на питање по-
рекла и устројства модерног светског поретка. С друге стране, поврх већ 
уочене пропуштене прилике за Кину да постане водећа глобална сила 
(крај 15. – средина 16. векa), ваља приметити да постоје и други, додат-
ни разлози за дојучерашње кинеске инфериорности у маргиналне улоге 
у функционисању новонасталог (модерног) света. За разлику од рене-
сансне Европе, Кина развијеног средњег века није имала слободне гра-
дове, трговачке и предузетничке сталеже који би посредовали између 
централне власти и масе сељачког становништва. Кинески феудализам 
није развио економске интересе нити политичке захтеве за преуређење 
друштвених односа, самим тим ни Царство није познавало унутрашње 
подстицаје за отварање према свету. Речју, мандаринска Кина је била 
лишена капиталистичке производње, предузетничког духа и свих дру-
гих модерних (западних) привредних и политичких акумулација капи-
тала и остваривања профита као сврхе и структуре економске и поли-
тичке културе заједничког живота. 

Другим речима, све до доласка европских колонизатора Кина није 
искусила економски или друштвени изазов који би довео у питање на-
слеђене друштвене идеале, вредности и социјалне хијерархије. Кључне 
институције Средишњег царства, које су трајале под различитим осваја-
чима са Севера, коначно су поклекле пред навалом динамичних привре-
да и супериорних војних потенцијала са далеког Запада. Тако је царска 
Кина постала релативно лак плен за европски Запад, а нешто касније 
и за модерни Јапан, прву далекоисточну земљу која је, уз велике уну-
трашње отпоре и насиље, ипак пригрлила наметнуту модернизацију, по-
себно ону у домену привреде, технологије и, следствено томе – наору-
жања. Царска („конзервативна”) Кина је упорно избегавала сваку врсту 
модернизације или „позападњачења”, при чему се аутентичност источ-
не цивилизације свела на нарушени ауторитет цара и његовог управног 
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апарата, с једне, те послушност неписмене и неутешно сиромашне масе 
становништва, с друге стране. 

Утолико је наратив модернизације, заједно са пратећом идеолошком 
реториком еманципације, универзализма и расизма, артикулисао до да-
нас најчешће коришћени аргументативни стереотип о супериорности 
Запада над осталим деловима света. Реч је о (ђ) модернизацијском аргу-
менту у коме се сабирају сви раније наведени разлози кинеске заостало-
сти и западне супериорности. Модернизацијски аргумент подразумева 
слику напредног друштва заснованог на владавини права, ослобођеним 
снагама индивидуализма и снажним рационализмом који се превлада-
вају на све традиционалне друштвене форме (сталешко друштво, па-
тријархална породица итд), при чему је капитал(изам) основни регула-
тивни принцип функционисања привреде и политике. 

Отуда су у модерном (западном) друштвено-научном дискурсу ин-
дустријализација производње и политичка инклузија, заједно са правном 
заштитом приватне својине и либералним економско-политичким по-
ретком, по правилу виђени као неопходни, нужни, ако не и довољни ус-
лови за напредак и „успешну модернизацију” сваког друштва. На аргу-
ментативном нивоу речени индикатори модерности функционишу као 
основни критеријум и уједно универзално прихватљив вредносни циљ. 
За разлику од „закаснеле”, „деформисане”, „ауторитарне” или „неу- 
спешне” модернизације, ова друга, „права” и/или „истинска” („успе- 
шна”, „либерална”, „демократска” итд) модернизација представља оба-
везујући путоказ за поуздану и сигурну будућност свих старих и нових 
народа/нација и њихових политичких заједница. 

Модернизацијски аргумент подразумева да историја није ништа 
друго до еволутивни ток сталног напредовања политичких слобода 
и привредног развоја према моделу држава Запада. Била је то опште-
прихваћена теза европског просветитељства на његовим врхунцима 
с почетка 19. века, као и главни либералистички мотив у идеолошким 
борбама 20. века. Међутим, после искуства са тријумфализмом разоб-
рученог неолиберализма с краја тог истог века, данас је мало ко спреман 
да без ограде брани такву ексклузивистичку теоријску позицију, премда 
и даље опстојавају идеолошке приповести о „неизбежној”, „неодољивој” 
или „природној” модерности. Хеуристички моменти тог типично за-
падног историјског „пројекта” несумњиво имају своју аргументативну 
вредност, но они исто тако лако промашују услед склоности ка симпли-
фикацији која правилима једног „цивилизацијског развоја” додељује 
универзална важења и примену.20 

20 Модернизацијски аргумент је, инаугурисан радом Макса Вебера и других корифеја 
европске континенталне социологије с почетка 20. века, доминирао у америчкој 
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Независно од привлачне реторичности и позивања на слободу, креа- 
тивност и људска права, утисак је да модернизацијски аргумент одви-
ше лако приања уз класичну политику отимања, двоструких стандарда и 
моралне хипокризије. Управо зато, када данас говоримо о несумњивом 
„успону Кине”, политичке заједнице која свакако не представља типи-
чан облик модерне – западне националне државе, нужно је запитати се 
о валидности уобичајеног модернизацијског наратива који у кинеској 
прошлости препознаје само „назадни традиционализам” и „оријентал-
ни деспотизам”. Упркос често насилном ауторитаризму, сталешким по-
делама, меланхоличној загледаности у вечност и другим отежавајућим 
околностима за модеран друштвени развој, кинеска традиција је пока-
зала виталност и креативност које су обезбедиле континуитет културног 
идентитета и ревитализацију моћи и утицаја некадашње Кине у посве-
товљеном модерном контексту. Кина сигурно никада неће бити модер-
на држава према западним параметрима и идеолошкој рецептури, па 
опет, можда баш због тога, њена лидерска позиција у (пост)модерно об-
ликованом свету постаје и вероватно ће бити већа но што је то икада 
раније била. 

КИНЕСКО ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
(ЗАПАДНЕ) МОДЕРНОСТИ

Насупрот мање-више истим или сличним привредним и политичким 
односима у свим политичким заједницама које су настајале и нестајале 
током предмодерног доба (антика и средњовековље), нововековне (16–
17. век) и надасве модерност конституисана на Западу Европе (17–18. 
век), изнедрила је сасвим нове историјске облике привредног, политич-
ког и друштвеног живота, укључујући и начине њихове теоријске ре- 
флексије.21 Захваљујући томе, западна модерност је за свега пар векова 
премрежила и преобразила планету створивши први прави „глобални” 
привредни (посредно и политички) „светски поредак” (19–20. век). 
Устројство тог поретка може се пратити кроз три тока или врсте модер-
ности. 

социолошкој литератури средином прошлог века (Парсонс и др), да би крајем века 
свој врхунац досегао у делима социјалдемократских аутора (Гиденс и др). 

21 Владимир Н. Цветковић, Воља за ново (О генеалогији модерности), Београд: Дерета, 
2007.
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Прва од њих била је привредна модернизација. Она се развијала уз 
„првобитну акумулацију капитала” и формирање капитал-односа у ра- 
зличитим сферама друштвености. Последице су биле свеопшта урба-
низација и диманична индустријализација који су подразумевали те- 
хнолошки напреднију врсту пољопривредне производње, стварање нове 
радне снаге и нових правила економије. Скупа узев, они су произве-
ли друштвену промоцију предузетника спремних на преузимање ризи-
ка, трговину на даљину и иновације, које су функционисале независно и 
од уобичајено непредвидивих владарских „интервенција” у сфери прои- 
зводње (подизање пореза, конфискација имовине, покретање ратова итд). 

Делимичан пад наталитета и апсолутни пад морталитета били су 
пратећи феномени друге – друштвене модернизације, која се очитова-
ла кроз повећану социјалну покретљивост, раст индивидуализма и сла-
бљење породичних веза, односно релативизацију свих наслеђених вред-
ности живота у традиционалној заједници. Упоредо са тим токовима 
одвијала се и трећа, политичка модернизација, заснована на смањеној 
социјалној дистанци и општој демократизацији односа. Они су подразу-
мевали далеко већу укљученост дотадашњих декласираних друштвених 
сталежа и слојева у јавни простор политичке заједнице, што је аутомат-
ски значило и повећане аспирације ка политичкој једнакости индиви-
дуума и упражњавању слобода свих врста. 

Новоформирани свет привреде и политике изнедрио је националну 
државу, нову врсту политичке заједнице засновану на концепту сувере-
ности, кључној одредници модерног света политике (Цветковић, 2019а, 
стр. 87–124). Као правни и политички основ националне државе и њене 
унутрашње и спољашње слободе, сувереност је и важан институцио- 
нални посредник у функционисању светског привредног система. 
Премда „у теорији” концепт суверености важи за све државе света, њега 
„у пракси” могу да уживају само велике силе Запада – творци модер-
ног светског поретка. Њихови главни привредно-политички центри сук-
цесивно се померају од италијанских и северноевропских градова кон-
тиненталне Европе (Ђенова, Фиренца, Венеција, Амстердам; 15–17. 
век), преко Лондона и Париза (18–19. век), до прекоморског Њујорка 
(20. век). У међувремену, делом захваљујући акумулираној привредној, 
друштвеној, политичкој и војној снази свог дуговековног Царства, а де-
лом услед свог географског положаја, самодовољна Кина је стајала по 
страни готово свих наведених модернизацијских токова. Зато је после 
манџурских освајања (16. век) и велике привредне и културне стагна-
ције, које обично иду уз страну окупацију, Кина постала плен национал-
них држава модерног Запада (17–18. век). Врхунац је представљао зло-
гласни „век понижења” (19–20. век) који је донео готово незабележена 
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разарања свих врста, упоредива, можда, само још са походима Џин-
гис-Кана и његових наследника. 

Како год, захваљујући познатим модерним историјским околно-
стима (континуирана разарања материјалних добара у бројним грађан-
ским ратовима и страним окупацијама са непојмљиво великим људским 
жртвама током 19. и 20. века), Кина је тек од друге половине прошлог 
века стекла снагу и могућност да постане аутономни део модерног све-
та. Почетак тог процеса било је формирање Народне Републике Кине, 
која се изборила да самостално изграђује сопствене институције и да 
доноси одлуке о (не)прихватању већ етаблираног светског привредног 
и политичког поретка. Тако је најстарија цивилизација на свету дошла 
у прилику да функционише на политички модеран начин, тек са побе-
дом домаћег, премда идеолошки „увезеног” – комунистичког политич-
ког покрета! 

Први кинески кораци у потврђивању државне суверености били су 
насумични, често погрешни и чак трагични.22 То и не изненађује много 
ако се имају у виду идеолошке околности оног времена и тежина глав-
ног политичког циља: осигурати постојани политички поредак и изгра-
дити нову друштвену хијерархију који би повратили ауторитет централ-
не власти и оснажили самопоуздање најбројнијег народа на свету. Болна 
идеолошка и политичка лутања, очитована кроз борбу са сопственим 
илузијама и произвољном модернизацијом друштва, трајала су предуго 
(више од три деценије), али срећом нису била кобна по нову суверену 
Кину.

Захваљујући наизглед благом, али ипак темељном политичком зао- 
крету који је иницирао нови вођа из старе генерације „оснивача”,23 
крајем седамдесетих година започиње време разборитог управљања до-
маћим проблемима и умешног прилагођавања спољашњем свету. Тако је 
Кина за мање од пола века прошла кроз већину друштвених и привред-
них промена које је Запад претходно искушавао током готово пола ми-
ленијума. Кроз хиперубрзану модернизацију изграђена је савремена 
Кина и то не као пуки клон западних образаца, већ као аутентична поли-
тичка заједница са својим засебним културним коренима, историјским 
искуством и тенденцијама, укључујући ту особени друштвени профил 
политичких актера. Најзад, оно што је у друштвеном погледу понајвише 
различито у односу на западно модерно искуство и политичку праксу 

22 Фусноте бр. 21. и 22. 
23 Премда је био један од комунистичких ветерана, Ден Сијаопинг (1904–1997) је по-

стао идејни вођа и главни политички организатор „друге генерације” КПК, која је 
руководила великим привредним и политичким отварањем према свету, као и уну-
трашњом демократизацијом Партије. 
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(истрајно и доследно разарање свеколиког предмодерног наслеђа: прео- 
бликовање функција породице, подела и десакрализација власти) јесте 
кинеско очување ауторитета породице, с једне, те власти, с друге стране. 

Тешко и онеспокојавајуће искуство организовања модерне (нацио- 
налне) државе у комунистичкој Кини, после низа почетних неуспеха и 
катастрофа, усмерило је тамошњу политичку елиту ка успостављању 
чврстих спона са до тада презреним властитим цивилизацијским на-
слеђем. Друштвена и политичка криза изазвана екстремним догађањи-
ма у време „културне револуције”24 превладана је захваљујући политич-
ком разуму који је обновио легитимитет политичког вођства и донео 
економски и цивилизацијски опоравак. Поједностављено речено, пост-
маоистичка генерација комунистичких вођа Кине умела је да искористи 
позитивно историјско наслеђе старог мандаринског експертског систе-
ма, при чему је успела да избегне и некадашњу царску ексклузивност, тј. 
апсолутну политичку недодирљивост. 

Подсетимо се да је Кина била прва политичка заједница у исто-
рији која је свој унутрашњи поредак градила не само на свуда у свету 
уобичајен начин: сакрализацији власти, тј. дивинизованом ауторитету 
владара, већ и на политичкој снази њених световних управитеља који 
су до положаја моћи долазили на основу знања и способности, тј. кроз 
„државне испите” и такмичења у компетентности, где се друштвене 
функције нису наслеђивале већ заслуживале (Сијаонан, 2017, стр. 231–
264). Пракса друштвене одговорности и личне посвећености напретку 
заједнице у виду „конфучијанства” уведена је још у време првог великог 
царства династије Хан (од 206. п.н.е до 220. год. нове ере), имала је свој 
континуитет и различите историјске фазе („неоконфучијанство”, 8–12. 
век), које су се одржале готово до самог краја Царства. Миленијумско 

24 Током дугих десет година трајања „Културне револуције”, која је била нека врста 
усмераваног тоталног грађанског рата на челу са парамилитантном омладинском 
организацијом Црвена гарда, добрано је руиниран и готово уништен врх политичке 
елите у тадашњој Кини. У име одбране изворних револуционарних начела и одба-
цивања „старих духова”, тј. свих могућих „контрареволуционара” (земљопоседни-
ци, богати сељаци и други „буржоаски елементи”, екстремни левичари су посебно 
били забављени прогоном либералног дела политичке елите у државном вођству и 
Комунистичкој партији: ухапшен је и у затвору мучен (где је и преминуо) тадашњи 
кинески председник Лију Шаоћи, заједно са више десетина чланова Политбироа, 
потпредседницима и бројним руководиоцима Партије који су смењени и проте-
рани на присилан рад. Иста судбина задесила је и многе челне политичке људе у 
привреди, војсци, образовању, као и на хиљаде грађана који су се нашли на мети 
ексклузивних чувара револуције. Културна револуција је званично окончана после 
смрти Мао Цедунга (1976), да би на партијском конгресу из 1981. год. била усвоје-
на резолуција којом се осуђују све погубне „тековине” тог несрећног идеолошког 
експеримента. 
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трајање конфучијанства као својеврсне службене доктрине и политичке 
праксе, заједно са разноликим, понекад непријатељским верским тра-
дицијама попут старијег таоизма и нешто млађег будизма, омогућили 
су плодотворан спој традиције и просвећености, култа породице (пре-
дака) и култа царства (заједнице), при чему су школовани управитељи 
одржавали социјалну равнотежу између велепоседничке елите (којима 
је ограничавана власт) и потлачених сељака (чије је сиромаштво било 
надомешћено власништвом над минималном земљом). 

Управитељи су надзирали богаташе и предузетнике, држали на 
оку бунтовне сељаке и водили државу за цара и његову славу. Образо-
вани стручњаци, верски и политички ауторитети, сакупљали су поре-
зе и управљали судовима, организовали војску и водили ратове – увек 
уз гвоздену дисциплину и промоцију вредности хијерархијског порет-
ка и радне етике. Каснији разлози компромитације такве врсте власти 
(ауторитет са легитимитетом образованости) углавном су се налазили у 
спољашњим факторима (стране војске, колонијални господари), а мање 
у корупцији и непотизму, стандардним слабостима сваке, а посебно нео- 
граничене (царске) власти. Конфучијански систем је попустио пред 
спољашњим налетима првенствено због јачих војски непријатеља, а тек 
потом због ефикасности конкурентских политичких и привредних по-
редака. 

Међутим, када је после векова нововековних окупација, ратова и 
устанака најпре само наговештена (проглашење Републике, 1911/12), а 
знатно касније и успостављена, државна сувереност (Народна републи-
ка, 1949), створени су услови за својеврсну ревитализацију улоге и моћи 
некадашњих државних управника. Нови државни управитељи, „комуни-
стички мандарини” како су их звали на Западу, независно од углавном 
свог слабог образовања и никаквог државничког искуства, успели су да 
успоставе и одрже политичко јединство земље, при чему су чак успели и 
да територијално заокруже границе државе. Пола века касније Кина ће 
избити на чело „земаља у развоју”, да би данас била главна светска сила 
у успону, прва или друга држава на свету према већини економских 
чинилаца. 

Првобитна комунистичка власт у Кини, упркос свим инхерентним 
слабостима политичких почетника и/или сањара (политички волунтари-
зам и идеолошка искључивост, управљачка некомпетентност, итд) успе-
ла је за тридесетак година владавине да се „идејно и структурно тран- 
сформише и да створи режим способан да учи у ходу”. Нови-стари поре-
дак, политички и привредни режим на челу са кинеским комунистима, 
успео је да артикулише јасне и достижне циљеве и да обезбеди средства, 
потребно знање и умеће за њихову реализацију. Тако је створен данашњи 
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прилично ефикасан политички и необично флексибилан привредни си-
стем који су омогућили Кини да се пореди са најмоћнијим и најбога-
тијим силама данашњег света. Кина данас развија јединствен, уникатни 
поредак који није могуће једноставно „копирати” или примењивати у 
другим деловима света, с обзиром на то да донекле измиче уобичајеним 
идеолошким класификацијама и модерним политичким моделима.

Кинеска, начелно једноставна формула успеха: „политички капи-
тализам” или „социјализам заснован на принципима тржишне еконо-
мије”, као „мешовити систем” различитих облика власништва, привред-
ног организовања и државног усмеравања такмичења на регулисаном 
тржишту (планирање друштвено пожељних циљева и ослобађање про-
стора за приватни и државни капитал и инвестиције), настала је за-
хваљујући сталним променама економских и политичких алата, одно- 
сно континуираном и смелом прилагођавању околностима, тј. деловању 
изван обавезујућих идеолошких калупа.25 Захваљујући томе, а упркос 
доктринарним очекивањима либерала свих врста, комунистичка Кина 
је успела да готово искорени апсолутно сиромаштво које се на Далеком 
истоку одувек доживљавало као нека врста ендемске социјалне болести 
за коју нема лека. Данас, нови управљачи, али и нови, другачији кине-
ски народ, но што је то био онај из времена Царства и првих деценија 
Народне Републике, по први пут у својој вишемиленијумској историји 
стичу друштвене навике и очекивања која су постављена далеко изнад 
границе пуког преживљавања (народ), потврђивања моћи (власт) или 
демонстрације силе (држава). 

Најзад, посебно политичко достигнуће модерне (двадесетовековне 
Кине) на унутрашњем плану, поврх обезбеђене независности и једин-
ства, јесте чињеница да је успела да изгради властиту – кинеску нацију. 
Готово да више нема изолованих племена и етничких група које су до 
20. века просторно (не и бројчано) заузимале већину Кине. Данас на-
род Хан чини 90% становништва Кине и он представља нуклеус најброј-
није нације на свету. Различити дијалекти и велике регионалне разли-
ке превладане су јединственим писмом и државном границом која је 
свој данашњи облик добила комунистичком победом у грађанском рату 

25 Све је заправо до тога да се обезбеди руководећа снага државе у тржишној еконо-
мији. Речена „формула” створила је модеран Запад, премда се то никада у „тео-
рији”, тј. идеологији (политичким и економским доктринама) либерализма није 
прихватало, односно признавало. Данашњи, све бројнији покушаји превредновања 
улоге државе у капиталистичком поретку на Западу још увек су у сенци правовер-
не доктрине о невидљивој руци дивинизованог тржишта и под будним критичким 
оком његових дежурних апологета. 
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(1949) и нешто каснијом анексијом Тибета (1951), чији стратешки зна-
чај не може бити прецењен када се говори о савременом успону Кине.26 

Главно политичко постигнуће из ере Мао Це Дунга – уједињена Кина 
(од Жутог мора до Синђијанга и Тибета; од Пекинга до Хонгконга и Хајна-
на), може се одржати само уз јачање унутрашњег политичког јединства 
и економски напредак који обуздавају регионалне етничке (Тибетанци, 
Ујгури и др. vs. Кинези) и социјалне (село vs. град) поделе. Утолико је 
савремена Кина у специфичној историјској позицији истовремене из-
градње националног идентитета и успостављања нових друштвених од-
носа и правила. Зато је и већа одговорност КПК за развој Кине јер мора 
да успоставља равнотежу између различитих друштвених интереса уну-
тар (и изван) своје политичке заједнице, а да при том задржи идеолошки 
профил политичке снаге која се залаже за социјалну правду и одрживи 
развој, националну безбедност и (не и последње) – државни престиж.

* * *

Кина је данас по многим параметрима водећа светска привреда спо-
собна да уз материјални развој одржава грађански мир, унутрашњу и 
спољашњу стабилност. У том контексту кључнa политичка питања, (не 
само) у Кини, односе се на питања социјалне правде или (не)једнако-
сти, односно поделе одговорности за друштвени развој. Прво је посебно 
осетљиво ако се има у виду званична идеолошка легитимација поретка, 
с једне, те интереси нове елите, с друге стране. Успоставити равнотежу 
између политичких циљева (који пројектују идеал друштвене једнако-
сти) и привредне праксе (која убрзава социјалне разлике) тим је већи 
проблем уколико се имају у виду невиђена брзина урбанизације кине-
ског друштва и оштре регионалне разлике (између богатог приобаља 
и сиромашног залеђа). Речене структурне неједнакости не би се сме-
ле препустити спонтаном „разрешењу” јер би оно готово сигурно било 
друштвено драматично и неприхватљиво. С друге стране, свака „чисто 
политичка” акција у циљу радикалне промене правца друштвеног развоја 

26 Тибет, који се у геополитичким приручницима често назива „водена тврђава Кине”, 
извориште је три главне кинеске реке: Жута река, Јангце и Меконг. Иако оне пред-
стављају природни темељ настанка свеколике кинеске цивилизације, тек је На-
родна Република обезбедила суверено владање њиховим целим током. Да то није 
учињено кроз својевремено контроверзно припајање Тибета савремена Кина би 
била прилично крхка државна творевина. 

 У том смислу треба разумети и један од највећих грађевинских подухвата у сав-
ременом свету – изградњу железнице од Ласе (2.275 метара надморске висине) и 
планинских превоја залеђених пространстава Тибета (на висини од преко 5.000 ме-
тара) све до 4.000 километара удаљених Пекинга и Шангаја.
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извесно води у пропаст. Зато је функционисање водеће кинеске партије, 
а посебно њеног врха, од одлучујућег значаја за даљи развој Кине.27 

Све док је само једна политичка снага одговорна за све (и сваког) – 
унутрашњи друштвени и политички притисци неће слабити, напротив, 
а водећа партија ће бити принуђена да води сталне унутрашње борбе и 
диференцијације по бројним питањима. Главни проблеми у држави и 
даље ће бити корупција и непотизам. Оне су присутне од када је света 
и века, но су данас услед модернизације и демократизације практич-
но свих политичких заједница посебно уочљиве и неприхватљиве. Исто-
ријско искуство је показало да се дате друштвене болести лакше и брже 
савладавају, тј. контролишу и санкционишу, ако постоји здрава поли-
тичка конкуренција и међусобно надгледање правноправних политич-
ких ривала. Због тога је модерна демократија на Западу, упркос свим 
својим недоследностима и мањкавостима, и даље узоран пример за пра-
ведан политички поредак. С друге стране, модерно политичко искуство 
са партијским плурализмом у готово свим незападним земљама јасно 
сведочи да универзално политичко решење за одржавање грађанског 
мира и успостављање политичке правде једноставно не постоји. Утоли-
ко није паметно очекивати или инсистирати да се цео свет преустроји по 
западном моделу демократије.28 

Кина вероватно никада неће успоставити систем западне демокра-
тије у оквиру својих граница. Питање није само да ли је то могуће, већ 
и да ли је уопште потребно? Одговори нису тако очигледни како се то 
можда чини. Исто тако ваља имати на уму и то да политички систем 
Кине није тако једноставан како га на Западу по правилу приказују.29 

27 У последњих четврт века унутар КПК успостављена је очекивана друштвена спре-
га између политичког врха и нових богаташа који постају чланови Партије. Од 
даљег развоја односа снага унутар кинеске елите зависиће умногоме и начин успо-
стављања социјалне равнотеже у кинеском друштву (Yang et al., 2020).

28 Политички плурализам на Истоку тек треба да добије своје институционално ре-
шење. Земље које су се после Другог светског рата развијале као амерички про-
текторати, од Јапана и Тајвана, преко Јужне Кореје до Филипина и сл, усвојиле су 
мање-више институционалну љуштуру демократије засноване на подели власти и 
грађанским правима, при чему се стварни политички живот, доношење одлука и 
санкционисање грешака, по правилу, одвијало изван званичних законских прото-
кола, демократских норми и слободног јавног мњења. 

29 Званично, поред Комунистичке партије Кине, у данашњој Кини постоји још укупно 
осам партија које обједињује заједнички именитељ – „социјализам кинеских карак-
теристика”. Таква врста „политичког плурализма”, бар на први поглед, неодољиво 
наликује некадашњем „Социјалистичком савезу радног народа” у бившој Југосла-
вији, јединственом политичком кишобрану под којим су се налазили многобројни 
„аутономни друштвени субјекти” (струковне организације, грађанска удружења, 
синдикати и др) посвећени побољшању социјалистичког развоја земље. С друге 
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Па опет, по свему судећи, водећа политичка организација (КПК), ма ко-
лико се трудила, напросто не може да контролише свеколики друштвени 
живот. Амбиције у том смислу су се (вероватно) потрошиле после лоших 
искустава са Културном револуцијом, но, независно од тога, ваља се суо- 
чити са новим друштвеним тенденцијама које се огледају у потреби за 
већим учешћем у политичком и сваком другом одлучивању. Политичка 
незадовољства грађана и различитих друштвених група могу се ублажа-
вати повременим „проветравањима” унутар владајуће партије, но то су 
обично потези за једнократну употребу који не могу да образују трајно 
системско решење.30 Друга важна питања партијског организовања: обе-
збеђивање унутрашњег јединства, континуитет вођства и сл. – више су 
питања политичке праксе, мање теорије, идеолошке доктрине или футу-
ристичког нагађања. Лаконски се може закључити само то да је извесно 
како ништа није сигурно.31

стране, званична политика обједињавања бивших колонијалних градова, под паро-
лом „једна земља –два система”, омогућава постојање више десетина партијских – 
не стриктно социјалистичких организација у Хонг Конгу и Макау. 

30 Системска борба са корупцијом велики је изазов за сваку уређену државу. Једна од 
до сада најубедљивијих у Кини јесте она коју је по доласку на власт (2012) предузео 
и још увек успешно води актуелни кинески вођа – Си Ђаопинг.

31 У том духу ваља промишљати и контроверзну одлуку кинеског руководства (2018. 
год.) да се не ограничава број мандата председника државе. Претходно, пак, после 
смрти Мао Цедунга, уврежило се да мандати највишег руководства могу трајати 
највише десет година. Према мишљењу већине политичких аналитичара на Запа-
ду, таква обичајна политичка пракса допринела је динамичном и успешном вођењу 
најмногољудније земље света. Сада, када нема ни обичајних а ни законских огра-
ничења за владање, објективно је очекивати да се ствари могу погоршати и то тако 
што ће систем склизнути у неки од облика персоналног ауторитаризма. Не пот-
цењујући дату могућност, треба приметити да напуштање ограничења мандата не 
мора нужно да значи доживотно владање истих људи и идеја. Својевремено, огра-
ничавање председничког мандата није постојало чак ни у САД, где је исти човек 
(Френклин Рузвелт, 1882–1945) чак четири пута заредом биран за председника др-
жаве са петогодишњим мандатом (1932, 1936, 1940, 1944) и то не само зато што је 
његов трећи мандат започет у ратним околностима Другог светског рата, а четвр-
ти при његовом завршетку, већ и зато што уопште није постојала институционал-
на – уставна препрека за узастопно кандидовање, већ само неписано правило или 
обичајна пракса да се исти кандидат не појављује три пута заредом на истој – пред-
седничкој функцији. Уставна препрека за треће узастопно кандидовање за место 
председника САД донета је са уставним амандманима из 1951. год., с тим да и даље 
постоји могућност поновног кандидовања након пропуштеног мандата.
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Исто тако, упркос познатој репутацији Кине као строго централи-
стички уређене државе, у њој данас и даље постоје прастари проблеми 
контроле покрајинских органа власти. Вероватно ће тако и остати све 
док не постоји јасно институционализована подела одговорности у орга-
нима локалне и централне власти. Другим речима, докле год се процеси 
утврђивања и санкционисања политичке одговорности одвијају унутар 
само једне политичке формације, ма колико она била изнутра разуђе-
на, њено вођство компетентно, а чланство способно, мотивисано и не-
корумпирано, неће се постићи дугорочна стабилност државног поретка, 
делотворна власт и предвидљиво коришћење њених ресурса моћи. Своје- 
времено је мандарински систем у славним данима Кине представљао 
примерен – ефикасан институционални одговор на слична друштвена и 
политичка питања. Потоња дегенерација система учинила је да се пред-
модерна Кина укопа у самодовољност сопствене (не)моћи. Данас су ре-
лативно слаби изгледи да се тако нешто понови, па опет, није немогуће 
да поново дође до институционалног застоја, односно структурног не-
склада између створених могућности за друштвено напредовање, с јед-
не, те слабе или неадекватне институционалне подршке на којој почива 
политички поредак, с друге стране. Актуелни систем управног прила-
гођавања и политичког експериментисања можда неће бити довољан за 
државу која постепено преузима свој део одговорности за глобално вођ-
ство и уједно води рачуна о властитом „одрживом развоју”.32 

Независно од свега реченог, можда је кинеска традиционална 
структура друштва, на челу са мандаринима – „експертима” у области 
управљања, у свом ревитализованом (постмодерном) лику комунистич-
ке партије и пратећих политичких сателита, заједно са народом са ника-
да већим животним стандардом, примеренија савременој технократској 
цивилизацији коју предводе дигиталне привредне корпорације и еклек-
тичке политичке организације, идеолошки комплоти у којима се наи- 
зглед обједињују међусобно искључујући друштвени циљеви очекивања. 

Глобални привредни поредак, баш као и актуелни „дух времена”, 
засновани су на уско специјализованим знањима и менаџерским вешти- 
нама управљања „великим подацима” и различитим „друштвеним 
мрежама” који омогућавају контролу готово свих аспеката друштве-
ног живота. Можда је савремена Кина, са својим наслеђеним и новим 
друштвеним мрежама, која је у пола века прошла готово све етапе дуго-
вековне модернизације на Западу, структурно боље прилагођена новој, 

32 Вероватно највећи проблем у том смислу представљаће борба за моћ унутар саме 
Партије, а посебно „систем наслеђивања” челника који је одувек био главни камен 
спотицања у свим пирамидалним системима власти. 
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тзв. пострефлексивној фази модерности и новоформираном „светском 
ризичном друштву” (уп. Бек, 2011). Нема сумње, у савременој Кини по-
родица и култ предака више не чине границе индивидуалног космоса. 
Чувена „десакрализација живота”, једна од најважнијих одлика и по-
следица класичне модерности, свуда у свету – па тако и у Кини, нару-
шила је светост породице и религијских веровања, али зато не и снагу 
друштвеног умреживања33 и поуздање у ауторитет политичког вођства. 

Премда одавно више нема ореол светости и/или непогрешивости, 
политичко вођство у Кини задржало је ауторитет који прилично нали-
кује оном који је некада припадао царским управитељима. Чини се да је 
баш ревитализовани традиционални (мандарински поредак), заједно са 
неспутаном личном иницијативом, одлучујуће допринео одржавању по-
верења у легитимитет власти заснован на вођству са мисијом друштвене 
правде и афирмације знања.34 

Истовремено, широм света се на политичком хоризонту помаљају 
системи који више одговарају технократским дистопијама, но било чему 
другоме. Универзалистички либерални постулати више не важе, премда 
уистину никада и нису били основа за формирање светског поретка. Да 
ли то значи да се међународни односи, који су узрок и последица модер-
ног светског поретка, сада отворено враћају на свој предмодерни пре-
даторски ниво или се можда отвара простор за формирање неких но-
вих општих стандарда? Премда нам политички скептицизам сугерише 
да се начин вођења спољне политике, посебно најјачих земаља, никада 
неће променити (свако ће своју моћ одмеравати на основу способности 
да утиче на друге „партнере”, „савезнике”, „конкуренте” или „неприја-
теље”), ваља приметити да се спољна политика данашње Кине, упркос 
подозривости неких главних конкурената, бар за сада не води помоћу 
оружја, директних војних претњи и економских уцена. Упркос бројним 
неизвесностима по том питању, чак и само реторичко одбијање Кине да 
користи традиционални политички алат свих великих сила у историји 
у међународним односима представља велики корак напред и могао би 
бити охрабрујући моменат за политичко обликовање новог глобалног, 
постзападног светског поретка. 

Својевремено (април 1974. год), неколико година пре почетка ки-
неског отварања (1979) Денг Сијаопинг је на Генералној скупштини УН 
изговорио следеће речи: „Кина није суперсила нити ће икада тежити да 
то постане. Ако би се једног дана променила и претворила у суперсилу, 

33 Почевши од породице и сеоских заједница, личних професионалних веза до тради-
ционалних и модерних пословних мрежа. 

34 У којој мери разумевање кинеског успона измиче нашем појмовном вокабулару види 
у Елзнер, В. (2021). Кинески век (Рађање нове светске велесиле). Београд: Лагуна. 
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ако би и она постала светски тиранин... народи света би требало ... да 
је раскинкају, супротставе јој се и поразе заједничким снагама са ки-
неским народом”. Била је то реторика комунисте старог кова, искусног 
политичког вође који је с правом тражио опрезност и умереност својих 
сарадника приликом сваког спољнополитичког ангажмана. Међутим, 
само пола века касније, хтела то или не, Кина је(сте)постала велика 
сила и сада нико, укључујући и њено данашње вођство, не може са си-
гурношћу да каже шта то заправо треба или може да значи. 

Питања која се том приликом намећу разнолика су и крећу се у ра- 
спону од оних начелних и/или стратешких, које одувек али само на рето- 
ричком плану поставља сваки важнији међународни актер: „Може ли се 
спољна политика водити изван или мимо категорија моћи, дакле – силе, 
претњи, уцена и реваншизма?” (У конкретном случају питање добија 
следећи облик: „Може ли изградња нове кинеске цивилизације успети 
да избегне замке нарцисоидности и илузије о властитој ’мисији изузет-
ности’ која као зла коб одувек прати све велике силе у историји?”) Уз 
начелна, стратешка питања, следе и оне средњорочне економске и реал- 
политичке недоумице везане за конкретна питања привредне стабил-
ности и политичке независности (за кинеско руководство то би значи-
ло: „Како реализовати пројекат Појас и пут, тј. како обезбедити сталне 
енергенте за своје производне капацитете и уједно сигуран проток робе 
за инострана тржишта?”, „Како релизовати концепцију ’Једна земља – 
два система’ у случају Тајвана?”, а надасве: „Како неутрализовати или 
обуздати моћ кинеских ривала, посебно САД?” итд. У одговору на дате 
изазове Кина показује традиционалну обазривост и стечену уздржаност, 
трудећи се да не понови грешку САД, односно да не игра улогу идео-
лошког промотера некаквог засебног „модела развоја” са универзали-
стичким амбицијама. 

Принципијелни опрез и контролисано самообуздавање представљају 
потенцијално нови квалитет извесне добронамерности у међународним 
односима, која се јасно разликује од класичног „разумног интернацио-
нализма” САД или „братске помоћи” СССР-а из времена Хладног рата. 
Таква политика принципијелно одбацује вишеструко дискредитова-
ни „хуманитарни интервенционизам”, односно „одговорно мешање” (у 
туђи суверенитет) које је демонстрирала светска сила Број један на пре-
лазу између старог и новог миленијума.
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За разлику од ондашњег униполарног света, савремени међународ-
ни односи постали су мултиполарни и то је чињеница коју ваља прихва-
тити (што је до недавно избегавано), разумети (што је проблем сам по 
себи) и из тога извући стратешке закључке (за деловање).35 Данашње 
стратешко сучељавање и/или привредно-војно надметање две или три, 
а ускоро можда и већег броја (транс)регионалних светских сила, зајед-
но са мноштвом пратећих безбедносних изазова и претњи са којима се 
сусрећу све државе света (од сиромаштва, пандемија и еколошког за-
гађења до тероризма и сајбер безбедности нпр) захтевају континуирану 
међународну сарадњу и стварање заједничких, не и ексклузивних или са-
модовољних међународних институција.

Да би биле делотворне, оне морају бити саздане тако да на интегри-
сан начин каналишу међудржавне сукобе и глобалне безбедносне про-
блеме. У том смислу не треба гајити илузије о некој доброј или лошој 
вољи политичких актера на међународној сцени – свако ће увек и без 
изузетка најпре водити рачуна о себи и својим циљевима и интересима, 
па тек онда, можда, о општем (глобалном) добру и светском миру. Зато 
је потребно стварати институционалне механизме за успостављање ра- 
внотеже снага, али исто тако и равнотеже интереса великих и свих дру-
гих актера светске политике. Једино је на тај начин могуће успоставити 
међусобно поверење и какву-такву предвидљивост у свету међународне 
политике.

Исто тако, домети и рецепција „добронамерности” у међународним 
односима првенствено зависе од друштвених и политичких прилика 
унутар граница великих сила, надасве од политичке воље и (не)способ-
ности организација које креирају тамошњи поредак и јавно мњење. У 
том смислу је пред Комунистичком партијом Кине, другој политичкој 
организацији у свету према величини,36 а првој према друштвеној моћи, 
уистину огромна – цивилизацијска одговорност, вероватно већа и сло-
женија од свега онога што се данас уопште може и замислити.

35 Излагања са међународне конференције у Београду одржане поводом обележа-
вања 75 година од оснивања УН – Multilateralizam & International Secfurity, Belgrade 
(2021). 

36 Комунистичка партија Кине броји око 90 милиона чланова, а најбројнија на свету 
је Индијска народна партија са преко 120 милиона. 
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THE CHINESE MIRACLE? 
(NEW MODERNITY IN A GLOBALIZED WORLD)

Abstract

The naval and trade expansion of the West, together with the radical social and 
economic changes that took place from the 16th to the 19th century, laid the foun-
dations for a global economic and political order. Despite being the oldest and 
arguably the most developed premodern civilization, China could not achieve 
independence within the newly-established modern world order until the mid-
20th century. This paper analyzes the different underlying causes that brough this 
about and the reasons behind China’s current rise, with special emphasis on the 
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political prowess and capability for innovation of its assertive ruling elite in creat-
ing a flexible economic and political system.
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of China.





316.323.73(510) 
https://doi.org/10.18485/fb_kpk100nsp.2021.ch2

Душан Пророковић

Век развоја кинеског комунизма: 
утицај традиције и међународног 

окружења*

Апстракт

У раду су представљена два важна узрока трансформације идеолошке матри-
це кинеског комунизма. Циљ истраживања је сагледавање како се због дели-
мичног уважавања традиционалних вредности кинеског друштва и промена у 
међународном окружењу мењало и идеолошко и идеалполитичко у конкрет-
ном случају и тако обликовало унутрашњу и спољну политику НР Кине. Ко-
ришћене су методе анализе садржаја, синтезе и компарације, а временски 
оквир ограничен је на период од Другог светског рата и доласка Комунистичке 
партије Кине на власт до данас. Рад се састоји из четири дела. Уводни део по-
свећен је објашњавању разлика између идеологије и идеалполитике. У другом 
делу анализирају се разлози промена у кинеској комунистичкој идеалполити-
ци у односу на совјетску. Утицај јапанског и јужнокорејског примера на тран- 
сформацију кинеске политике описан је у трећем делу, док су у последњем из- 

нета закључна разматрања. 
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родним односима 2021. године”, који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а реализује Институт за међународну поли-
тику и привреду током 2021. године. 
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УВОД: ИДЕОЛОГИЈА И ИДЕАЛПОЛИТИКА

Колико у данашњој комунистичкој Кини има комунистичког? Или, да 
преформулишемо питање: колико и у чему је данас кинеско слично се-
вернокорејском комунизму и идеологији џуче, а колико јапанском ка-
питализму и идеји корпоративизма? (Myers, 2015, р. 14; Moran, 1991, 
рр. 88–118)

Идеологије имају амбицију да, као и религије, буду универзалне. За-
водљивост великих идеја које почивају на једноставним начелима јесте 
у томе што свуда могу бити прихваћене. Међутим, у практичној при-
мени, спровођење идејног разликује се у различитим деловима света. У 
том процесу преласка са замишљеног на конкретно идејно се трансфор-
мише у идеалполитику. Идеологија и идеалполитика нису исто. Идео-
логија представља „систем концептуално формираних представа које 
изражавају интересе, поглед на свет и идеале различитих субјеката по-
литике – класа, нација, друштва, политичких партија, друштвених по-
крета” (Семигин, 2010). За разлику од тога, идеалполитика представља 
конкретне исходе спровођења идеолошког у политичкој пракси. Да ли 
ће и у којој мери успети класама, нацијама, друштвима, политичким 
партијама или друштвеним покретима да наметну своје представе и 
тако остваре интересе зависи од великог броја фактора. Како примећује 
Роберт Гудин (Robert E. Goodin), „потпуна и истовремена примена свих 
наших идеала обично је нереална и први најбољи жељени идеал може 
бити несавршена водиља у избору између различитих решења” (Goodin, 
1995, р. 37). Један од узрока због којих се базично, изворно идејно кори-
гује у конкретном идеалполитичком јесте – традиција. 

У различитим друштвима постоје различите традиције. Развој 
друштва је историјска категорија, традиција која се уоквирила консти-
туисана је током векова, па је немогуће да друштво нагло одбаци увре-
жена правила опредељивања. Култура једне заједнице подразумева 
најразноврсније комбиновање елемената као што су обичаји, веровања, 
језик, материјално и духовно наслеђе, уметност, усмена и писана књи- 
жевност, митови. Зато се промене усвајају кроз процесе који трају, оне 
укључују фазе преиспитивања, адаптације и еволуције нових елемената 
све док не постану новоусвојене навике и потврђене вредности. 

На овом месту се опет може направити паралела са религијом. Ши-
итска и сунитска традиција у исламском свету настају зато што се идејно 
исламско калеми на две различите основе – персијску и арапску. Поде-
ла у хришћанству на православну, католичку и протестантску традицију 
слично је објашњива. Утицај традиције на формулисање идеалполитике 
зарад имплементације идејног јесте огроман. Отуда и закључак да кинески 
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комунизам током свог развоја никако није могао ићи истим путем као и 
совјетски. Иако су кренули са исте полазне тачке. 

УТИЦАЈ ТРАДИЦИЈЕ НА ТРАНСФОРМАЦИЈУ 
КИНЕСКЕ ИДЕАЛПОЛИТИКЕ

Роналд Реган (Ronald Reagan) је чешће од претходника употребљавао 
појам црвена империја (Red Empire), па му се некада приписује и аутор-
ство за овај термин. Ричард Пајпс (Richard Pipes) констатује како, упркос 
снажној реторици која се ослања на тезе о антиимперијализму и народној 
демократији, совјетска супердржава показује неке одлике класичне им-
перијалне силе, што се огледа у наметању воље, потреби да се контро-
лишу друге државе, али и културној хегемонији (Pipes, 1954). Совјетски 
Савез јесте био империја зато што је задржао начелне принципе по који-
ма је функционисала и Руска империја (Ader, 1962, рр. 72–85). 

Интерпретација византијског правила симфоније сасвим се разли-
ковала, али није и нестала. У Византији је идејно долазило од Цари-
градске патријаршије, а идеалполитичко се манифестовало одлукама 
цара, великог логотета и севастократора. Совјетски модел подразуме-
вао је партију уместо цркве, генералног секретара уместо цара, чла-
нове Президијума уместо севастократора. Одлика тог империјализма 
јесте да у јасно утврђеној и крутој хијерархијској структури проме-
не углавном долазе одозго. Сучељавања унутар система одигравају се 
између различитих центара моћи по хоризонтали, али ретко по вер-
тикали. Због овога у таквом политичком систему дисиденти ничу као 
печурке после кише. И уобичајено, највећи број дисидената долази из 
споменутих хоризонтала, они су у једном тренутку били део система. 
Такође, постојање дисидената се сматра природним, некима се тај ста-
тус и те како исплатио. Једноставно, то је начин да се заподену поле-
мике о карактеру система и утиче на корекције, у неким историјским 
тачкама и трансформације.

Насупрот томе, кинески систем почива на традицији конфучијанске 
хармоније (Geis & Bolt, 2009, pp. 75–94). Свест о неопходности одржа-
вања сразмерног односа делова унутар целине обликовала је матричну 
организацију у којој вертикалне везе не само да постоје, него се њихов 
развој и подстиче (Во, 2015, str. 83–96). Кинеској традицији није страно 
постојање опозиције унутар система, по вертикали. Свакако, појам опо-
зиције не може се тумачити по западним мерилима. Опозиционо дело-
вање ограничено је ненарушавањем успостављене хармоније, односно 
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оно је прихватљиво све док није антисистемско. Рушење система није 
прихватљиво, то је нелегитиман акт. 

Мао Цедунг (Mаo Zеdоng) наводи: „Критика унутар партије оружје 
је за јачање партијске организације и повећање њених борбених спо-
собности. У партијској организацији Црвене армије, међутим, критике 
нису увек овог карактера, а понекад се претварају у лични напад. Као 
резултат тога наносе штету партијској организацији, као и појединцима. 
Ово је манифестација малограђанског индивидуализма. Исправљање је 
начин да се помогне члановима Партије да схвате да је сврха критике 
повећање борбених способности Партије ради постизања победе у кла- 
сној борби и да је не треба користити као средство личног напада” (Мао, 
1929, стр. 110). Лидер кинеских комуниста још и додаје да су руководиоци 
дужни да саслушају критику, да је увек схватају као упозорење, као и да 
се свакоме ко је добронамеран мора омогућити да говори, без обзира да 
ли је у праву или није. Критика се не може уважити само уколико до-
лази од „непријатељског елемента”. А непријатељски елемент је – диси- 
дент. За разлику од дисидентства у совјетском или руском моделу, где 
се такав статус прихвата, посматра и као нормално, где су дисиденти 
и из егзила остваривали огроман утицај на унутрашње политичке про-
цесе, у кинеском моделу то је недопустиво. У првом моделу дисиденти 
преузимају улогу опозиције систему, у другом је опозиција системска, а 
дисидентство тежак прекршај којим се појединац искључује из процеса 
доношења одлука. 

Кинеска традиција утицала је да кинеска комунистичка идеалполи-
тика иде својим путем. Кинески политички систем данас се налази у 
поодмаклој фази трансформације која подразумева демократски цен-
трализам (Biddulph, 2018, рр. 195–223). Или, како је то описивао ака-
демик Михајло Марковић предлажући решење за југословенску кризу 
– унутарстраначког плурализма. Реформе често почињу предлозима са 
нижих нивоа власти, проверава се њихова функционалност и оправда-
ност у границама мањих самоуправних јединица, да би тек потом поста-
ле прихваћене на централном нивоу. Рецимо, оно што данас гледамо у 
Кини почело је применом таквог модела на острву Хајнан осамдесетих 
година, када је проглашен специјалном економском зоном. Данас већ 
грандиозни пројекат Појас и пут почео је скромним инвестицијама у 
непосредном окружењу, а постепена пенетрација утицаја кроз јачање 
економске моћи дуго је увежбавана у Пакистану још од друге половине 
деведесетих (Amin, 2019, рр. 51–66).
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МЕЂУНАРОДНО ОКРУЖЕЊЕ 
И КИНЕСКА ИДЕАЛПОЛИТИКА

Са друге стране, и међународно окружење често узрокује трансформа-
цију и еволуцију. Прво, раст популарности комунистичке идеје у Кини 
долази након века понижења и спољних интервенција. Мо Јен (Mo Yan) 
је добио Нобелову награду за књижевност пре свега због романа „Жабе” 
и критике комунистичког пројекта Једна породица једно дете, али је ње-
гово најзначајније дело „Смрт на сандаловом коцу”, која описује деша-
вања током и након Боксерског устанка (Mo Jen, 2013; Мо Јen, 2016). 
Комунистички покрет је враћао достојанство и самопоуздање. Тај про-
цес је морао бити темељен на жестоком антијапанском, али и антиза-
падњачком дискурсу. Покретање реформи од стране Денга Сјаопинга 
није и због тога могло да се одигра једноставним прихватањем западног 
модела, већ су тражена оригинална решења. Прозападно оријентисани 
дисиденти у овој трансформацији нису могли одиграти никакву улогу. 
Са друге стране, кинеско руководство помно је пратило искуства Јапа-
на, Јужне Кореје и делимично Тајвана. Токио је већ 1964. године орга-
низовао летње олимпијске игре, непуне две деценије након што бејаше 
сравњен са земљом. Тада је и послао поруку да је стање у великој мери 
стабилизовано, а држава и народ посвећени економском расту и техно- 
лошком развоју. Још је упечатљивији пример Јужне Кореје која је у 
тренутку организовања олимпијских игара у Токију била земља са бру-
то друштвеним производом на нивоу новостворених афричких земаља. 
У првој фази спровођења системских реформи јужнокорејска власт је 
управљала привредом, то је такође била диригована и планска еконо-
мија, те се ослањала на јефтину радну снагу као компаративну пред-
ност. У другој фази држава се постепено повлачила из управљања, али 
је разним инструментима подстицала циљани развој сектора који су ге-
нерисали раст, као што су аутомобилска и електронска индустрија и 
улагала у науку и технолошки развој. И Јапан и Јужна Кореја су води-
ли тврду протекционистичку политику, дозвољавајући увоз сировина и 
технологија, али не и иностраних роба широке потрошње. Ха Џун Чанг 
(Ha-Joon Chang), полемишући са неолибералима у књизи „Лоши Сама-
рићани: мит о слободној трговини и тајна историја капитализма” (Bad 
Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism) 
наводи један пример из своје младости. „Опседнутост земље привред-
ним развојем у потпуности се одражавала у нашем образовању. Учили 
су нас да је наша патриотска дужност да пријавимо свакога кога бисмо 
видели да пуши стране цигарете. Земљи је био потребан сваки цент стра-
не валуте зарађен извозом како би се њиме финансирао увоз машина и 
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репроматеријала неопходних за изградњу боље индустријске базе. Дра-
гоцена страна валута представљала је крв и зној које су наши војници 
индустријализације проливали у борби која се водила у нашим фабри-
кама како би се увећао извоз. Они који би девизе протраћили на три-
вијалне ствари, као што је илегални увоз страних цигарета, сматрани су 
’издајницима’. Не верујем да је иједан мој друг отишао толико далеко да 
стварно пријави такав ’чин издаје’. Међутим, када би дете видело стране 
цигарете у кући неког свог друга то би свакако потегнуло окидач трача 
који се након тога ширио. Пушача – а то је по правилу био отац дете-
товог друга јер су углавном само мушкарци пушили – описивали би у 
врло лошем светлу, као антипатриоту, самим тим и неморалног човека, 
ако не и правог криминалца” (Čang, 2016, str. 22–23). Дакле, америчке 
цигарете могу се купити само на црној берзи за америчке доларе. Црна 
берза сама по себи није проблем, јер и таква трговина осигурава неку 
економску динамику. Али, проблем је ако се преко ње одлива новац у 
иностранство због куповине роба широке потрошње. 

Симплификовани поглед који долази из неолибералне кухиње, а че-
сто га прихватају политичари који даље од симплификованог и не могу 
да појме, нуди објашњење како све процвета тамо где стигну Амери-
канци. Томас Фридман (Thomas Friedman), на пример, у делу „Лексус 
и маслина: разумевање глобализације” послератни развој Јапана види 
као резултат прихватања „америчког обрасца”. Он долази до закључ-
ка да је неопходно ставити државе у „златну лудачку кошуљу” (Golden 
Straightjacket) и различитим механизмима их присилити на вођење ли-
бералне економске политике, уз пратеће институционално уређење и 
демократске стандарде. Фридман на крају истиче: „Нажалост, та златна 
лудачка кошуља је у великој мери једне величине за све... То је не чини 
увек лепом, меком или удобном. Само, то је једини модел који виси на 
чивилуку у овој историјској сезони” (Friedman, 2012, р. 105). Колико је 
овакав закључак тачан, ако се има у виду да су „Американци стигли” у 
различите делове света, имали могућност да утичу на обликовање ин-
ституција и политике и у латинскоамеричким државама, па чак и неким 
европским ентитетима (примери Косова и Метохије или Босне и Херце-
говине), али да тамо истоветних резултата као у источној Азији једно-
ставно није било!?

„Азијски тигрови” се рађају због предузимљивости Јапанаца и Ко-
рејаца, након њих и осталих који су их следили. Кина је учила на ова два 
примера, из непосредног међународног окружења прихватала добра ре-
шења и тако пројектовала системске реформе. Што су у Јапану радили 
шездесетих, а у Кореји седамдесетих, у Кини се одигравало осамдесетих 
година.
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ЗАКЉУЧАК: ШТА ЈЕ КИНЕСКИ 
КОМУНИЗАМ ДАНАС?

Идеологија свакако усмерава идеалполитику. Међутим, треба рећи и да 
идеалполитика, на коју утичу и традиција и међународно окружење, може 
трансформисати идеолошко. Повратна спрега функционише. Кроз ре-
форме се није мењала само Кина већ и кинески комунизам. Оно што да-
нас постоји у Кини неупоредиво је са комунизмом и комунистичком идео- 
логијом од пре пола века, а камоли са тезама од пре сто година. То се и 
даље назива комунизмом, али има нови садржај. И ту нема ништа чудно. 
Тај нови садржај кинеског комунизма зида се око начела демократског 
централизма и рапидног увећавања средње класе. На међународном пла-
ну оличава га борба против западне хегемоније. Иако на први поглед не 
изгледа тако, та борба је одлучна и тврда. Користе се разна средства, пре 
свега економска, заогрнута у пријемчиву реторику. 

Кинески комунизам се адаптирао, трансформисао и еволуирао не 
да би се Кинези бранили, већ да би напали. Они неће дозволити да их 
било ко врати у век понижења. Идеологија и идеалполитика јесу у тој 
функцији. Посматрајући из историјске перспективе, оваквим присту-
пом Комунистичка партија Кине направила је огроман резултат. 
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Abstract

The paper presents two major reasons behind the transformation of the ideolog-
ical matrix of Chinese communism. The aim of the research is to determine how 
a partial upholding of traditional values in the Chinese society and the changes 
in international surroundings brought about changes in ideology and idealpolitik 
and shaped China’s domestic and foreign policy. The author employs the methods 
of content analysis, synthesis and comparison to analyze the time frame spanning 
from the Second World War and the founding of the Chinese Communist Party to 
the present day. The paper consists of four parts. The introduction explains the 
differences between ideology and idealpolitik. The second part analyzes the rea-
sons behind the changes in China’s communist idealpolitik compared to that of 
the Soviet Union. The third section describes the influence of Japan and South 
Korea on the transformation of China’s politics; the final section presents the 

conclusions.
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Слободан Антонић

Кинеско искуство компрадора 
данас*

Апстракт

Рад почиње описом историјских околности у којима је настао појам компра-
дора. Кина је средином 19. века полуколонија, у којој компрадорска буржоа- 
зија помаже странцима у експлоатацији домаћег тржишта, ресурса и рад-
не снаге. У другом делу рада објашњава се појам „неформалне империје” и 
његов значај за анализу данашњих односа доминације и хегемоније у малим 
и неразвијеним земљама. У трећем делу представљен је појам „незваничне 
колоније” и размотрена улога глобалне олигархије и компрадорске класе. У 
четвртом делу дат је преглед коришћења компрадорске концепције од стра-
не друштвених научника у Србији. У закључку се, из светскосистемске пер-
спективе, објашњава зашто је Кина успела не само да се ослободи компра-
дорства, већ и да се бори за статус најразвијеније привреде света. Из тога се 

извлаче извесне поуке и за Србију. 

Кључне речи:

полуколонија, неформална империја, неформална колонија, компрадорска 
буржоазија, доминација, Србија

* Почетна и делимична верзија овог рада штампана је у недељнику Печат, бр. 
108, 2. априла 2010; друга, нешто допуњениjа верзија објављена је на порта-
лу НСПМ, 8. априла 2010, а прештампана у Антонић, 2011, стр. 13–19, односно 
у адаптираном облику интегрисана у Антонић, 2012б, стр. 56–64; ово је трећа, 
потпуно прерађена, поправљена, знатно проширена и актуализована верзија, 
урађена у оквиру пројекта бр. 179035, који се ради на Институту за социоло- 
шка истраживања Филозофског факултета у Београду, уз новчану помоћ Мини-
старства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.
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ИСТОРИЈСКИ КОРЕНИ КОМПРАДОРСТВА

Компрадори су у 19. веку били Кинези који су помагали страним тр- 
говцима у освајању и експлоатацији кинеског тржишта. Али, злу репута-
цију компрадори су стекли првенствено зато што је главни артикал који 
су Кинезима препродавали био – опијум.

Наиме, у Кини је, почетком 19. века, држава надзирала трговину, 
а међународна размена била је допуштена једино преко луке Кантон. 
Зато су страним трговцима били нужни домаћи посредници – ком-
прадори. Кључно место у трговини заузимао је опијум, а земља која је 
предњачила у продаји опијума Кини била је Британија. Она је у Кину 
извозила 1,4 милиона килограма опијума. Дрога се производила у бри-
танској Индији, где је монопол на њену куповину и даљу продају имала 
Британска источноиндијска компанија. Кина је званично забрањивала 
нарко-трговину. Али, компрадори су подмићивањем и везама у адми-
нистрацији успевали да постигну да се ова забрана масовно крши. Због 
тога се, између 1821. и 1837, извоз дроге у Кину повећао пет пута, а 
два милиона Кинеза постали су нарко-зависници. Зато су компрадори 
у Кини и изашли на зао глас као „уништитељи нације” и „демони” (Мур, 
2000, стр. 161).

Кинеска влада је схватила опасност од брзог ширења наркоманије 
и одлива сребрног новца. Стога је одлучила да обнови забрану тргови-
не опијумом. То је, међутим, разгневило Британце. Они су решили да 
ратом једноставно натерају Кину да толерише трговину дрогом. Тако је 
дошло до „Првог опијумског рата” (1839–1842). Британија је у том рату 
победила и трговина опијумом могла је несметано да се настави. Ипак, 
продаја опијума још није била легализована. Британци су, стога, повели 
још један рат – „Други опијумски рат” (1856–1860). Пошто су победи-
ли и у овом рату, трговина наркотицима у Кини законски је дозвољена. 
Компрадори и Британци су, тако, могли слободно да продуже своју „тр-
говину смрти”.

Овај чудовиштан случај послужио је марксистима да направе разли-
ку између две врсте буржоазије у земљама које су предмет колонијалне 
експанзије. Једно је национална буржоазија, која развија домаћу инду-
стрију и брани националне политичке, економске и културне интересе. 
Она је основни носилац борбе за независност и економску модерниза-
цију земље. Насупрот њој стоји компрадорска буржоазија, која је пома-
гач колонизатора и живи од продаје домаћих ресурса странцима или 
продаје стране робе на домаћем тржишту. Она је незаинтересована не 
само за развој домаће индустрије, већ и за било какву антиколонијалну 
борбу.
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Први пут је разлику између националне и компрадорске буржоа-
зије, колико сам успео да утврдим, направио Мао Цедунг 1926. годи-
не, у раду „Разматрање друштвених класа у Кини” (Mao Tse-tung, 1926; 
уп. Meena, 2021, p. 1; Li, 2018, pp. 1303–1304). У Кини је разликовао 
следеће класе: земљопоседнике, компрадорску буржоазију, национал-
ну буржоазију, ситну буржоазију, полутане (раднике-сељаке), пролета-
ријат и лумпенпролетаријат. Прве две класе биле су непријатељи рево-
луције, а са осталима се могло склопити савезништво. Овакво гледиште 
ушло је у званични документ Коминтерне – „Тезе о револуционарном 
покрету у колонијалним и полуколонијалним земљама”, усвојеном на 
6. конгресу 1928. (CI, 1971, p. 538). Подела на компрадорску и нацио-
налну буржоазију је, затим, доспела и у Велику совјетску енциклопедију 
(Большая Советская Энциклопедия, 1. издање, 1926–1947), као уобичаје-
ни начин објашњавања политичких дешавања у земљама Азије, а затим 
се учврстила и кроз дефинисање појмова (одреднице „компрадорская 
буржуазия” и „буржуазия”, 3. изд. ВСЕ 1969–1978). 

Међу марксистичким теоретичарима, разлику између националне 
и компрадорске буржоазије користили су пре свих теоретичари „зави- 
сног развоја” (Dependency theory) Пол Баран (Paul Baran, 1957) и Андре 
Франк (Andre Frank, 1967; срп. прев. Франк, 1987). Међу структурали-
стичким марксистима појам компрадорске буржоазије усвојио је Никос 
Пуланцас (Nicos Poulantzas), дефинишући је као „фракцију (буржоа- 
ске – С. А.) класе чији су интереси конститутивно повезани са страним 
империјалистичким капиталом (...) и која је, стога, потпуно политички 
и идеолошки везана за страни капитал” (Poulantzas, 1973, p. 39). У Пу-
ланцасовом виђењу, компрадори сами не поседују значајнија средства 
за производњу, већ свој део вишка вредности добијају преко странаца. 
Пуланцас је овај појам употребљавао и приликом анализе неких мање 
развијених европских друштава (Poulantzas, 1976). Занимљиво је да 
неки савремени аутори управо Никосу Пуланцасу погрешно приписују 
ауторство над овом разликом (Vliegenthart аnd Overbeek, 2007, p. 182).

У облику „компрадорске елите”, овај појам данас користе и поје-
дини социолози који пишу у марксистичко-веберијанској традицији, 
попут водећег канадског социолога за подручје социјалне стратифика-
ције, Валаса Клемента (Wallace Clement, 1983, p. 16). Он „компрадорску 
елиту” дефинише као „највише менаџере и директоре корпорацијских 
огранака који следе упутства и политику добијену од мултинационал-
них штабова” и налази да, међу канадском пословном елитом, припад-
ника компрадорске елите има 24 посто (Clement, 1983, p. 39; Клемент 
користи пар „компрадорска-домаћа” елита: comprador-indigenous elite). 
У сличном значењу помиње се и „компрадорска класа” у једној анализи 
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савремене Кине (Ho, 2013), или у неоколонијалним студијама (Iqbal, 
Arif, Jamil 2015). 

ПОЛУКОЛОНИЈЕ И „НЕЗВАНИЧНА 
ИМПЕРИЈА”

Кинески марксиста Ванг Јанан (Wang Yanan, 1901–1969) кинеску ком-
прадорску буржоазију видео је, међутим, не као колаборационистич-
ку елиту својствену Кини, већ као део глобалне класне структуре који 
олакшава процес првобитне акумулације у глобалној капиталистичкој 
економији (Јанан, 1980 [1946]; према Osterhammel, 1986, pp. 296–297). 
Компрадор за Ванга није толико део колаборационистичке политичке 
елите, колико је економски актер неопходан глобалном (страном) капи-
талу у потчињавању и експлоатацији мање развијених подручја, и то не 
само на крају 19. и почетком 20. века, већ и кад год је на делу првобит-
на акумулација повезана с надмоћним страним капиталом (Karl, 2017). 
Земљопоседници, компрадори и корумпирана државна бирократија – 
то су типична три владајућа слоја деветнаестовековних „полуколонија”, 
попут Кине, Персије, Сијама или Османског царства (Osterhammel, 
1986, p. 296).

Полуколонија је природно друштвено окружење компрадора. Лењин 
(Владимир Ильич Ленин, 1870–1924) је држао за полуколоније, почет-
ком 20. века, готово све номинално независне земље Азије и Африке 
(„Персија, Кина и Турска”; Ленин, 1951[1916]: 73). Сматрао је то „пре-
лазним обликом” (Ленин, 1951, стр. 74): „Персија ... већ је скоро потпу-
но постала колонијом, а ... Кина и Турска ... то постају” (Ленин, 1951, 
стр. 73). Лењин одмах каже да се финансијски капитал у његово вре-
ме толико осамосталио, да је постао „одлучујућа снага у свим економ-
ским и у свим међународним односима, тако да може да себи потчини, 
а стварно и подвргава, чак и оне државе које уживају потпуну политич-
ку независност” (Ленин, 1951, стр. 74). Његов пример су оновремене 
јужноамеричке земље, попут Аргентине – која је зависна од британског 
капитала (Ленин, 1951, 78; уп. Winn, 1976). Али, сматра Лењин, ипак је 
класични колонијални статус најбоља средина за оплодњу финансијског 
капитала (Ленин, 1951, 74–75).

Међутим, Лењинов савременик Џон А. Хобсон (John Atkinson 
Hobson, 1858–1940) у својој класичној студији о империјализму проце-
нио је да би привреда Кине, њени ресурси, тржиште и радна снага могли 
пасти под страну контролу без формалног губљења политичке незави- 
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сности (Hobson, 1902, pp. 325–330). Хобсон је веровао да империјали-
зам наступа онда када не може више да се одржи или успостави мо-
нопол на неком тржишту (Hobson, 1902, p. 72), али Кина је довољно 
велика да у њој сасвим лепо може да функционише и олигопол. Полуко-
лонијализам би у том смислу могао бити и трајније стање, а не прелаз 
ка статусу колоније. 

Ову концепцију полуколоније као успешног потчињавања неке фор-
мално независне земље даље су развили Џон Галагер (John Gallagher, 
1919–1980) и Роналд Робинсон (Ronald Robinson, 1920–1999) у раду 
„Империјализам слободне трговине” (The Imperialism of Free Trade; 
Gallagher and Robinson, 1953; в. расправу о овој концепцији у Louis, ed., 
1976). Слободнотрговачки империјализам, по овом становишту, користи 
разне притиске – укључив политичке и војне – да отвори тржиште неког 
мање развијеног друштва за оплодњу свог надмоћног индустријског, тр-
говачког и финансијског капитала. Империјалне државе, затим, користе 
неформалне облике контроле како би осигурале несметану репродук-
цију капитала. Галагер и Робинсон ово називају незваничним империја-
лизмом (informal imperialism; Gallagher and Robinson, 1953, p. 1). Он, за 
разлику од класичног, првенствено почива на израженој асиметрично-
сти политичке и економске снаге супериорне и инфериорне државе, као 
и на дипломатији, култури и, уопште, оним што бисмо данас назвали 
меком моћи (Winseck and Pike, 2007, p. 8).

Незванична империја, тако, влада ресурсима, тржиштем и радном 
снагом формално независне, али знатно слабије државе, обезбеђујући 
да економски интереси супериорне нације увек буду изнад интереса до-
маћег становништва. Неке земље, пре Првог светског рата, биле су дуго 
у овом статусу – Сијам, Персија, Занзибар, Османска Турска, Мароко 
(Gallagher and Robinson, 1953, p. 11). Друге пак, попут Индије, најпре 
су биле под влашћу незваничног империјализма, па званична коло-
нија (Индија 1877–1947), па су после формалног стицања независности 
опет остале под доминацијом незваничног империјализма (Gallagher 
and Robinson, 1953, p. 7). За разлику од Лењина, Галагер и Робинсон, 
међутим, тврде да се капитал сасвим лепо плоди и у незваничном им-
перијализму, а да је претварање афричких и азијских територија у фор-
малне британске колоније било пре последица страха да ће их војно 
преузети нека друга, конкурентска империја, него учинак инхерентне 
економске нужности финансијског и другог капитала. У тој тачки они 
заправо следе Шумпетера (Joseph Alois Schumpeter, 1883–1950), који 
је чак налазио да агресивни империјализам смета капитализму, бу-
дући да су империјални ратови скупи, разорни, заустављају трговину 
и доносе револуције ако се заврше поразом (Schumpeter, 1966[1919], 
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pp. 69–73). Све што је капиталистима потребно је, пак, отворено тр-
жиште (Schumpeter, 1966[1919], pp. 75–81), а освајање других земаља 
реликт је земљопоседничке аристократије која и почетком 20. века даје 
тон државној управи (Schumpeter, 1966[1919], pp. 92–94).

Појам незваничног империјализма прихваћен је у делу савремене 
литературе као погодан за означавање облика савремене политичке и 
економске хегемоније. То није обичан економски експанзионизам, већ 
код њега најчешће постоји ефективна моћ крајњег вета за многа кључ-
на питања: од спољне и унутрашње политике, до економије – посебно за 
јавне финансије и банкарски сектор (Osterhammel, 1986, pp. 298–299). 
Код ове врсте економског империјализма или структуралног колонија-
лизма главно средство застрашивања је претња политичким и економ-
ским санкцијама, а основна покретачка полуга је колаборација дела до-
маће економске и политичке елите, која је у интересној симбиози са 
странцима (Barton and Bennett, 2010, p. 67). Наравно, крајња батина је 
војна интервенција, која се ипак предузима тек местимично, како би се 
егземпларно пацификовала одметнута држава или пак ставила чизма у 
неко новоотворено подручје (Darwin, 1997, p. 614). 

„НЕЗВАНИЧНА КОЛОНИЈА”

Ако је супериорна нација незванична империја, инфериорна нација, 
тако, постаје незванична колонија (informal colony; Winn, 1976, p. 126). 
Њихов однос увек је уговор неједнаких: на једној страни је партнер 
који је економски, војно, медијски и културно супериоран, а на другој 
вишеструко инфериоран уговарач. Отуда амбасадор супериорне на-
ције често постаје прави незванични проконзул у подложничкој земљи 
(Osterhammel, 1986, p. 299). И док се у класичној колонији доминација 
остварује преко непосредне управе, у незваничној колонији господство 
се заснива на непосредном утицају (Barton, 2014, p. 16). Први облик 
подразумева видљиво присуство и чвршћу контролу, други значи лаба-
вији надзор али је и комотнији због мање одговорности према домаћем 
становништву. Пошто утицај зависи не само од структуралних већ и од 
ситуационих чинилаца (не само од структура већ и од актера), он се вре-
меном може мењати – некад може расти, некад слабити. Раст утицаја 
незваничне империје води смањењу стварног суверенитета незваничне 
колоније, док опадање утицаја носи обнову и пораст подложникове су-
верености (Thompson, 2008, p. 233). 
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Субјекат утицаја првенствено је елита. Империјална елита тежи да 
доминантно утиче на регрутовање, вредности и понашање домаће ели-
те, чак да обликује њен идентитет (Barton, 2014, p. 17). Ако у томе успе 
настаће компрадорска елита, која, заједно с елитом неформалне импе-
рије, чини империјалну мрежу (imperial network; Barton, 2014, p. 23). У 
19. веку образована је светска империјална мрежа, у чијем средишту је 
била Британија (Ferguson, 2008; Barton, 2014). После Другог светског 
рата, међутим, на чело неформалне империје дошле су САД. Брита-
нија је, крајем 19. века, и званично постала колонијално царство: др-
жала је четвртину светског копна, на ком је живело 444 милиона људи 
(Ferguson, 2008, p. 202). Данашње САД, пак, имају јачу неформалну им-
перију од британске: „САД су данас знатно богатије у односу на остатак 
света него што је Британија икада била; британски удео у укупној свет-
ској производњи 1913. износио је 8%, док је тај удео 1998. за САД био 
22%” (Ferguson, 2008, p. 314.). 

Има мишљења да ће и САД, у страху од супарничких сила, такође 
поћи путем изградње класичног царства: „Попут САД данас, ни Брита-
нија није намеравала да влада четвртином светског копна. Њено цар-
ство је почело као мрежа поморских база и неформалних сфера ути-
цаја, слично америчком ’царству’ после 1945. године. Ипак, стварне или 
претпостављене претње њиховим трговачким интересима непрестано 
су изазивале Британце да праве кораке од неформалног ка формалном 
империјализму. Нико не може порећи величину данашње америчке не-
званичне империје – царства мултинационалних корпорација, холивуд-
ских филмова, па чак и ТВ еванђелиста. Не одговара ли то раном Бри-
танском царству монополистичких трговачких компанија и мисионара? 
Да ли је случајно што мапа која приказује главне америчке војне базе 
широм света изузетно личи на карту станица за снабдевање угљем бри-
танске краљевске морнарице, од пре сто година? Чак и данашња аме-
ричка спољна политика неодољиво подсећа на дипломатију Британског 
царства у време њеног викторијанског врхунца; тада су се проблеми на 
његовом ободу решавали кратким и оштрим ’хируршким резом’; једи-
на разлика је у томе што данашње топовњаче лете” (Ferguson, 2008, pр. 
314–315).

С друге пак стране, има мишљења и да је неформално царство облик 
доминације који сасвим одговара свету којим управља челична мрежа 
интегрисаних елита (Barton, 2014). Империјална и компрадорска елита 
стопљене су интересима и културом: за милионе амбициозних младића 
и девојака, са светске (полу)периферије, прикључење мрежи (imperial 
network; Barton, 2014, p. 23) значи улазак у канал реалне вертикалне по-
кретљивости којим се најбрже и најсигурније долази до новца и моћи. 
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Такође, то је улазак и у свет модерних вредности, на чијем почетку је 
заједничко образовање на неком од вестернизованих приватних универ-
зитета, у средини је рад за какву глобалну компанију или транснацио-
налну (пара)политичку институцију, а на чијем крају се налази свима 
обећани хедонистички рај, с бескрајним журкама у вили с базеном, кр-
старењем јахтом по топлим морима и летом у шопинг личним авион-
чићем (Barton, 2014, pp. 1–29; 194–197). При том, по овом становишту, 
док је британска формална империја на врху била ексклузивна (аристо-
кратска) и моноетничка, ова незванична, америчка, суштински је ин-
клузивна и плуралистичка (Barton, 2014, pp. 1–29; 194–197). 

Овако зашећерена слика империјалне и компрадорске елите пре 
је део идеологије него критичког мишљења. Марксисти су ипак били 
у праву када су правили разлику између националне и компрадорске 
буржоазије, сматрајући прву прогресивном у развојном смислу. Док је 
национална буржоазија стварала домаћу индустрију и модерну раднич-
ку класу, а у политичком смислу имала и револуционарно-демократске 
потенцијале, компрадорска је конзервирала сировинско-аграрну струк-
туру земље и била политички колаборант система империјалног капита-
лизма. Једине земље изван Европе и Северне Америке које су успеле да 
изврше модернизацију (Јапан, „Тајван”, Јужна Кореја и Сингапур) биле 
су управо оне у којима је национална буржоазија, током политичких 
и културних борби, успела да надвлада компрадорску елиту (Антонић, 
2003, стр. 59–73). Успешан улазак Кине у друштво најразвијенијих зе-
маља, током протекле две деценије, такође је потврда ове тезе.

Јачање неформалне империје и структуралног колонијализма, 
крајем 20. века – али сада под именом „транзиције” и „глобализације” – 
актуелизовало је и критичку концепцију компрадорске елите (буржоа- 
зије). Компрадорска елита данас се види као главни агент глобалног ка-
питала и његових политичких и идеолошких структура у земљама које 
припадају (полу)периферији светског капиталистичког система. Могла 
би се направити разлика између три слоја компрадора:

1. компрадорска пословна и политичка елита: чине је директори и 
менаџери страних пословних и других испостава – попут локал-
ног директора Кока-коле или Сорош фондације (Sampson, 2002, 
p. 300; Eyal, Szleenyi, and Townsley, 1998; Holman, 2004); ту су 
и компрадорски делови политичке елите – министри и високи 
државни службеници – који омогућавају глобалном капиталу да 
преузме све главне домаће привредне ресурсе и незваничној им-
перији да преузме управљање домаћом економијом и државом;

2. компрадорска интелигенција: чине је интелектуалци који некри-
тички заступају неолибералну идеологију „нових, колонијалних 
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господара” (Wagley, 2010), одн. служе као консултанти или извр-
шиоци пројеката социјалног инжењеринга, који се у име „глоба-
лизације” и „европеизације” (а заправо транснационалног капи-
тала) спроводи у земљама тразиције; Eyal, Szelenyi and Townsley, 
1997, p. 92; King, 2000);

3. компрадорска буржоазија: чине је стручњаци и службеници 
(„беле” и „ружичасте крагне”) запослени у фирмама или орга-
низацијама којима управљају странци (Sampson, 2002, p. 300; 
Drahokoupil, 2008; Shields, 2004); ту су и власници капитала који 
су део империјалне мреже за паразитско исисавање сваког еко-
номског вишка с неке територије.

РАЗМАТРАЊА КОМПРАДОРСТВА У СРБИЈИ

У Србији су концепцију компрадорске елите (буржоазије), као део 
објашњења „транзиционих” феномена, први и најупорније користили 
социолог Вера Вратуша и економиста Јован Душанић.

Вратуша, као доследни марксиста, компрадорску концепцију ана-
литички употребљава већ готово четири деценије (Вратуша, 1983, стр. 
164–165; 2007; 2010; 2012; 2013). Она указује на „стратегију планетар-
не владајуће класе транснационалне олигополистичке финансијске 
буржоазије да уз помоћ подмићене локалне компрадорске буржоазије” 
изврши „економску и војну реколонизацију друштава бившег реално по-
стојећег социјализма” (Вратуша, 2010, стр. 76; моје истицање). Исто се 
дешава и у другим „колонијама и полуколонијама” (Вратуша, 2013, стр. 
217). „Компрадорска буржоазија посредује у спровођењу пљачкашке 
приватизације и колонијално поробљавајуће распродаје стратешких си-
стема”, објашњава Вратуша, „за корумпирајућу провизију на приватном 
рачуну у иностраним банкама” (Вратуша, 2010, стр. 73; уп. Вратуша, 
2012, стр. 235, 263).

Ова социолошкиња оцењује да се у Србији углавном „није форми-
рала аутентична национална буржоазија која би била заинтересована за 
инвестирање у домаћу индустрију замене увоза, за одбрану националног 
тржишта и његово ширење кроз продор на страна тржишта” (Вратуша, 
2010, стр. 73; уп. Вратуша, 2012, стр. 80, 267; Вратуша, 2013, стр. 218). 
Зато се може рећи да „владајућа класа у Србији” има „превасходно ком-
прадорски карактер” (Вратуша, 2012, стр. 235; уп. исто, 267). Та класа 
је састављена „првенствено од делова високообразоване ситне буржоа-
зије, делова побуржоажене технократске и бирократске фракције (не-
кадашње – С. А.) колективно власничке класе, затим старих ситних 
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приватних власника и нових ’предузетника’ који су постали крупни ка-
питалисти, нарочито у области услуга и некретнина” (Вратуша, 2012, 
стр. 267; уп. Вратуша, 2013, стр. 217–218). „Компрадорска буржоазија је 
попут ’пете колоне’ спремна да помогне у гушењу отпора домаћег ста-
новништва реколонизацији, да посредује у јефтиној распродаји нацио-
налног богатства које су произвеле претходне генерације и да уништава 
домаћу производњу путем неограниченог увоза робних вишкова из ко-
лонизаторских земаља” (Вратуша, 2013, стр. 218; моје истицање).

Реколонизација је „поновно, обновљено насилно одузимање економ-
ског, политичког, културног и војног суверенитета становништву бив-
ших колонија и полуколонија”, али „и у појединим бившим друштвима 
самопрозваног социјализма” (Вратуша, 2013, стр. 219; уп. 221). Тамо 
где је притисак мањи „треба користити израз полуколонизација” (Вра-
туша, 2013, стр. 221). Ипак, „уочавају се знаци опорављања националне 
буржоазије Русије и јачања националне буржоазије Латинске Америке 
(у Бразилу, Венецуели и Аргентини), те националне буржоазије Индије, 
Малезије и националне протобуржоазије Кине. Оне су успеле да пре- 
владају над локалном компрадорском буржоазијом, спречиле су или за-
уставиле преузимање домаћих стратешких сектора привреде од стране 
банкарског картела (Вратуша, 2012, стр. 240). Од бивших социјалистич-
ких земаља знатнију улогу национална буржоазија је одиграла и у Сло-
венији, онемогућивши распродају ресурса странцима (Вратуша, 2012, 
стр.  256). 

Јован Б. Душа нић одмах после 5. октобра упозорио је да су економ-
ске реформе предвиђене за Србију примереније колонији него сувере-
ној држави („Рецепт за колонијалне земље”, Данас, 30. октобар 2000). 
При том је подсетио на негативно кинеско искуство с компрадорима 
(„Чувајмо се компрадора”, Књижевне новине, год. 52 [2001], бр. 1042). 
Већ у то време он се залагао да Србија „треба да избегне судбину великог 
броја малих и недовољно развијених земаља у којима је национални ка-
питал увучен у службу међународних корпорација стварањем (домаће 
– С. А.) компрадорске елите која, зарад служења транснационалном 
капи талу, бива укључена у периферни слој светске олигархије” (Душа-
нић, 2001; прештампано у Душанић, 2020/2, стр. 51–52)1. У наредним 

1 Душанић се, иначе, жалио да му је редакција Финансија: часописа за теорију и прак-
су финансија цензурисала овај текст, избацивши четири од пет реченица у којима 
се користи реч „компрадори”; ту је Душанић упозоравао да се „унапред проналазе 
и припремају компрадори који би у погодном тренутку заузели кључна места у др-
жави“ (прештампано у Душанић, 2020/2, стр. 53), да „њих разним средствима поку-
шавају да доведу на одговор не државне функције и обезбеде им што дужи опстанак 
на власти’ (Душанић, 2020/2, стр. 53), да њих намећу „’независна’ средства јавног 
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годинама Душанић је у научним и публицистичким радовима успе- 
шно користио компрадорску концепцију као основу за објашњење српске 
„транзиције”, омогућивши њено даље афирмисање у научној и широј 
јавности. Његов утицај, наиме, био је тим важнији што Душанић није 
био марксиста већ припадник критичке школе историјске економије 
(Антонић, 1995, стр. 60–74), чији је данас један од кључних представ-
ника Ерик С. Реинерт (Erik S. Reinert; Реинерт, 2006; 2010). Тиме је Ду-
шанић показао да компрадорску концепцију врло успешно могу да при-
мењују и немарксистички теоретичари. 

Душанић је указао и на специфичност новог колонијализма – до-
бровољност. А у производњи тог привида од кључне важности били су 
управо компрадори. „Савремени (нео)колонијализам много је опаснији 
и пер фиднији него класични. Сада више није неопходно да се изврши 
класична окупација – војничко заузимање територије. Довољно је на 
кључна места у малим и слабим државама инсталирати компрадорску 
квазиелиту. За разлику од класичног колонијализма, који је насилно на-
метан уз отпор становништва и локалних елита, данас политичка и фи-
нансијска квазиелита призива и моли да буде колонизована” (Душанић, 
2020/2, стр. 9–10). „Чак за то и плаћају. Власти Србије странцима за сва-
ког новозапосленог плаћају и по 10.000 евра, а локалне власти им бес-
платно уступају опремљене локације” (Душанић, 2020/2, стр. 156).

Произвести компрадорске колаборанте је, штавише, јефтиније него 
што је некадашња војна окупација. „Довољно је добро платити само не-
колико стотина или неколико хиљада компрадора да би се из неразвије-
них земаља извлачили ог ромни профити, а остала милионска већина 
домаћег становништва држала у сиромаштву. Чак није потребно да бога-
ти и моћни директно врбују и унапред плаћају компрадорску касту. До-
вољно је само да се та моћ демонстрира. И одмах се јављају компрадори 
који ће самоиницијативно радити онако како то богати и моћни желе и 
тако сопствени народ гурати у савремено ропство” (Душанић, 2020/1, 
стр. 106). И последице су погубније него пре. „Раније су колонијализато-
ри о свом трошку градили инфраструктуру, фабрике и градове, па су иза 
себе (када су отерани) нешто и остављали; а сада, нови колонијализато-
ри углавном само узимају и иза себе (када одлазе у уноснија подручја) 
остављају само пустош” (Душанић, 2020/2, стр. 156).

ин формисања у земљи, као и утицајни међународни кругови” (Душанић, 2020/2, 
стр. 54), те да је изузетно важно да на кључна места у Србији „дође аутентична на-
ционална елита са јасно артикулисаним националним интересима заснованим на 
истинском патриотизму, а не компрадори чији је првенствени циљ да добро обаве 
задатке својих ментора и преко тога дођу до личног богаћења” (Душанић, 2020/2, 
стр. 76; уп. стр. 49–50).
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Наравно, „светска олигархија” (Душанић, 2020/1, стр. 92) логистич-
ки помаже доминацију компрадора у малим земљама, како би се „одр-
жавали (тамошњи – С. А.) марионетски режими” (Душанић, 2020/2, 
стр. 106). Између осталог, „средства масовног информисања стављају 
се под контролу фактора ван земље и представљају својеврсну медијску 
машину за промоцију компрадора и сатанизацију истинске национал-
не елите” (Душанић, 2020/2, стр. 71). У таквим приликама довољно је 
да странци дођу само за „саветнике”, и то на десетак кључних места у 
систему – све остало обавиће компрадори (Душанић, 2020/2, стр. 138). 
А када земља коначно падне под власт глобалне олигархије и домаћих 
компрадора њој практично више нема спаса – сиромаштво је њена трај-
на судбина (Душанић, 2020/2, стр. 192).

У Србији је од националних либерала, осим Душанића, компрадор-
ску концепцију користио и Антонић у књигама Вишијевска Србија (2011) 
и Лоша бесконачност (2012). У првој књизи дат је основни историјско-тео- 
ријски оквир компрадорске концепције (Антонић, 2011, стр. 13–19), те 
с тог становишта изнета критика владајуће елите у Србији (Антонић, 
2011, стр. 22), али и тадашње опозиције (која ће следеће године преу-
зети власт)2. У другој књизи, пак, у поглављу „Компрадорска и нацио-
нална буржоазија: класна структура данашње Србије” (Антонић, 2012б, 
стр. 45–74), разрађује се „компрадорска парадигма” и њена примена на 
Србију. Развија се теоријско становиште по ком је класни положај ме-
ста где се остварује системска рента заснован на монополисању (пара)
тржишне понуде (неорикардијанска концепција), а систем се види као 
светски капиталистички, с центром и (полу)периферијом (светскоси-
стемска концепција). 

Глобална олигархија и домаћи компрадори у Лошој бесконачности 
виде се као спратови једне те исте класне структуре која је успоставила 
системски монопол на глобалном и локалном тржишту (над ресурсима 
и радном снагом), као и у контроли државе, медија, масовне културе 
итд. Ова класна структура ужива системску ренту кроз експлоатацију 
локалног становништва, исисавајући расположиве економске вишкове с 
одређене територије. На основу тога у књизи се представља и детаљнија 
слика класне структуре Србије, с две осе стратификације (као у етнички 
подељеним друштвима): једна је доминантна, глобалистичко-компра-

2 „Политички лидери опозиције не усуђују се да формулишу јасну друштвену алтер-
нативу погубној спрези бриселске бирократије, транснационалних капиталиста и 
домаће компрадорске елите. Наша опозиција још увек остаје заробљеник неолибе-
ралних економских флоскула, идеологије империјалне глобализације и културне 
хегемоније Вашингтона и Брисела” (Антонић, 2011, стр. 267).
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дорска, друга је периферна, национално-буржоаска (Антонић, 2012б, 
стр. 45–74). 

И неколико лево оријентисаних друштвених научника у Србији 
прихватило је компрадорску концепцију. Социолог Љубиша Митровић 
оцењује да „глобалисти споља и компрадори изнутра разарају држав-
ни и народни суверенитет” (Митровић, 2013, стр. 696), те да „компра-
дорска псеудоелита, у служби крупног капитала и међународне финан-
сијске аристократије” ствара „ненародне унутрашње режиме” који се 
„пре или касније претварају у марионетске слуге страних сила” (исто, 
697). Тако је и у Србији, после 2000. године, „отворено инаугурисан ка-
питалистички систем периферног типа с владавином тајкуна и компра-
дорске буржоазије” (Митровић, 2021, стр. 27; уп. стр. 33, 35). „Србија 
је у канџама страних корпорација и домаће компрадорске буржоазије” 
(Митровић, 2021, стр. 35–36; уп. стр. 38, 39, 40).

Политиколошкиња Марија Обрадовић у својој монографији о при-
ватизацији у Србији указује на значај компрадорске буржоазије не само 
током аквизиције средстава за производњу у корист странаца, већ и као 
доцнијег заштитника страних интереса и њихове ефикасне групе за при-
тисак (Обрадовић, 2016, стр. 96). Она сматра да се приватизација у целој 
Источној Европи „одвијала у интересу међународног финансијског ка-
питала, националних комунистичких номенклатура и домаћих компра-
дорских буржоазија” (Обрадовић, 2016, стр. 129; уп. стр. 133), а да је у 
Србији „друштвени капитал као акумулирани вишак вредности прешао 
у руке нове компрадорске буржоазије и страног чиниоца” (Обрадовић, 
2016, стр. 512). 

Коначно, социолог Зоран Видојевић (1940–2020) оцењује да је „Ср-
бија од Запада добила статус колоније, за шта су одговорне и домаће 
компрадорске елите” (Видојевић, 2015, стр. 189; он користи и израз 
„компрадорска буржоазија”, Обрадовић, 2016, стр. 194). Тако је и у Ср-
бији настао систем чију суштину чини „колонијално-вазални положај, 
претежно пљачкашка приватизација и диктатура” (Обрадовић, 2016, 
стр. 190). Такав систем, мање-више, постоји у свим „земљама коло-
нијално-периферног неолибералног капитализма”, у којима „глобали-
зација, десуверенизација, колонизација и неоли берализам чине целину” 
(Видојевић, 2020, стр. 29–30). Иако овај аутор не користи концепт не-
званичне империје, он се с правом пита „да ли ће Кина у блиској бу-
дућности преузети светску улогу коју данас има Америка и шта би то 
значило за светску економску и политичку сцену”, односно „хоће ли то 
довести до бољег света, или ће се све збити као пука замена империја” 
(Видојевић, 2020, стр. 29).
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ЗАКЉУЧАК: КИНЕСКО ИСКУСТВО 
ЈЕ ВАЖНО

Кинеско искуство показује како патриотска и модернизацијски опре-
дељена политичка елита може да обезбеди брз и дуготрајан економски 
развој, кроз добру уклопљеност у светску привреду, али у корист најши-
рих слојева домаћег становништва. Кина се, после Другог светског рата, 
ослободила свог полуколонијалног положаја, а с последњом деценијом 
20. века започела је снажан економски успон право у центар светског 
капиталистичког система. С једне стране, на стогодишњицу оснивања 
Комунистичке партије Кине проглашена је победа над сиромаштвом 
– 770 милиона Кинеза више није испод границе сиромаштва (Танјуг, 
2021). С друге, пак, стране, економисти кажу: „Није више питање да ли 
ће, него када ће Кина економски престићи Америку и постати прва еко-
номија света – 2028. године или раније, и какве ће то последице имати 
по глобални поредак” (Николић, 2021).

Зашто је Кина успела? Она је ваљано искористила како доба успона 
светске привреде (1989–2007) тако и доба њене рецесије (2008–2021). 
Волерстин (Immanuel Wallerstein, 1930–2019) сматра да је у доба ек- 
спанзије једини начин промене положаја неке нације у светском капи-
талистичком систему „развој преко позива” (development by invitation; 
Wallerstein, 1979, pр. 80–81). То значи да се, у доба економског замаха 
светскосистемског центра, нека полупериферна земља може модерни-
зовати уколико њена привреда буде интегрисана у срце система. То је, 
рецимо, био случај са Шкотском у позном 18. веку, или с Канадом, Ау-
стралијом и Новим Зеландом на прелазу из 19. у 20. век (Wallerstein, 
1979, p. 84, 86). Кина се на прелазу из 20. у 21. век потпуно отворила за 
улагање страног капитала у индустрију, па је велики део америчке ин-
дустријске производње, због ниже цене радне снаге, пребачен у Кину 
(Антонић, 2012а, стр. 42–43). Али, Кина је и самостално развијала вла-
ститу индустрију високе технологије, тако да није постала зависна од 
америчког капитала и тамошњег тржишта. Она је спремно дочекала 
светску економску кризу (2008), али и трговински рат са САД (2018), 
као и свеопшту кризу изазвану ковидом (2020).

Управо је ово право време када се и Кина може учланити у клуб 
најразвијенијих. Волерстин сматра да се баш у доба привредне осеке свет-
ског система за земље полупериферије отвара могућност коју Волерстин 
назива „улучење прилике” (seizing the chance; Wallerstein, 1979, pр. 77–
79). У том раздобљу, наиме, долази до слабљења положаја земаља цен-
тра. Тада поједине земље из полупериферије, са довољно амбициозном 
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и предузимљивом националном елитом – попут Русије или Италије 
крајем 19. века, или Мексика и Бразила тридесетих година 20. века, 
могу покушати да се „агресивном акцијом државе” (Wallerstein, 1979, p. 
77) пробију у клуб најразвијенијих (исто). Њихов успех зависи првен-
ствено од тога да ли ће њихове власти довољно времена водити државно 
усмеравану развојну политику (Wallerstein, 1979, p. 78). Успон Русије 
прекинуо је I светски рат, а онда и грађански рат (Wallerstein, 1979, p.  
87). Али, управо у временима економске рецесије, у 17. веку, елизабе-
танска Енглеска ускочила је у центар, а исто се, у 19. веку, десило са САД 
и Немачком (Wallerstein, 1979, p. 83). „Сателити су успевали да се ра- 
звију само онда када је у време ратова или економске депресије слабила 
доминација метропола”, делио је ово мишљење и Франк (Франк, 1987, 
стр. 218–219).3

Али, да би „улучење прилике” уопште било могуће неопходно је да 
постоји интелектуално самостална и модернизацијски агресивна нацио-
нална елита. Основа идеја системских теоретичара, попут Барана (Baran, 
1957) и Франка (Frank, 1972) и јесте да је управо државна економска по-
литика кључна састојница привредног развоја земаља које су у проце-
су модернизације. Ако елите полупериферијских земаља прихвате ра- 
звојну laissez-faire концепцију, тј. веровање да ће се развој, захваљујући 
деловању некакве „невидљиве руке”, догодити сам од себе, онда ће њи-
хове земље заувек остати на полупериферији (или ће чак пасти на пери-
ферију) система. Ако, међутим, елите полупериферијских земаља крену 
активно да воде економску политику, директно унапређујући извозни и 
индустријски сектор привреде, тада ће своје земље довести у прилику 
да, у одговарајућој светскосистемској конјунктури, могу да изврше мо-
дернизацијски пробој ка центру.

Ако данас постоји светскосистемска конјунктура за „улучење при-
лике”, онда је други главни услов за успешну модернизацију постојање 
националне суверености и аутономне националне елите. Но, проблем је 
у томе што су многе земље полупериферије запоседнуте финансијски, 
имовински и политички, али и духовно. Оне најчешће немају изграђену 
елиту која би их могла повести у убрзану модернизацију. Њих не воде 
припадници одговорне политичке елите већ компрадори. Кина је свој 
проблем компрадорства решила пре седамдесетак година. Зато она данас 

3 Пример који је Франк наводио јесте успешан развој неких латиноамеричких земаља 
између 1929. и 1950-их – као што су Аргентина, Чиле, Мексико, Бразил, Колум-
бија и Венецуела. Наиме, депресија из двадесетих и Други светски рат ослабили 
су капиталистички центар. Управо тада је, по Франку, у Латинској Америци дошло 
до „најбрже могуће независне индустријализације, почев од стицања независности 
1840-их и 1850-их” (Frank, 1972, р. 76).
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има великих изгледа не само да уђе у центар светског система, већ и да 
се бори за превласт у оквиру незваничне империје. САД је у последњој 
деценији 19. века економски престигао Британију, а 1945. почео и по-
литички да доминира светом. Хоће ли се слична смена на челу нефор-
малног светског царства десити и у наредним годинама, у економском 
погледу 2028, а у политичком у пар деценија иза тога? 

Ово кинеско искуство превладавања компрадорства и изузетно 
успешног развоја, нарочито у последња три десетлећа, веома је важно 
за Србију. Од Кине можемо да учимо шта значи посвећена и просвеће-
на елита. Наравно, ту су и суштинске разлике: Кина је огромна земља, 
с унутрашњим тржиштем које је двеста пута веће од српског, и с више-
деценијском доминацијом једне партије. Ипак, оно што је за нас значај-
но јесте механизам који унутар политичке елите онемогућава превагу 
личних (парцијалних) интереса над општим (рецимо, кроз коруптивно 
повезивање кинеских капиталиста с неком од фракција кинеске поли-
тичке елите). Очигледно, у политичкој елити Кине постоји ефикасна 
унутрашња (међу)контрола која то онемогућава. Али, како та контрола 
тачно делује, и у чему је тајна тако посвећене и просвећене кинеске ели-
те, то треба да буде предмет наших даљих истраживања.
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Slobodan Antonić

CHINESE COMPRADORS FROM 
TODAY’S PERSPECTIVE

Abstract

The paper begins by describing the historical circumstances that led to the emer-
gence of compradors. Mid-19th century China was a semi-colony, whose compra-
dor bourgeoisie helped foreigners exploit the domestic market, resources and 
workforce. The second part of the paper explains the term ‘informal empire’ and 
its significance for interpreting the relations of dominance and hegemony in 
small and underdeveloped countries today. The third section presents the concept 
of ‘informal colony’ and considers the role of global oligarchy and the comprador 
class. The fourth part provides an overview of how social scientists in Serbia use 
the concept of compradors. In the conclusion, the author adopts a global perspec-
tive in explaining why China has not only managed to dispose of compradors, but 
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has also become a contender for the title of the world’s most developed economy. 
The author then draws some lessons for Serbia.

Keywords:

semi-colony, informal empire, informal colony, comprador bourgeoisie, domination, 
Serbia.
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Драган Бисенић

Идејне борбе у раној 
револуционарној Кини 
и совјетски утицај на 

бољшевизацију кинеске 
Комунистичке партије

Апстракт

Комунистичка идеја у Кини њихала се између национализма и интернациона-
лизма, пролетаријата и сељаштва, урбанизације и заосталих руралних предела 
и маса. У овим супротностима израстале су и водеће личности које су, зависно 
од властитог порекла, друштвеног статуса и контаката са светом, градили свој 
поглед на могућност пролетерске револуције у Кини. У идејном развоју КП 
Кине можемо да уочимо три периода до 1935. године, када долази до проме-
не односа снага у корист Мао Цедунга који ће постати историјски вођа кине-
ских комуниста. Први период обухвата време од појаве првих комунистичких 
организација у Кини, које су створене уз помоћ инструктора Коминтерне, до 
почетка сарадње са Куоминтангом. Други период је време од раскида са Куо-
минтангом 1927. до избора тзв. „бољшевичког руководства” 1931. Трећи пери-
од је „бољшевичко-совјетски” период деловања КП Кине, који траје од 1931. 
до 1935, и одржавања Зуниј конференције, када долази до раскида са овом ли-

нијом и после које почиње успон Мао Цедунга.

Кључне речи:

идејне борбе, троцкизам, Мао Цедунг, К. А. Стојановић, Северна експедиција, 
група „28 бољшевика”, Дуги марш

Кинески песник Ван Сју Бо написао је следеће стихове о КП Кине: „Ко-
мунисти су нам отворили Пут победе, Без комуниста нема Кине. Кому-
ниста воли народ свој Комуниста неустрашиво иде у бој. Воља комуниста 
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живот нам је дала. Пут комуниста прав је као стрела”. Већ из првог сти-
ха јасна је снажна повезаност комунизма и Кине. Каже се „без комуни-
ста нема Кине”. Како је могуће да је Небеско царство, које је трајало 
хиљадама година, постало толико повезано и идентификовано са једном 
идеологијом која је земљи омогућила невероватни просперитет и очу-
вање националног достојанства, чак и када је та идеологија напуштена у 
већем делу света у ком је постојала? Одговор би морао да буде да је она 
у кинеском случају нешто више од пуког идеолошког апарата. У овом 
излагању настојаћу да укажем шта би могао да буде одговор на примеру 
раних идејних борби у КП Кине.

Како је било могућно да се комунизам развије у друштву које прак-
тично није имало никаквог додира с комунистичком идеологијом, осим 
студената који су га упознали у Европи и у Русији, а затим да се успо-
стави као доминантна идеја у неразвијеном сељачком и полуфеудалном 
друштву?

Прве деценије 20. века биле су доба великог превирања у Кини. 
Земља је све дубље падала под власт странаца, тако да је 1911. нестало 
династије и Небеског царства. Али, био је то почетак великих нереда, 
несигурности и нестабилности у Кини, којом почињу да владају три вој-
не клике које су тако поделиле и земљу, са мноштвом локалних банди 
које су пљачкале и терорисале становништво. 

Полувековни премијер Ли Хунгјанг водио је политику која је очу-
вала достојанство и суверенитет, иако смањен, поносног становништва 
(Кисинџер, 2020, стр. 87). У свом писму царици нешто пре своје смр-
ти 1901. закључио је да Кина није у стању да води рат. „Гледајући на то 
пита ње као основно питање интегритета нашег царства, ко би био тако 
будаласт, а да испали пројектил на пацова у близини непроцењивог ко-
мада порцелана”, писао је Ли (Bland, 2015, p. 306).

Комунистичка идеја у Кини њихала се између национализма и ин-
тернационализма, пролетаријата и сељаштва, урбанизације и заосталих 
руралних предела и маса. У овим супротностима израстале су и водеће 
личности које су, зависно од властитог порекла, друштвеног статуса и 
контаката са светом, градиле свој поглед на могућност пролетерске ре-
волуције у Кини. 

Најважније теме ових спорова тицале су се начина и метода борбе, 
будући да у Кини није било значајног радништва. Од 400 милиона ста-
новника било је само два милиона раднике, дакле, мање од једног про-
цента. Коминтерна је стога стајала на становишту да је потребна прво 
национално-демократска борба која је укључивала сарадњу са Куомин-
тангом да би се створили услови за социјалистичку револуцију. Друго 
питање било је ко је субјект револуције, ако нема радништва? Може ли 
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то да буде сељаштво, као што је то сматрао Мао Цедунг, који је због тога 
добио и погрдан надимак „сељачког револуционара”? 

Иако се све дешавало у земљи која је била марксистичка перифе-
рија, ово нису била нимало споредна питања. Управо ће она довести до 
првог великог расцепа у међународном комунистичком покрету после 
Октобарске револуције јер ће „кинеско питање” и кинеска револуција 
постати врхунац сукоба између Троцког и Стаљина 1927. и 1928. године, 
када је Троцки дефинитивно искључен из редова совјетских комуниста. 

Аустријски надвојвода и један од ретких личних сведока целог 20. 
века, Ото фон Хабсбург, у разговору који смо водили 2009, имао је је-
динствено објашњење појаве, трајања и успеха комунизма у Кини. По-
сле Боксерског рата склопљен је мир између Кине и европских држава. 
Посебан уговор је склопљен између Немачке и Кине, јер је немачки ам-
басадор убијен у рату. Немачки цар Виљем II у уговору је тражио једну 
ствар, коју нико други није. Он је тражио да принц дође у Берлин и да се 
поклони немачком цару. У то време у Кини такво поклањање резервиса-
но је искључиво за цара Кине, па је то што су Немци тражили за Кинезе 
значило губљење образа. Дан када се принц наклонио испред немачког 
цара – то је био дан када је створен комунизам у Кини. „Јер њихов ко-
мунизам није комунизам, већ представља тренутак када је све племство 
Кине схватило колико је важно сачувати образ. То објашњава и Чоу Ен-
лај, који је био велики мислилац и био је веома утицајан човек међу ве-
ликим породицама. Зато ћете у кинеском комунизму наћи много људи 
који следе велику традицију кинеског племства. Они су свуда”, објаснио 
је Хабсбург.1 

„Понижење – то је кључна реч. Након свих векова наше цивилиза-
ције, након свега што смо дали људској раси, од Запада смо добили само 
једно: понижење”, рекао је Чу Енлај на тераси египатског председника 
Насера, када је у зиму 1961. био у Каиру на чувеном тројном сусрету 
Насер – Нехру – Чу Енлај.

О томе колико је осећање националног поноса било важније од 
класне структуре и бољшевичких догми за усвајање и примену кине-
ског схватања марксизма говори и појава и деловање „Покрета 4. мај”. 
Јапан је у време Првог светског рата поставио „21 захтев” које је пред-
седник тадашње пекиншке Владе Јуан Шикај усвојио како би се уз по-
моћ Јапанаца прогласио за цара. Послератна Версајска конференција 
није удовољила кинеском захтеву за повлачењем страних трупа из Кине 

1 Интервју аутора са Отом фон Хабсбургом (1912–2011) вођен 2009. Ото фон 
Хабсбург био је последњи аустроугарски престолонаследник од 1916. до распада 
империје у априлу 1919. Хабсбург је водио живу дипломатску и међународну 
активност и био је посланик Европског парламента у више мандата.
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и одобрила је јапанску окупацију кинеских територија. Овакав резултат 
Париске мировне конференције огорчио је кинески народ па је 4. маја 
1919. преко 5.000 студената Пекиншког универзитета изашло на бари-
каде, а талас солидарности са студентима захватио је целу земљу. 

После Октобарске револуције Русија је за кинеске комунисте по-
стајала светионик, као што је то Француска била 1870. за енглеске ради-
кале. Марксизам се ширио постепено, али успех бољшевика снажно је 
заинтригирао кинеске патриоте и интелектуалце. Марксизам је дошао 
као идеја која говори о томе како се историја креће напред. Многи су 
почетком двадесетих година прихватали марксизам јер су сматрали да 
он омогућава Кини револуцију попут оне у Русији, чиме би се спасила 
нација, искоренила назадност, ослободила енергија преплашеног наро-
да, а хероји „Покрета 4. маја” добили би истински друштвени контекст. 

Била је то атмосфера у којој су сазревале марксистичке револуцио- 
нарне идеје. Комунистичка интернационала је плодно тле и савезнике 
за деловање налазила у првом реду у „антиверсајским срединама” које 
су желеле ревизију овог мировног уговора. То су биле Русија, односно 
СССР, Немачка и Кина.

У идејном развоју КП Кине можемо да уочимо три периода до 1935. 
године, када долази до промене односа снага у корист Мао Цедунга, 
који ће постати историјски вођа кинеских комуниста. 

Први период обухвата време од појаве првих комунистичких орга-
низација у Кини, које су створене уз помоћ инструктора Коминтерне, до 
почетка сарадње са Куоминтангом.

Други период је време од раскида са Куоминтангом, 1927, до избора 
тзв. „бољшевичког руководства” 1931. 

Трећи период је „бољшевичко-совјетски” период деловања КП Кине, 
који траје од 1931. до 1935, и одржавања Зуниј конференције, када дола-
зи до раскида са овом линијом и после које почиње успон Мао Цедунга. 

ПРВА ФАЗА: РАЗВОЈ МАРКСИСТИЧКЕ 
ИДЕЈЕ И ФОРМИРАЊЕ КП КИНЕ

Ментално семе марксизма појавило се у часопису „Нова младост” који 
се борио за ослобођење. Марксизам, као доктрина Маркса, Енгелса и 
Лењина појавила се тек као трећи стадијум у кинеском развоју. На идео- 
лошком плану, најважнију улогу у ширењу марксизма имала је појава 
превода Марксовог „Манифеста комунистичке партије”. Први део Ма-
нифеста се на кинеском појавио у новембру 1919. године, иако су поје-
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дини делови Манифеста били преведени 1909. и тада је то било најзна-
чајније марксистичко дело које је преведено. „Капитал” је преведен 
много касније.

Акутна унутрашња криза у земљи и исход Вашингтонске конферен-
ције изазвали су буру огорчења које се пренело на студентски „Покрет 
4. мај” 1919, а прихватили су га широки слојеви кинеске омладине и ин-
телектуалаца. Још раније је почео да се развија „Покрет за нову култу-
ру”, који је резултирао увођењем говорног језика „баихуа” у политичко 
новинарство и књижевност, што је милионима Кинеза омогућило да се 
описмене. „Покрет за нову културу” и „Покрет 4. мај 1919” привукли су 
у револуционарну борбу образоване слојеве кинеске омладине и допри-
нели консолидацији младе кинеске радничке класе, која се манифесто-
вала у њеним првим организованим наступима, укључујући штрајкове. 

Почетак комунистичког деловања Коминтерне у Кини повезује се 
са Другим конгресом Коминтерне (1920), али први контакти руских ко-
муниста са представницима револуционарне интелигенције Кине запо-
чели су одмах након формирања III комунистичке интернационале, по-
четком марта 1919 (Сотникова, 2011, стр. 126).

Револуционарне народноослободилачке идеје засноване на доктри-
нама позајмљеним из Европе, које су се показале у пуној снази већ на 
почетку 20. века, у ери „буђења Азије”, допринеле су стварању стихиј-
них омладинских кружока за проучавање најрадикалније и најдетаљ-
није разрађене доктрине револуционарног спасења – марксизма. Међу 
њиховим учесницима могле су се срести присталице анархизма, „легал-
ног марксизма” и националисти, и уопште случајни сапутници.

Члан Харбинске илегалне организације РКП (б) Н. Г. Буртман се у 
то време у Пекингу састао са професором економије и директором би-
блиотеке Универзитета у Пекингу, Лиом Дажаом, који је први у Кини 
скренуо пажњу на значај бољшевичког искуства и почео интензивно да 
пропагира руски комунизам (Клик, 1981, стр. 203–208). Буртман је у је-
сен 1919. оценио Лиа Дажаоа „одличним марксистом”.

У мају 1920. талентовани публициста и агитатор, који је уживао 
огромно поштовање патриотске интелигенције, декан Високе шко-
ле за хуманистичке науке, професор Пекиншког универзитета Чен 
Дуксиу2, око кога су груписани млади марксисти, уз активно учешће 

2 Чен Дуксиу (Chen Duxiu, 1879–1942), кинески револуционарни социјалиста, фи-
лозоф и писац, у 1921. саоснивач кинеске Комунистичке партије, заједно са Лиом 
Дажаом, први генерални секретар КП Кине од 1921. до 1927. Био је водећа личност 
Ксинхај револуције, којом је збачена династија Чинг, и Покрета 4. мај за научни 
и демократски развој у раној Републици Кини. Избачен је 1929. из Комунистичке 
партије, а био је и лидер малог троцкистичког покрета у Кини.
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Г. Н. Војтинског, организовао је Револуционарни биро у Шангају, који 
се састојао од пет људи (осим Г. Н. Војтинског, још четири кинеска рево-
луционара, укључујући Лиа Дажаоа) (Хэнъюй, Титаренко, 1994, стр. 51).

Први конгрес КП Кине одржан је илегално 23. и 31. јула 1921. го-
дине, у којем је учествовало 12 делегата који су представљали 7 марк-
систичких кругова (чинило их је 53 људи). Конгресу су присуствовали 
представник Коминтерне Г. Маринг (Х. Сневлит) и представник Дале-
коисточног секретаријата Извршног комитета Коминтерне, Никољски 
(В. А. Најман). Делегати су изабрали Централни биро на челу са Ченом 
Дуксиуијем. Неспремност кинеских комуниста да сарађују с другим 
партијама демократске оријентације, која се манифестовала у одлукама 
конгреса, била је у супротности са принципима Коминтерне и захтевала 
је значајне напоре њених представника да промене став руководства КП 
Кине по овом питању.

Партија је ишла „урбаним” путем. Генерални секретар је био про-
фесор Чен Дуксиу, који је био довољно марксиста да је видео мало наде 
у слеђењу „руралног” пута. Они који су се вратили са студија у Европи, 
попут Лија и Лиуа, нису сматрали да би пролетерска револуција у Азији 
могла да се разликује од Европе.

Занимљиво је да се међу Коминтерниним делегатима који су при-
премали оснивачки конгрес КП Кине налазила и личност која по прези-
мену асоцира да је из наших корена, односно личности која је користила 
псеудоним наших корена, што је била тада редовна пракса Коминтер-
не и комунистичких организација – К. А. Стојановић. Ипак, овде је реч 
само о псеудониму који је користио ванредни комесар ВЦИК, Констан-
тин Алексејевич Мјачин. Мјачин је познат и по свом другом псеудони-
му, Василиј Васиљевич Јаковљев.3 Вероватно због своје умешаности у 
егзекуцију царске породице Романов, узео је псеудоним током свог де-
ловања у Кини, али је непознато како је дошао до српског презимена 
„Стојановић” (Авдонин, 1995, стр. 21–26).

„К. А. Стојановић” је имао велику улогу у развоју КП Кине. Када је 
Коминтерна почетком 1920. успоставила непосредне контакте са Суном 
Јатсеном, учињено је то преко Војтиновског, Маринга и К. Н. Соколо-
ва – Стахова. Пошто су први сусрети били позитивни, одлучено је да се 
успоставе стални канали за размену информација. Због тога је у августу 
1920. као дописник телеграфских агенција ДАЛТА (Далекоисточна те-
леграфска агенција) и РОСТА, које су званично отворене 1921, упућен 
„К. А. Стојановић”. Агенције су упознавале Совјете са положајем у Јужној 

3 Авдонин, А. Н., 1995, „В жерновах революции”, Екатеринбург, стр. 21–26.
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Кини и снабдевали информацијама Суна Јатсена, Куоминтанг и јужно-
кинеску штампу с догађајима у Русији (Усов, 2002, стр. 207).

Представник Омладинске комунистичке интернационале и Дале-
коисточног бироа Коминтерне, С. А. Далин, био је једини који је оста-
вио своја сећања на сусрет са „Стојановићем” 22. априла 1920. године. 
„Отишао је најпре у Дуншан, где су живели Европљани ’друге врсте’. 
Ту је живео дописник ДАЛТА Стојановић. Стојановић, као представник 
непризнате државе, живео је с породицом у Дуншану. Високог раста, 
с брдом, пријатан, увек спреман да помогне, оставио је на мене веома 
добар утисак... Његов једини сарадник у агенцији био је Вијетнамац из 
француске Индокине. Говорио је француски, знао кинески и политички 
живот Јужне Кине. Од Стојановића сам добио прве информације о стању 
на југу, којима сам био изненађен. У веома мрачним цртама описан је 
Сун Јатсен и његова влада. Према Стојановићевим речима, оно је спро-
водило политику непријатељску према радничкој класи. Сун Јатсенове 
саборце оцењивао је као милитаристе америчке оријентације. Његове 
симпатије биле су на страни Чена Цунмина, генерала који је управљао 
покрајином Гуандун, који се ослањао на Енглеску, који је, наводно, по- 
државао раднички покрет и био близак с кантонском организацијом Ко-
мунистичке партије... Потом је Стојановић променио своје гледиште и 
радио са мном... Његова позиција изражавала је нечије погледе. Чије 
тачно, ја још нисам знао” (Усов, 2002, стр. 207).

„Стојановић” је активно деловао у ширењу комунистичких група и 
ћелија у Кини. Тако је, заједно са М. Абрамсоном, основао пекиншку 
комунистичку групу у лето 1920, која је коначно организационо створе-
на у октобру исте године. У групи је, поред четворице марксиста које је 
предводио Ли Дажао, било и пет анархиста (Дамье, Лиманов, 2020, стр. 
239). Ли Дажао је подржао уступке и укључивање анархиста у кружок, 
али га други марксисти нису у томе подржали, па су у новембру анархи-
сти напустили групу, пошто се нису сложили са укључивањем концепта 
„диктатуре пролетаријата” у Привремени програм рада групе. 

Следећа важна комунистичка група образована је у Ганџоу. Група 
је створена у септембру–октобру 1920. У групу је ушло и 7 анархиста. 
Кружок је одржавао састанке на којима је расправљано о социјалистич-
кој литератури и историји радничког покрета. Познати кинески анар-
хиста Хуан Линшуан је још 1919. написао чланак под насловом „Кри-
тика марксизма” (Ван ден Вен, 1991, стр. 65). Сарадња марксиста и 
анархиста није дуго трајала, само до јануара 1921, када су и овде анар-
хисти одбили да прихвате политику „диктатуре пролетаријата” (Ван ден 
Вен, 1991, стр. 65).
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Сарадња бољшевика и анархиста трајала је још неко време. Вођа ко-
муниста Чен Дуксиу доказивао је Хуану Линшуану да се и бољшевици и 
анархисти боре за преображај друштва и због тога је потребно да делују 
заједно, а не да се супротстављају једни другима. У различитим регио-
нима земље, тактика „анархисти и бољшевици иду руку под руку” одр-
жавала се до 1923. године, када је дошло до раскида. Осим „диктатуре 
пролетаријата”, анархистима није био прихватљив ни концепт „класне 
борбе”, а одбацивали су НЕП у Русији и привлачење приватног капитала 
као заверу бољшевика и светског капитала против народа (Дамье, Ли-
манов, 2020, стр. 254). Оштру критику анархиста изазвала је бољшевич-
ка пракса обједињавања радника и радничких организација под својим 
вођством (Дамье, Лиманов, 2020, стр. 255).

У то време Мао Цедунг је радио као наставник. Покренуо је вечерњу 
школу за младиће са села испод 18 година који су желели да уче аритме-
тику и кинески језик, али то је било место где је пропагирао своја марк-
систичка гледишта. Објављивали су мали часопис под именом „Ново 
доба” и у њему је Мао објавио своја прва два чланка која се прибли-
жавају марксистичким погледима: „Против идеализма” и „Марксизам и 
Кина”. Пре тога, Мао је био близак „хунанској политичкој групи” која је 
желела независну хунанску државу (Вавилов, 2021, стр. 246–250).

Мао је прво био педагог, а онда идеолог. Он се дивио оснивачу мо-
дерне Кине, Ћин Шихуангу, и сматрао да је Кини потребна „комбина-
ција Марксових и Ћин Шихуангових метода” (Кисинџер, 2020, стр. 94). 
Уместо испита за упис студентима су постављана питања: „Изрази своју 
критику друштва” и „Представи своју животну филозофију”. Многи ко-
мунистички активисти у Хунану потекли су из ових редова. Мао је пре-
давао рану историју Кине, сматрајући да ће она да пробуди код пола- 
зника осећање патриотизма (Terril, Р. 1980, стр. 60).

Први конгрес КП Кине у Шангају је у једном смислу утицао на Маоа, 
јер је почео више пажње да поклања синдикатима. Из Шангаја је дошао 
с две функције – био је покрајински секретар КПК и секретар Радничког 
секретаријата, који је био новорођенче пројекта КП Кине. Анујан је по-
стао прво бојно поље. То је био скроман град у источном Хунану с вели-
ким рудником угља који је отворен 1898. на иницијативу Немачке и Ја-
пана, па је тако постао центар очекивања будуће кинеске индустријске 
револуције. Мао је између 1921–1923. посетио четири пута овај град, 
где се упознавао са условима живота и рада 6.000 рудара, који су прово-
дили по 15 сати у руднику. У околини су постојале 24 хришћанске цркве 
и само једна амбуланта. Мао је основао ћелију Комунистичке партије, 
Раднички клуб и неизбежну вечерњу школу. 
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Како би лакше агитовао међу радницима, Мао је креирао властити 
начин комуницирања. Показао је „_Т” који је један део речи „рад”, од-
носно „радник” при чему је објаснио да је горња црта небо, доња земља, 
а црта између представља раднике. Радници стоје на земљи, али могу да 
достигну небо, било је значење Маове симболике. 

Син земљопоседника који је говорио енглески, Жанг Гуотао, Ли Ли-
сан, који се вратио из Русије, и Лиу Шаочи, који се вратио из Француске, 
придавали су важност и значај синдикатима, али Мао, који, рецимо, ни-
када није радио као рудар у руднику, није имао страсти, ни разумевања 
за такву политику, нити је био у Европи где се развила визија светске ре-
волуције преко побуне пролетаријата. Мао се питао где се визија Кине 
налази у раду Коминтерне?

Пролетаријат је чинио мање од једног процента кинеског станов-
ништва, а комунизам је углавном био идеја интелектуалаца. Кина је 
имала 2 милиона индустријских радника и 400 милиона становника. 
Многи синдикални активисти нису ни знали шта значи „Ма – ке – се 
зхуy” (марксизам) (Ross, 1980, стр. 65).

СОВЈЕТСКИ САВЕЗ ИЗМЕЂУ 
КУОМИНТАНГА И КОМУНИСТА

Након стварања Кинеске комунистичке партије (КПК), јула 1921, и орга- 
низационе регистрације Националне партије Кине (Куоминтанга), 1919, 
током скоро три деценије трајао је сукоб између ове две странке, на које 
је Совјетски Савез непрекидно имао огроман утицај.

Го Јан сматра да се овај утицај манифестовао првенствено у про- 
моцији сарадње Кинеске комунистичке партије са Куоминтангом и пру-
жањем подршке и помоћи обема странама у постизању равнотеже у њи-
ховим односима ради решавања националних проблема (Ян, 2018, стр. 
30). То није само ојачалу њихову снагу и унутарпартијски развој, него 
и ефективно допринело процесу кинеске револуције. Стога је утицај 
Совјетског Савеза на КП Кине имао за циљ прихватање компромисне 
политике према Куоминтангу да би се одржале могућности за сарадњу.

Други конгрес КП Кине одржан је 1922. у Шангају. Док је Први кон-
грес био секташки, Други конгрес је био скројен према делегату Комин-
терне, Холанђанину Марингу, који је покушао и успео да измени линију 
са претходног конгреса.4 У децембру 1921. Маринг (Сневлит) је посетио 

4 Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet (1883–1942), познат као Хенк 
Сневлит, или под псеудонимом „Маринг”, био је холандски комуниста, који је био 
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Сун Јатсена на југу Кине и препоручио Коминтерни савез између КП 
Кине и Куоминтанга. Након њега је Михаил Бородин на Стаљинов пред-
лог именован за сталног представника СССР-а у јужној Кини.5 

Сун је продубио односе Куоминтанга са КП Кине разговорима са 
совјетским дипломатом Адолфом Јофеом6, који су се завршили зајед-
ничком изјавом о потреби националног јединства (Фенбy, 2008, стр. 
190). У саопштењу са сусрета Сун Јатсен – Јофе, од 26. јануара 1923, 
који је, почев од прве објаве Коминикеа у новинама Правда и Известија 
1923. и до средине седамдесетих, у принципу, био прећутан у совјетској 
литератури. Речено је: „Др Сун Јатсен верује да у овом тренутку комуни-
стички систем, па чак ни совјетски систем, не може бити уведен у Кину, 
јер не постоје услови неопходни за успешно успостављање комунизма 
или совјетизма. Ову тачку гледишта у потпуности дели опуномоћеник 
РСФСР ...” (Усов, 2002, стр. 216).

активан у Холандији и холандској Источној Индији. Као функционер Комунистичке 
интернационале, руководио је формирањем Комунистичке партије Кине 1921. У 
Низоземској је био оснивач, председник и једини представник Револуционарне 
социјалистичке (радничке) партије, РСП/РСАП. Учествовао је у отпору комуниста 
против нацистичке окупације Холандије током Другог светског рата, због чега су га 
Немци погубили у априлу 1942.

5 Михаило Маркович Грузенберг, познат као Михаил Бородин (1884–1951), био је 
бољшевички револуционар и агент Коминтерне. Био је саветник Суна Јатсена и Куо- 
минтанга током 1929. 

 Живео је у Америци до победе Октобарске револуције, када се вратио и био на раз-
личитим положајима у совјетској власти. Од 1919. био је агент Коминтерне који је 
путовао у различите земље да би ширио бољшевичке револуционарне циљеве. Њега 
је 1923. Лењин одабрао да води мисију Коминтерне у Кини, где је био задужен да 
саветује Суна Јатсена и Куоминтанг. После смрти Суна Јатсена, Бородин је помо-
гао у планирању Северне експедиције, Northern Expedition, и постао је важна под-
ршка левичарској влади Куоминтанга у Вухану. 

 После чистки комуниста из Куоминтанга, вратио се 1927. у Совјетски Савез, где 
је основао “News” новине на енглеском. Током Другог светског рата био је глав-
ни уредник Совјетског информативног бироа. Ухапшен је крајем 1940. и затворен. 
Умро је у затвору 1951, а рехабилитован је 1964. године.

6 Adolph Abramovich Joffe, руски АдÓльф Абрáмович ИÓффе, (1883–1928), био је 
руски револуционар, бољшевички политичар и совјетски дипломата. Био је шеф 
совјетске делегације за мировне преговоре с Немачком у Брест Литовску од 30. 
новембра 1917. до јануара 1918. Био је совјетски амбасадор у Кини, а затим је 
преговарао у решавању совјетских отворених питања с Јапаном. Након што је 
тешко оболео вратио се у Москву, али истовремено је био верни присталица 
Троцког. Након што је Троцки 12. новембра 1927. искључен из партије, Јофе је 
извршио самоубиство, остављајући опроштајно писмо за Троцког. Говор који је 
Троцки држао на Јофеовој сахрани био је његов последњи јавни говор у Совјетском 
Савезу. 
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Комунистичка партија и националисти су се удружили. Чланови 
Партије ће се придружити Националистичкој партији (Куоминтангу) 
као појединци, а Комунистичка партија ће и даље постојати као одвоје-
на организација. Међутим, организационо вођство у „националној рево-
луцији” ће бити у рукама Куоминтанга.

Мао није присуствовао Другом конгресу, који је одржан 1922. у Шан- 
гају, иако је већ био у граду. Мао је рекао да је „заборавио место где се 
одржава, а није било ниједног друга у околини како би сазнао”, у шта је 
веома тешко поверовати. 

Сарадња КП Кине и Коуминтанга била је најконтроверзнији део по-
литике Коминтерне која је инсистирала да се ова сарадња настави иако 
су се томе противили многи водећи кинески комунисти, укључујући 
Маоа Цедунга. У таквим условима замишљена је операција уједињења 
Кине, названа „Северна експедиција”. „Северна експедиција” била је 
војни план Националне револуционарне армије против пекиншке владе 
и регионалних господара у 1926. Циљ акције било је поновно уједињење 
Кине, која је постала издељена после револуције 1911. године.

На Стаљинову сугестију, Бородин се сагласио да се настави помоћ 
Куоминтангу и да се подржи „Северна експедиција”, која је почела у 
јулу 1926. На конференцији Коминтерне 1926. Стаљин је објаснио на-
ставак подршке Куоминтангу, рекавши да би „напуштање Куоминтанга 
од стране комуниста била најсмртоносније грешка”, наглашавајући да 
Комунистичка партије Кине треба да ради кроз нову владу, стварајући 
мост између државе и сељака. 

Мао Цедунг се већ 1925. године разилази са званичном линијом Ко-
мунистичке партије о сељачком питању. Ова размимоилажења посебно 
су дошла до изражаја након објављивања његовог рада „Извештај о ис-
питивању сељачког покрета у Хунану”. Размимоилажења су кулминира-
ла када је Мао у новоослобођеним крајевима почео да спроводи у прак-
си своја схватања о сељачком питању.

„Северна експедиција” постала је тачка размимоилажења између 
Стаљина и Троцког. Стаљин је у бројним приликама охрабривао Кому-
нистичку партију да сарађује с Куоминтангом, пошто је сматрао да је 
Куоминтанг способнији да изврши кинеску револуцију. Троцки је био 
против сарадње с Куоминтангом, јер је веровао да је она противна кон-
цепту пролетерске револуције. Коминтерна је одобрила Стаљинову 
одлуку да финансијски подржи Куоминтанг (Taylor, 2009, р. 57).

Од 1925. постепено јачају антикомунистичке тенденције међу ру-
ководством Куоминтанга. Совјетско руководство није благовреме-
но довољно узело у обзир промене које су се догодиле, а које су вре-
меном стварале потешкоће у развоју Кинеске комунистичке партије 
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(1926–1927), што је на крају довело до прекида дипломатских односа 
између СССР-а и владе Куоминтанга.

Против раста левичарског утицаја у новембру 1925. изјаснила се 
група антикомуниста, позната као „Западно брдо”, која се састала у бли-
зини Пекинга. Ово је била фракција Кинеске националистичке партије, 
активна током 1920. После састанка, група је објавила саопштење у 
коме је тражила прекид односа с Бородином и избацивање комуниста из 
партије. Овај захтев није имао учинка, јер је Чанк Кајшек написао писмо 
у ком је бранио Бородина, комунисте и односе Куоминтанга са Совјет-
ским Савезом (Wilbur, 1983, р. 557).

Под тим условима, крајем маја 1927. године уследило је тајно Стаљи-
ново наређење, који је био врло незадовољан што није успео да употреби 
Чанга Кај Шека, а затим га одбацио као „исцеђени лимун” (Стаљинов из-
раз) тако да Комунистичка партија прекине сарадњу са Куоминтангом 
и његовом владом, започела конфискацију земље и формирање неза-
висне радничко-сељачке војске. Тајно упутство пало је у руке левичара 
Куоминтанга предвођених Вангом Џивејем. Као резултат, комунисти су 
избачени из владе у Ханкову и започела су њихова хапшења. Бородин и 
његова група су опозвани у СССР.

У септембру се неколико група Куоминтанга удружило у новој вла-
ди коју је у Нањингу формирао Чанг Кај Шек. Постао је шеф Централ-
ног извршног комитета Куоминтанга и врховни командант. Покренута 
је операција против Пекинга, коју је у својим рукама држао Чанг Зуо- 
лин, вођа северне и централне групе милитариста. Заузет је Пекинг, 
совјетске саветнике заменили су немачки официри. Започело је посте-
пено помирење Куоминтанга са западним силама. Покушај комуни-
стичког пуча у Кантону децембра 1927. године и стварање савета у том 
граду пропали су и завршили се новим крвопролићем.

ДРУГА ФАЗА: НЕУСПЕХ 
„СЕВЕРНЕ ЕКСПЕДИЦИЈЕ” И СТВАРАЊЕ 

УСЛОВА ЗА ПРЕОКРЕТ (1927–1931)

Чен Дуксијово руковођење партијом окончано је средином 1927. Њего-
ви наследници били су млађи – Ку Киубаи у другој половини 1927. годи-
не и Ли Лисан од лета 1928. до лета 1930, а онда Међународна фракција 
(или 28 бољшевика) од јануара 1931. до јануара 1935.

Ли Лисан је био један од првих кинеских комуниста који се вратио 
из Париза и учествовао на оснивачком конгресу КП Кине. 
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Коминтерна је оптуживала руководство за „десничарење” и уопште 
је сматрала овај период полутроцкистичким, оптужујући често руковод-
ство КП Кине да се није ослободило троцкистичког наслеђа. 

У фебруару 1928. године Коминтерна је окривила Комунистичку 
партију Кине за сопствене грешке у кинеском питању, тачније за неу-
спехе стаљинистичког курса, оптужујући своје руководство за „десни-
чарски опортунизам”. Генерални секретар странке Чен Дуксију смењен 
је са функције. Од Комунистичке партије затражено је да започне са 
стварањем „совјетских база”.

Троцки и други опозиционари критиковали су ток Стаљина и стаљи-
нистичко руководство Коминтерне многим прецизним и суптилним за-
пажањима. У бројним наступима из септембра и октобра 1927. Троцки 
и Зиновјев траже уклањање Стаљина и Бухарина. „Неопходно је одлучно 
исправљање наше линије у национално-револуционарним покретима, 
пре свега у Кини, ликвидација линије Мартинова, Стаљина и Бухарина и 
повратак линији Лењина и одлукама II и IV конгреса Коминтерне. Ина-
че, ми ћемо од покретача да постанемо кочница национално-револуцио- 
нарних покрета и неизбежно ћемо да изгубимо симпатије радника и 
сељака на Истоку”, писао је Троцки у септембру 1927. Ставове Троцког 
у неким писмима подржавали су и познати југословенски комунисти, 
браћа Гргур, Војислав и Радомир Вујовић. 

Стаљинова стратегија, која није дозвољавала наоружавање радника 
и сељака и охрабривала сарадњу са буржоазијом, сматрала се рањивом 
после неуспеха Уједињеног фронта. Његов неуспех искристалисао је ње-
гов заокрет од међународне револуције ка „социјализму у једној земљи” 
(Jacobs, 1981, р. 302). Стаљин више никада није веровао Комунистичкој 
партији Кине, које је касније звао „маргаринским комунистима” који су 
одступили од марксистичког учења, опредељујући се за сељачку, а не 
радничку револуцију (Brandt, 1958, pр. 174–175).

После неуспеха револуције 1925–1927, амерички новинар Едвард 
Сноу посетио је 1936. ослобођене кинеске провинције у Шенсију и при 
том интервјуисао Мао Цедунга.7 На питање кога сматра одговорним за 
пораз револуције 1925–1927. Мао је одговорио да је то тадашњи гене-
рални секретар КП Кине, Чен Цу, веома одговоран за неуспех револу-

7 Edgar Parks Snow (1905–1972), амерички новинар који је познат по својим 
текстовима и књигама о комунизму у Кини и кинеској комунистичкој револуцији. 
Био је први западни новинар који је представио историју кинеске Комунистичке 
партије после Дугог марша, а био је и први западни новинар који је интервјуисао 
њене лидере, укључујући Мао Цедунга. Он је најпознатији по својој књизи „Црвена 
звезда изнад Кине” (1937), историји кинеског комунистичког покрета, од оснивања 
до касних 1930-их.
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ције8 и да је његов „колебљиви опортунизам лишио партију одлучног 
руководства и властите линије у тренутку када је даљи компромис јасно 
означавао катастрофу” (Орешчанин и Павловић, 1960, стр. 48).

После Чена, најодговорнији био је главни руски саветник Бородин. 
Мао је објаснио да је Бородин сасвим изменио свој став, изјашњавајући 
се 1926. за радикалну поделу земље, док се већ у 1927. одлучно томе 
супротстављао, без икакве логичне основе за своје колебање. „Бородин 
је стајао управо мало удесно од Чен Цуа”, рекао је Мао, „и био спреман 
да ради било шта да би задовољио буржоазију, па и по цену разоружања 
радника, што је на крају и наредио” (Snow, 1937, р. 161).

Индијски делегат у Коминтерни, Рој, био је нешто улево од обојице, 
Чена и Бородина, али је само био. „Рој је могао да говори”, према Мао- 
вим речима, „и говорио је исувише, али није предложио никакав ме-
тод реализације”. Мао мисли да је, објективно, „Рој био будала, Бородин 
сметња, а Чен несвесни издајник” (Snow, 1937, р. 161).

„Чена су у ствари плашили радници, а највише наоружани сељаци. 
Нашавши се лице у лице са оружаним устанком потпуно се изгубио. 
Више није могао јасно да види шта се дешава. Његови ситнобуржоаски 
инстинкти одвели су га у панику и пораз”, рекао је Мао у интервјуу Ед-
гару Сноу (Snow, 1937, р. 161).

ТРЕЋИ ПЕРИОД: ПОРАЗ ГРУПЕ 
„28 БОЉШЕВИКА” (1931–1935)

У овом периоду изузетно су важна два датума: јануар 1931, за успон „28 
бољшевика”, и јануар 1935, за пад „бољшевика” и успон Мао Цедунга. 
У овом периоду постојале су две главне фракције: с једне стране „28 
бољшевика”, коју је водио Ванг Минг, а на другој Мао Цедунг и његове 
присталице. Обе групе могле би се поистоветити са одређеним нацио-
налним интересима: „28 бољшевика” са совјетским интересима, Мао са 
кинеским интересима. 

Најважнија карактеристика ове групе била је да су се сви вратили са 
школовања из Москве, имали су између 23 и 29 година, а били су снажни 

8 Чен Дуксиу (Chen Duxiu, 1879–1942), кинески револуционарни социјалиста, 
филозоф и писац, у 1921. саоснивач кинеске Комунистичке партије, заједно са 
Лиом Дажаом, први генерални секретар КП Кине од 1921. до 1927. Био је водећа 
личност Ксинхај револуције, којом је збачена династија Чинг, и Покрета 4. мај 
за научни и демократски развој у раној Републици Кини. Избачен је 1929. из 
Комунистичке партије, а био је и лидер малог троцкистичког покрета у Кини.
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противници Троцког и истовремено присталице Стаљина. Њихов за-
штитник био је ректор Универзитета Сун Јатсен, Павел Миф, који их 
је практично довео на чело КП Кине и омогућио смењивање генерал-
ног секретара Ји Јианга. Име групе потиче из јуна 1929, када је неколи-
ко стотина студената Универзитета Суњат Сен учествовало на такозва-
ној „Десетодневној конференцији” када је само 28 студената подржало 
линију Стаљина и Павела Мифа, како је навео Канг Шенг. Почела је 
„бољшевизација партије” и њено функционисање по совјетском моделу, 
стварање „совјета” у Кини. 

У јесен 1934. Црвена армија више није била у стању да брани цен-
трални Совјет и напустила је Јиангки – ова операција касније се просла-
вила као Дуги марш. Првобитно је марш требало да иде само до суседне 
провинције Хунан, а није планирано да буде дуг. Али како су Куоминтанг 
и војсковође блокирали планирану руту и напали комунисте, Црвена 
армија је кренула даље на запад, где је претрпела велике губитке – од  
90.000 војника остало је само њих 30.000. Један од разлога за ове губит-
ке био је покушај Кина Бангкиана, Чоуа Енлаја и Ота Брауна да крену 
према северу, где су јаке непријатељске трупе препречиле пут и напале 
Црвену армију. Због ових губитака и фрустрација војника и командана-
та, који нису разумели сврху операције, вођене су бројне дискусије које 
су се тицале будућности Комунистичке партије. 

Зуниј конференција одржана је између 15–17. марта 1934. и оди-
грала је важну улогу. У кинеској и западној историографији често је 
карактерисана као најважнија конференција, или једна од најважнијих 
конференција, у историји Комунистичке партије Кине. Бивши уредник 
“Chinese Quarterly” Дик Вилсон, који je објавио једну од првих књига о 
„Дугом маршу”, дошао је до следећег закључка: „Ово је био најважнији 
састанак Политбироа у читавој историји странке, јер је драматично прео- 
кренула партијску политику и прекомпоновала своје вођство у корист 
Мао Цедунга, човека који је и након тога остао њена доминантна лич-
ност” (Wilson, 1972, р. 301).

Однос снага се преокренуо у корист Маоа, а главни разлог за то био 
је катастрофалан почетак Дугог марша. Тада је и Чоу Енлај променио 
страну и подржао Маоа. Пре и после конференције Чу Де је био председ-
ник Војне комисије. Чоу Енлај је остао политички комесар. Био је раз-
бијен такозвани „тријумвират” Кина Бангкиана, Чоуа Енлаја и Ота Брау- 
на, који је деловао као незванично руководство. 

За разлику од Лењина и Троцког који су на руску револуцију гледали 
као на окидач за светску револуцију, Маови погледи су увек били „сино-
центрични”. 
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Маова вера у крајњи успех перманентне револуције имала је упо-
риште у идеологији, традицији и у кинеском национализму. Једно од 
најважнијих свакако је била и вера у отпорност, снагу и кохезију кине-
ског народа. 

У једном есеју 1919. године он је истакао јединственост кине ског 
народа: 

„Усуђујем се да направим јединствену тврдњу: једног дана, ре форма 
кинеског народа ће бити дубља од било ког другог наро да, а друштво 
кинеског народа ће бити сјајније од било ког другог народа. Велико је-
динство кинеског народа ће се остварити много раније него на другим 
местима или код других народа” (Schram, 1989, р. 23).

Следбеник троцкистичке струје у кинеском комунистичком покре-
ту постао је њен први председник Чен Дуксију. Он се у августу 1937. 
срео са руководиоцима Комунистичке партије у Нанкингу, што је до-
вело до заједничког покушаја Луоа Хана и Јиа Јиањинга да га врате у 
партију. Мао је одговорио у септембру рекавши да Чен може поново да 
се прикључи партији ако се сложи да се јавно одрекне троцкизма и под-
ржи Уједињени фронт против Јапана. Чен је одговорио писмом ЦК КП 
Кине, где се сагласио с правцем отпора, али није напустио троцкизам. 
Био је то последњи озбиљан покушај да се врати у партију (Benton, 2017, 
р. 97–98).

Идејне борбе које су почеле од тренутка стварања Комунистичке 
партије Кине окончане су померањем равнотеже у корист идеја и ставо-
ва Мао Цедунга, чиме су створени услови за нову фазу развоја у дело-
вању КП Кине.
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IDEOLOGICAL STRUGGLES IN EARLY 
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INFLUENCE ON THE BOLSHEVISM OF 

THE CHINESE COMMUNIST PARTY

Abstract

The communist ideology in China hovered and balanced between nationalism and 
internationalism, the proletariat and peasantry, urbanisation and underdeveloped 
rural areas and masses. It is in these extremes that leading personalities were 
brought up, and, depending on their origin, social status and contact with other 
parts of the world, formed their view of the proletarian revolution in China and 

its prospects.
Three periods can be distinguished in the development of the communist ideology 
in China prior to 1935, later followed by a change in the power relations in favour 
of Mao Zedong who became the leader of the Chinese communists. The first peri-
od started with the first emergence of the communist parties in China, which were 
formed with the help of the Comintern instructors, and lasted until they estab-
lished cooperation with the Kuomintang. The second period started with the split 
with the Kuomintang in 1927 and lasted until the election of so-called “Bolshevik 
leadership” in 1931. The third period refers to the “Bolshevik-Soviet” period of 
the Communist Party of China, which lasted from 1931 until 1935 and the Zunyi 
conference. They broke with that period, and the period of rise and dominance of 

Mao Zedong followed.

Keywords:

struggle of ideologies, Trotskyism, Mao Zedong, K. A. Stojanović.



316.323.73(100)”1945/...” 
https://doi.org/10.18485/fb_kpk100nsp.2021.ch5

Милан Игрутиновић

Мање од збира свих делова: 
глобални замах комунизма 
након Другог светског рата

Сажетак

У раду се даје преглед основних токова односа комунистичких партија и држа-
ва након Другог светског рата, у контексту почетка Хладног рата. Аутор обраћа 
посебну пажњу на тренд интегративног повезивања унутар два идеолошки су-
протстављена блока (капиталистички/Западни и комунистички/Источни), 
са нагласком на комунистички, и показује лимите сарадње партија и држава, 
различите и супротстављене амбиције. Аутор даје аргументе да су одређени 
билатерални проблеми у међусобним односима комунистичких партија и др-
жава носили превагу над могућностима развоја интегративне сарадње, што 
је спречавало даљи развој комунистичког покрета на глобалном нивоу. За 
то он највише користи примере КП Кине и КП Југославије и њихов сукоб са 

СССР-ом, те проблеме идеолошке и спољнополитичке природе.

Кључне речи:

комунизам, КП Кине, НР Кина, СССР, Југославија, Хладни рат

УВОД

Осим пораза европског фашизма, нацизма и јапанског империјализма 
као очигледног резултата Другог светског рата, једна од његових после-
дица била је и значајно увећање броја земаља у којима је успостављена 
комунистичка власт. До краја 1940-их осим Источне и Југоисточне Ев-
ропе то је био процес који се одигравао и у Источној Азији. Велика уло-
га Совјетског Савеза у ратној победи савезника тако није само осигурала 
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преживљавање комунизма у једној земљи него и његово ширење и гло-
балну легитимизацију. Тај процес ће у истом периоду постати и један од 
главних градивних елемената Хладног рата.

У исто време, скала економске моћи је јасно показивала на америч-
ку страну. Америчка економија је 1939. чинила око половине сабраних 
вредности друштвених производа економија Европе, СССР-а и Јапана; 
1945. била је већа од њих заједно. Вашингтон је усмеравао нормативно 
уређење главних токова светске економије. Кроз Бретон-вудски дого-
вор 1944. године исцртане су послератне контуре међународног финан-
сијског поретка и успостављене институције Међународног монетарног 
фонда и Светске банке (Међународне банке за обнову и развој). Поред 
спољнополитичких разлика, попут учвршћивања комунистичке власти 
у Источној Европи, тежњи да окупирана Немачка не постане поновна 
претња и жељом да се линија фронта сукоба са капитализмом држи што 
западније од совјетских граница, Москва ни из економских разлога није 
могла да се једноставно уклопи у амерички поредак. Питање полити-
ке цена, конвертибилности валуте, петогодишњих планова и непосред-
них практичних економских потреба обнове и развоја, гурали су Москву 
ван уских трансатлантских токова. Интеграција совјетске економије у 
главни ток глобалне економије под америчком доминацијом значила би 
нужно потпуну промену парадигме њене политичке економије. Ипак, 
Москва је веровала у делимичну интеграцију, у којој су совјетске сиро-
вине нужан елемент европске обнове, и раст спољнотрговинских односа 
на значајно виши ниво, и то ће бити основа врло ограничене економске 
размене током деценија Хладног рата у Европи. Промовисање тзв. Мар-
шаловог плана – Европског програма обнове – од лета 1947. на основама 
слободнијих тржишта, попуштања међудржавних баријера привредним 
токовима и јачање социо-економских услова живота у Западној Европи, 
како би се сузбили мотиви јачања комунизма и на Западу, била је тачка 
разлаза: САД су га замислиле тако да га Совјети нису могли прихвати-
ти без напуштања нивоа контроле који су успоставили над појединим 
земљама Источне Европе, а Совјети нису хтели да прихвате амерички 
директни уплив у оно што су сматрали својом зоном интереса. Од 1948. 
године САД су увеле низ мера економских санкција према Совјетском 
Савезу, попут забране трговине војном опремом, високим технологија-
ма, разним сировинама итд, у које су убрзо укључиле и своје европске 
савезнике, и те мере су постале стандардни модел односа према кому-
нистичким земљама, уз неколико изузетака попут Југославије или Кине 
од 1970-их година.
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Поред тога, са Маршаловим планом је ефективно почело америчко 
подржавање низа пројеката економске и политичке интеграције Запад-
не Европе. Главни ток интеграције започео је француско-британским 
споразумом у Денкерку (1947), којим је потврђена спремност на узајам-
ну одбрану – формално од Немачке, али у суштини од Совјетског Саве-
за, који је наредне године проширен са три земље Бенелукса (Бриселски 
споразум, март 1948), а клаузула о заједничкој одбрани из тих спора- 
зума постала је камен темељац и Северноатлантског уговора (НАТО, 
април 1949) којим су се САД и формално везале за питање безбедности 
у Европи. Економско обједињавање започето је формирањем Европске 
заједнице за угаљ и челик (1951), која је послужила као основа за по-
тоње стварање Европске економске заједнице (1957). Идеје о чвршћој 
политичкој и војној заједници, попут Европске одбрамбене заједнице (у 
плану и разматрању 1952–1954) нису добиле свој практичан политички 
израз, па и ако рачунамо Западноевропску унију (од 1954) као форму 
посве уске сарадње пре свега на пољу војно-технолошке сарадње, НАТО 
савез је остао камен међаш безбедносног оквира за земље Западне Ев-
ропе.

ОСНОВНЕ ФОРМЕ ИНТЕГРАЦИЈА 
КОМУНИСТИЧКИХ ДРЖАВА ЕВРОПЕ

Делимичан одговор Москве на ове кораке обједињавања западних зе-
маља уследио је у јесен 1947. године, стварањем Комунистичког инфор-
мационог бироа (Коминформа). Совјетска економска моћ била је далеко 
слабија од америчке, а поврх тога Совјети још увек нису имали атомску 
бомбу, и диспаритет моћи је био још већи. Оно што је могло да се уради 
је да се цементирају добици на Истоку, те да се комунистичке партије у 
осталим земљама активније супротставе капитализму. Поред источно- 
-европских комунистичких партија, владајућих у својим земљама, по-
зване су и КП Француске и КП Италије, које је Москва сматрала довољно 
јаким да могу бити употребљиве у датом тренутку. Остале комунистич-
ке партије нису зване; ни грчка, која се борбено ангажовала на северу 
земље у којој је још беснео грађански рат али није више спадала у совјет-
ску сферу интереса, ни кинеска, ни низ мањих европских. Владајућим 
комунистичким партијама на Истоку Европе стављено је у задатак да 
убрзају транзицију друштава по совјетском моделу, да збију редове и 
изолују се од империјалистичког Запада (који их је са своје стране та-
кође изоловао), док је комунистима у Италији и Француској препуштено 
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да воде борбу на терену непријатеља, упорном идеолошком, пропаганд-
ном и изборном борбом.

Када су се представници КП Кине у Москви распитивали о свом 
чланству у Коминформу, Стаљин им је одговорио да је то било „апсо-
лутно непотребно”, јер је „у Источној Европи буржоазија колаборирала 
са фашизмом и нацизмом и с пуним правом су јој требала бити одузета 
управљачка права и имовина, док у Кини током рата буржоазија није 
у битној мери сарађивала са јапанским окупаторима и није, бар у тој 
фази, требала бити мета КП Кине него је могла бити и савезник, по ухо-
даним моделима народних фронтова као механизма формирања кому-
нистичке власти”. Као регионалну групацију Стаљин је замишљао Савез 
комунистичких партија Источне Азије, у којој би биле и КП Кине али и 
КП СССР, јер је СССР био и европска и азијска земља (Heinzig, 2015, pp. 
228–229). Москва је желела да плете локализоване мреже комунистич-
ких партија, којима би она била надређени координатор, а уз то и тумач 
интереса комунизма на светском нивоу.

У јануару 1949. године обједињавање комунистичких земаља Евро-
пе добило је свој економски израз кроз формирање Савета за узајам-
ну економску помоћ (СЕВ). То је била круна тадашњих покушаја да се 
олакша трговина и сарадња међу поменутим земљама. Совјети су већ 
од 1947. иницирали талас међусобних пореских олакшица, смањење из-
носа репарација на име ратне штете (од Мађарске и Румуније). Почет-
ни резултати нису били занемарујући: повећање међусобне трговине је 
било рапидно, за два пута у периоду 1946–1950. и још скоро за два пута 
1950–1955. Но, међусобна билатерална трговина је остала ендемска ка-
рактеристика СЕВ-а наредних деценија, ослоњена на искривљене ценов-
не политике и прилике које је она стварала (Sanchez-Sibony, 2014, pр. 
69–70). СЕВ је географски остао везан за европско тло, упркос пријему 
у чланство посматрача појединих држава са осталих континената, попут 
Кубе (од 1972), Вијетнама (1978), НДР Кореје (1956), Анголе (1976) или 
Никарагве (1984), али не и НР Кине. Погоршавање билатералних одно-
са Пекинга и Москве од краја 1950-их је било важније од суштине или 
само и декора комунистичког јединства.

НР КИНА СТУПА НА СЦЕНУ

Последња фаза двадесетдвогодишњег грађанског рата у Кини (1927–
1949) вођена је од 1945. године, након окончања јапанске окупације над 
делом кинеске територије. У кинеској унутрашњој политици још увек је 
доминирао Куоминтанг, који је непосредно након рата држао контролу 
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над великом већином градских центара у источном (условно – примор-
ском) делу земље, док је КП Кина била ослоњена на руралне крајеве у 
центру земље и у Манџурији, на североистоку уз границу са СССР-ом. 
Успешном мобилизацијом сељаштва и умешним командовањем трупа-
ма Кинеске радничке и сељачке црвене армије, ефективно војног крила 
КП Кине, комунисти су успели да заузму низ великих градских цента-
ра до лета 1949. године. Тај низ победа натерао је покрет Куоминтанг 
да напусти главно тло Кине и да пресели тежиште својих активности на 
острва Тајван и Хаинан. Фактичка победа КП Кине у грађанском рату 
означила је стварање Народне Републике Кине, 1. октобра 1949. године, 
коју је вођа комуниста Мао Цедунг прогласио говором на пекиншком 
тргу Тјенанмен.

Однос НР Кине са СССР-ом одмах је добио прворазредни значај. С 
једне стране, искуство Совјета у извођењу револуције и трансформацији 
друштва према (неким) комунистичким узусима још је пре Другог свет-
ског рата постало готово неспорни извор инспирације, начелних и прак-
тичних решења за комунистичке револуционаре широм света. Са друге 
стране, комунисти на власти су у већој или мањој мери били ослоњени 
на своја искуства и локалне друштвене односе. Уосталом, раскид Мо-
скве и Београда од лета 1948. године експлицитно је показао супрот-
стављеност различитих погледа на спољашње и унутрашње послове и 
отворио нове путеве у тумачењима „исправности” комунистичких пре-
скрипција. Москва је тежила да очува своје интересе у североисточној 
Кини и да однос са НР Кином задржава у оквирима сопствених односа 
са западним земљама, док је Пекинг тежио да се додатно профилише на 
међународној сцени као нова комунистичка држава и да задржи кон-
це у унутрашњој политици и просовјетско држање у спољној политици 
(Shen, 2020, pp. 123–132). До средине 1950. године две земље су склопи-
ле Споразум о савезништву и пријатељству, и више секторских економ-
ских споразума, којима је обезбеђена совјетска техничка и менаџерска 
помоћ развоју Кине. До 1953. је следила и ефективна стаљинизација1 
НР Кине у погледу форме развоја унутрашњих односа и корака које је 
КП Кине чинила у револуционарном преображају економије и друштва 
(Lüthi, 2010, pp. 28–29).

1 Систем који је подразумевао пресликавање совјетске економске политике из 1930- 
-их година и у класичном смислу обухватао јавно-државно власништво над капи-
талом и средствима рада, командни систем планске економије без тржишних еле-
мената, где је централизовани државни апарат планирао производњу и потрошњу, 
те давање развојних приоритета тешкој индустрији на уштрб пољопривреде и лаке 
индустрије.
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Поред тога, почетак Корејског рата (1950–1953) директно је увео 
обе земље у подухват обезбеђивања комунистичких позиција на Ко-
рејском полуострву, и у сукоб са САД и групом земаља окупљених око 
ње а под капом Уједињених нација. Пекинг је од дела својих трупа у 
близини корејског полуострва формирао Народну добровољачку армију 
која је директно укључена у борбу од јесени 1950. године, док је Москва 
слала војну технику, официрски кадар и ваздухопловне јединице под 
туђом – често и кинеском – заставом како би донекле маскирала своју 
инволвираност у сукоб. Рат је приведен крају лета 1953. године компро-
мисним решењем и повлачењем границе која и данас дели две Кореје.

Стаљинова смрт (март 1953) је у Москви отворила питање персонал-
ног и идеолошког наслеђа. Тежина унутрашњег притиска фактичке дик-
татуре Стаљина од краја 1920-их година гурала је наследнике ка прак-
тичном и формалном одрицању од таквог курса, а најснажнији израз је 
дошао кроз говор Никите Хрушчова, новог првог секретара КП СССР на 
20. конгресу партије 1956. године, којим је отпочела ера „дестаљиниза-
ције” и „отопљавања” пре свега унутрашњих али делом и спољашњих по-
слова земље. Колико је овај процес помогао у побољшању односа са Саве-
зом комуниста Југославије, од Хрушчовљеве посете Београду маја 1955. 
године и политичке сагласности да Југославија може имати свој пут у 
социјализам, толико је, наредних година, закомпликовао односе са Пе-
кингом и био једна од тачака расцепа између две највеће комунистичке 
земље. Мао Цедунг је донекле очекивао да ће критика Стаљина довести 
до већег уважавања кинеских ставова у билатералним односима, а зази-
рао је од тога што су капиталистичке земље активно користиле процес 
унутрашње критике стаљинизма да подрију комунизам у целини, што 
је пренео југословенској делегацији која је посетила Кину 1957. године 
(Westad, 1998, p. 19). Опет, партијској делегацији из Југославије је годи-
ну дана раније већ критиковао „великонационални и великопартијски 
шовинизам Стаљина”, жалећи се да га је овај третирао као „полу-Тита” у 
смислу да му прави проблеме (Shen, 2020, pp. 198–199). Временом, Пе- 
кинг је почео да доживљава совјетску политику као девијацију у односу 
на главни ток комунизма, и до почетка 1960-их је отворен јавни идео-
лошки спор. Са постепеним отварањем граничног питања између две 
земље и његовим неуспехом у његовом решавању у првој половини те 
деценије, сукоб се ширио и добио форму војне конфронтације 1968–69. 
године. Идеолошки одјеци сукоба ће наредних деценија бити видљиви 
у опредељењима, поступцима и приоритетима комунистичких покрета 
широм света. Поред тога, САД ће успети да побољшају своје односе са 
НР Кином и пажљиво помажу одржавању њене дистанце према СССР-у.
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НР КИНА И КОМУНИСТИЧКА ЕВРОПА

Победа КП Кине у грађанском рату је имала дијаметрално супротне 
ефекте у Западној и Источној Европи. Односи са комунистичким земља-
ма Источне Европе су у грубим цртама пратили логику односа са Москвом 
– постојао је почетни ентузијазам, након чега је дошло до привремене 
стабилизације, па онда до ефективног опадања односа. Совјетско-кине-
ски сукоб је отворио нешто већи простор источноевропским земљама 
да граде односе са Кином по својој мери, за шта је НСР Албанија била 
главни пример. Слично Пекингу, Тирана је Хрушчовљеву политику до-
живела као одступање од главног тока комунистичке идеологије. Поред 
тога, перманентни сукоб са Југославијом и постојање капиталистичке 
Грчке као другог суседа довели су до тога да власт Енвера Хоџе тражи 
нове правце спољнополитичке сарадње, и Кина се указала као згодан 
партнер, макар то био и „брак из погрешних очекивања” (Mehilli, 2017, 
p. 190).

У првим корацима економске обнове земље и изградње комунизма 
источноевропске земље су биле логичан партнер у контексту потраге за 
индустријским увозом, имајући у виду америчке санкције, као и за евен-
туалним подручјем за пласман сопствених пољопривредних производа. 
Сам Совјетски Савез је НР Кини до краја 1950-их пружио највећу тех-
ничку помоћ и трансфер технологије у кинеској историји, сасвим мо-
гуће и у светској историји (Zhang, Zhang, Yao, 2006). У том периоду су 
посебно били развијени кинески односи са Чехословачком и Пољском. 
Чехословачки комунисти су, желећи да очувају сарадњу која је била 
„дужа од Јангцеа и виша од Татри”, покушавали да нађу средњи пут у 
сукобу СССР-а и Кине, очувају своје трговачке позиције и посебно извоз 
технолошких производа на бази дугорочних споразума (Adamec, 2019). 
Пољска и Кина су брзо развиле саобраћајне (поморске) везе, а заједнич-
ко државно предузеће, Чиполброк, формирано 1951. године, постоји и 
данас (Gnoinska, 2019). Оно је током Корејског рата посебно помогло 
кинеској спољној трговини да нешто слободније превози робу и одржава 
саобраћајне везе, будући да НР Кина није била ни чланица Уједињених 
нација, нити је имала развијене саобраћајне и уговорне односе.

Средином 1946. године представници Републике Кине у Берлину 
контактирали су југословенског представника да се распитају о могућ-
ности успостављања дипломатских односа. Годину дана касније Београд 
је успоставио дипломатске односе са Републиком Кином, уз благослове 
Москве. (Чавошки, 2006) Октобра 1949. брзо је призната нова влада Мао 
Цедунга, но Пекинг није одговорио на телеграм признања будући да је 
верно пратио партијску линију одређену избацивањем КП Југославије 
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из Коминформа јуна 1948. године. Успостављање дипломатских односа 
извршено је тек јануара 1955. и ефективно је пратило совјетско-југосло-
венско отопљавање. 

Но, отопљавање односа је било кратког даха, будући да се убрзо ра- 
спламсао идеолошки сукоб након усвајања новог програма СКЈ на 7. кон- 
гресу, који је додатно промовисао самоуправне друштвене принципе. 
Потом је СКЈ одбила да потпише декларацију 81 комунистичке партије, 
донету новембра 1960. на међународном састанку комунистичких и 
радничких партија, што је само појачало оптужбе да је она ревизиони-
стичка и противна основним принципима марксизма. Идеолошки сукоб 
је остао основа билатералних односа до 1970-их, до полаганог отопља-
вања почетком те деценије током уласка НР Кине у Уједињене нације, и 
конкретно до путовања Јосипа Броза у НР Кину 1977. године.

Односи са земљама Западне Европе су фактички покидани успо-
стављањем НР Кине, и до почетка 1960. били на занемарљиво ниском 
нивоу. Тек је сукоб са СССР-ом погурао Пекинг у смеру тражења нових 
економских могућности на том подручју, мада је Пекинг још придавао 
велики значај негативном наслеђу империјалним политикама неких од 
европских земаља. Томе је погодовала и чињеница да су прилике у За-
падној Европи тада већ биле и политички и економски стабилније, да је 
током 1960-их и кампање за пријем НР Кине у Уједињене нације била 
потребна подршка и две сталне чланице Савета безбедности (В. Брита-
није и Француске). Растућа спољнополитичка самосталност Француске 
након завршетка Алжирског рата (1962) и релаксација односа са низом 
азијских земаља након напуштања Индокине као колонијалног поседа 
(1954) омогућили су известан рапрошман са НР Кином, јачање дипло-
матских, економских и културних односа у првој половини 1960-их го-
дина (Albers, 2016, pp. 13–34).

ЗАКЉУЧАК

На крилима совјетске победе у Другом светског рату границе кому-
низма су проширене до средишње Европе. Убрзо потом, успешни поду- 
хват стварања НР Кине цементирао је добитке за глобални комунизам 
у источној Азији. Али, брзи почетак Хладног рата, економска надмоћ 
капиталистичког Запада, режими санкција које је он увео под вођством 
САД и симболични нивои трговине утицали су да се комунистичке земље 
повезују у изнуђеном и подређеном положају. То је комунистичком све-
ту успоравало развој, у Европи посебно отворило политичке проблеме и 
на дуги рок нужно дерогирало легитимитет целог поретка.
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Улога СССР-а као „прве земље комунизма” је значила да је он 
био узор бројним комунистичким покретима, и да су искуства совјет-
ског међуратног комунизма често била трасирана на локалне прилике, 
али не увек и не свуда. „Совјетизација” унутрашњих односа и институ-
ционалног поретка (велика централизација алокације ресурса, одређи-
вање цена свим домаћим производима, присилна мобилизација рада на 
вишем нивоу итд.) дошла је најпре у оним земљама које су имале неку 
форму ратног ангажмана против некомунистичких суседа или и самих 
САД (НР Кина, ДНР Кореја, Северни Вијетнам, Куба итд) и које нису 
могле у потпуности да се посвете унутрашњем развоју. Сама Москва је 
више водила рачуна о својим државним интересима него о „светској ре-
волуцији”, што није било зачуђујуће – треба се само подсетити нивоа 
разарања који је претрпљен током рата, а одједном су јој се отвориле од-
ређене глобалне перспективе. Покушај Москве да управља комунистич-
ким покретима показао се као фрагментаран, више опортун него стра-
тешки планиран, ограничен ресурсима и често превазиђен догађајима 
на терену. Сукоб са социјалистичком Југославијом отворио је пукотину 
која никада више није зацељена; потоњи сукоб са НР Кином је био до-
вољно велики да га је Америка у другој половини Хладног рата могла 
успешно експлоатисати.

Поред тога, убрзање процеса деколонизације од друге половине 
1950-их указало је на нове хоризонте за комунизам. Бројни ослободи-
лачки покрети који су своје земље успели довести до формално призна-
те независности баштинили су барем неке идеје комунизма, већ у скла-
ду са локалним приликама и унутрашњим идеолошким развојем. Тиме 
су отворене могућности развоја сарадње које су европске комунистичке 
државе желеле да користе. То је, са друге стране, слабило темпо развоја 
унутар СЕВ-а – ширење могућности глобалне трговине водило је рела-
тивном смањењу међусобног значаја, будући да је структура економске 
интеграције била постављена на међузависности чланица. Процес деко-
лонизације и проширење круга „пријатеља” са собом је донео и трошко-
ве економске и политичке подршке и подигао цену одржања глобалног 
присуства за СССР.

Совјетски Савез самостално, а ни у концерту са другим комунистич-
ким земљама, није успео да креира функционалан систем савезништа-
ва или широко прихваћених правила комунистичког света које би биле 
пандан капиталистичком свету (НАТО, ЕЕЗ, ММФ, Светска банка итд). 
Подређена економска позиција, превага непосредних над дугорочним 
интересима, идеолошко чистунство, биле су само неке од препрека на 
том потенцијалном путу. Тако су тензије и политички конфликти, попут 
оних на релацији Москва – Пекинг или Москва – Београд, били упечатљива 
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карактеристика односа комунистичких земаља и снажна детерминанта 
Хладног рата.

ЛИТЕРАТУРА

1. Adamec, J. (2019). ‘Our friendship is longer than the river Yangtze and high-
er than the Tatra Mountains: Sino-Czechoslovak Trade in the 1950s. In: 
Schaufelbuehl, J. M., Wyss M., Zanier, V. Europe and China in the Cold War: 
Exchanges Beyond the Bloc Logic and the Sino-Soviet Split (175–191). Leiden: 
Brill.

2. Albers, M. (2016). Britain, France, West Germany and the People’s Republic of 
China, 1969–1982: The European Dimension of China’s Great Transition. London: 
Palgrave Macmillan.

3. Gnoinska, M. K. (2019). Chipolbrok – Continuity in Times of Change: Sino-
Polish Relations during the Cold War, 1949–1969. In: Schaufelbuehl, J. M., 
Wyss M., Zanier, V. Europe and China in the Cold War: Exchanges Beyond the 
Bloc Logic and the Sino-Soviet Split (192-211). Leiden: Brill.

4. Zhang, B., Zhang, J. and Yao F. (2006). Technology Transfer from the Soviet 
Union to the People’s Republic of China: 1949–1966. Comparative Technology 
Transfer and Society, 4(2), 105–167.
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Abstract

The paper provides an overview of the relations between communist parties and 
states after the Second World War and at beginning of the Cold War. The au-
thor highlights the trend of integration within the two ideologically opposed blocs 
(capitalist/Western and communist/Eastern), focusing on the communist bloc, 
and shows the limitations of cooperation between parties and states and differ-
ing and opposing ambitions. The author also argues that certain bilateral issues 
in the relations between communist parties and states thwarted the opportunities 
for integration and cooperation, which prevented the global rise of the commu-
nist movement. To demonstrate this, the author draws primarily on the examples 
of the Chinese Communist Party (CCP) and the Communist Party of Yugoslavia 
and their conflict with the USSR, as well as ideological and foreign policy issues.
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Никсон, Кисинџер и Мао: Од 
стратешке триангулације до 

Пинг-понг дипломатије

Апстракт

Рад је замишљен као екскурс на тему америчко-кинеских односа, чији је задатак 
да читаоцу приближи сложену историјску позадину дипломатске иницијативе 
која је у историји хладноратовске политике остала упамћена под називом Пинг- 
-понг дипломатија. У питању је један од најпознатијих и свакако најчешће на-
вођених примера коришћења тзв. спортске дипломатије у сврху стварања при-
лике за отпочињање или одмрзавање билатералних односа између две државе 
– Сједињених Америчких Држава и Народне Републике Кине – држава чија је 
међусобна перцепција, услед драстичних идеолошких разлика и супротставље-
них геополитичких интереса, била оптерећена наизглед непремостивим узајам-
ним неповерењем. У раду ће, на примеру америчко-кинеског rapprochement-a, 
бити апострофиран пресудан утицај политичког вођства на осмишљавање и реа- 
лизацију спољнополитичке стратегије. Такође, на овом примеру ћемо показа-
ти како флексибилно позиционирање агенса према структури може, дугорочно 
гледано, довести до промена саме структуре. Као фактор који је пресудно ути-
цао на нормализацију односа између САД и НР Кине аутор рада акцентује међу-
собно подударање стратешке процене политичког двојца Никсон–Кисинџер, са 

једне, и кинеског лидера Мао Цедунга, са друге стране.
Први део рада биће посвећен дескрипцији међународних околности које су 
претходиле америчко-кинеском зближавању, да би потом фокус био усмерен 
ка стратегији триангулације билатералних односа између САД и СССР-а, САД 

и НР Кине и НР Кине и СССР-а. 

Кључне речи:

америчко-кинески односи, Ричард Никсон, Хенри Кисинџер, Мао Цедунг, 
хладни рат, стратегија, триангулација, САД, НР Кина, СССР
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УВОД

Тридесет прво Светско првенству у стоном тенису, одржано на про- 
леће 1971. у јапанском граду Нагоји, остало је упамћено по случајном 
сусрету чланова америчке и кинеске спортске репрезентације чије су 
политичке импликације многоструко превазишле обичан дух спортске 
солидарности и џентлменства који је негован на таквим манифестација-
ма. До сусрета је дошло када је америчког репрезентативца Глена Ко- 
вана (Glenn Cowan), који је закаснио на аутобус у коме се налазио ње-
гов тим, од хотела на турнир, повезла кинеска репрезентација. Током 
вожње, Ковану се пружила прилика да разговара са кинеским светским 
шампионом Зуангом Зедонгом (Zhuang Zedong) и да са њиме успостави 
срдачан однос који је, већ следећег дана, резултирао још једним сусре-
том два стонотенисера. Двојица спортиста су том приликом разменила 
дарове, а кинеска страна иницирала је позив за одржавање заједничког 
стонотениског меча. Остало је историја – сусрет је потом искоришћен, 
како од стране Пекинга тако и од стране Вашингтона, као подстицај за 
даље успостављање званичног дијалога на највишем нивоу, што је на-
послетку довело до чувене Никсонове (Richard Nixon) посете Народној 
Републици Кини (у даљем тексту НР Кина) 1972. године и потписивања 
Шaнгајског коминикеа. 

Кратка хронологија догађаја који су претходили сусрету у Нагоји 
изгледа овако. Од 1958. године НР Кина се, услед спора са Републиком 
Кином (у наставку текста Тајван), повукла из већине светских спортских 
савеза. Званични став Пекинга гласио је да НР Кина не може бити чла-
ница ниједне спортске организације у чијем чланству се налази Тајван, 
чиме је себи наметнула спортску самоизолацију суздржавајући се од 
учешћа на свим значајнијим светским спортским дешавањима. Пекинг 
је као својеврсну излазну карту задржао чланство у Светској стонотени-
ској федерацији (Kobierecki, 2016, p. 308). Ипак, и у оквиру ње, Кина 
је наступ прилагођавала политици непризнавања Тајвана. Из тог раз-
лога кинеска репрезентација није учествовала на претходна два турни-
ра одржана у Стокхолму и Минхену. Међутим, са значајном променом 
спољнополитичких околности, до којих је дошло услед интензивирања 
процеса антагонизације односа између НР Кине и Совјетског Савеза (у 
даљем тексту СССР), о чему ће више речи бити у наставку рада, Пе-
кинг је био вољан да заузме флексибилнију позицију и да учешћем на 
предстојећем светском првенству покаже спремност на политичко отва-
рање према свету. Иза спортских кулиса ова одлука је заправо била од-
говор на позитивне политичке сигнале који су у Пекинг, током претход-
не две године, стизали из Вашингтона. Важно је напоменути да тежња 
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ка rapprochement-у нипошто није била јединствен став нити кинеског 
руководства нити администрације Ричарда Никсона, која је 1968. годи-
не преузела дужност у Овалном кабинету. У Кини зближавању су на-
гињали Мао Цедунг (Mao Zedong) и премијер Џоу Енлај (Zhou Enlai), 
док су његови заговорници са америчке стране били председник Ник-
сон и његов саветник за националну безбедност Хенри Кисинџер (Henry 
Kissinger). Код куће, Мао и Енлај су се суочавали са неповерљивошћу 
бирократских кругова унутар Министарства спољних послова и Држав-
не комисије за спорт и физичку културу, који су се противили сваком 
потенцијалном уступку везаном за Тајван. С друге стране, Кисинџер и 
Никсон су на домаћем терену водили борбу са опозицијом унутар Стејт 
департмента и Савета за националну безбедност, где је преовладавала 
бојазан да би зближавање са Кином угрозило већ ионако крхке односе 
са СССР-ом. 

Упркос противљењу делова политичког естаблишмента, лидери обе 
земље успели су да наметну своју визију и да низом опрезних али узајам-
но охрабрујућих дипломатских потеза и политичких уступака створе 
простор за унапређење билатералних односа. Пинг-понг дипломатија 
била је врхунац овог дипломатског плеса који је „за само неколико дана 
значајно променио политичку климу која се тицала сино-америчких од-
носа” (Kobierecki, 2016, p. 311). Дугорочно гледано, овај „фини манует”, 
како је Кисинџер у својим мемоарима описао процес постепеног изми-
рења две државе (Кисинџер, 1981, стр. 201), отворио је пут ка драстич-
ној рекомпозицији ширег геополитичког пејзажа и довео до стратешке 
триангулације односа унутар кључног хладноратовског троугла – Сје-
дињене Америчке Државе (у даљем тексту САД,) СССР и НР Кина, чиме 
је у потпуности измењен даљи ток Хладног рата.

У наставку рада позабавићемо се међународним околностима које 
су довеле до америчко-кинеског приближавања, да бисмо се потом фо-
кусирали на улогу коју су Никсон (заједно са Кисинџером) и Мао има-
ли у иницирању и реализацији зближавања две државе.1 Акценат ће, са 

1 Улога политичког лидерства у вођењу светске политике, нарочито када је у питању 
осмишљавање и вођење спољне политике, један је од аналитичких нивоа у окви-
ру спољнополитичке анализе (Foreign Policy Analysis) као поддисциплине науке 
о међународним односима (Hudson 2005, pp. 2, 10–11, 17–18; Jackson, Sorensen, 
2013, рр. 263–266). Такође, унутар саме дисциплине одређени теоријски присту-
пи и њихови „огранци” за кључан фактор у међународним односима узимају ак-
тера – првенствено државе и њихова политичка руководства, али и друге елементе 
innenpolitk-e (унутрашње политике) који утичу на процес спољнополитичког одлу-
чивања. У том контексту посебно се издвајају поједини правци реалистичке тео-
рије – класични и неокласични реализам (Morgentau, 1959; Rose, 1998; Taliaferro, 
2000). Ми се у раду нећемо бавити провером њихових полазних претпоставки, већ 
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једне стране, бити стављен на мотиве, циљеве и импликације стратешке 
триангулације коју су заједно осмислили Никсон и Кисинџер. Са дру-
ге, у центру пажње наћи ће се разлози који су навели Маоа да преки-
не кинеску самоизолацију и да за стратешки спољнополитички импе-
ратив прихвати нормализацију а потом и унапређење односа са САД. У 
закључном делу рада апострофираћемо значај индивидуалне лидерске 
процене међународних околности и указати на то да вешто позицио-
нирање агенса према структури може, дугорочно гледано, довести и до 
значајних промена саме структуре.

ХЛАДНОРАТОВСКЕ ГЕОСТРАТЕШКЕ 
ПОЗИЦИЈЕ САД И НР КИНЕ

Након коначне победе кинеских комуниста у грађанском рату против 
Куомитанга (Kuomintang), САД су одбиле да признају новопроглашену 
Народну Републику Кину и своју подршку су фокусирале на Тајван, на 
коме је националистичка влада предвођена Чаном Кај-Шеком (Chiang 
Kai-shek) формирала Републику Кину. Тако је у првим годинама Хлад-
нога рата створена парадоксална ситуација у којој је влада Тајвана 
преузела легални и од стране Запада признати државни континуитет 
са некадашњом кинеском републиком успостављеном 1912, док је ко-
мунистичка Кина, која је обухватила читаво копно и највећи део ста-
новништва остала непризната од стране шире међународне заједнице. 
Тајван је од стране западног блока добио признање државног континуи-
тета и место у Уједињеним нацијама, док се НР Кина повукла у релатив-
ну самоизолацију, успостављајући блиске односе искључиво са држава-
ма комунистичке провенијенције.

Ситуација је драстично промењена када је 1956. дошло до раско-
ла између комунистичких власти у Москви и Пекингу, након што су се 
кинески комунисти успротивили критичком и ревизионистичком ста-
ву Никите Хрушчова (Nikita Khrushchev) према Стаљиновом (Joseph 
Stalin) политичком и идеолошком легату (Kobierecki, 2016, p. 305). 
Међусобно неповерење додатно је продубљено две године касније кад 
је кинеско руководство започело реформску кампању познату под на-
зивом „Велики скок напред”, чиме је направљен отклон од совјетског 
друштвено-економског социјалистичког модела. Измештање револуцио- 
нарног фокуса са пролетеријата на сељаштво, које је заговарао Мао, 

их узимамо као полазну тачку којом оправдавамо опредељење за индивидуални 
ниво спољнополитичке анализе. 
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у Москви је протумачено као идеолошка јерес. Овај раскол Кисинџер 
је описао на следећи начин: „У односима Москве и Пекинга избила су 
идеолошка неслагања због тврдње Кинеза да су ушли у комунизам пре-
скочивши фазу социјализма. Била је то доктрина Мао Це Тунга која је, 
заправо, имплицирала да је Пекинг идеолошки чистији од Москве. Исто 
тако се осећао ривалитет двеју моћних држава, а повећавало се и међу-
собно неповерење” (Кисинџер, 1981, стр. 178). У годинама које су усле-
диле билатерални односи некадашњих савезника бивали су све лошији. 
Москва је обуставила сваку економску помоћ Пекингу, повукла је своје 
техничке саветнике из Кине, а Хрушчов је одбио да са Кином сарађује 
на нуклеарном плану.

Током шездесетих година ситуација се погоршала до нивоа отво-
реног политичког конфликта, а тзв. „Брежњевљева доктрина” (Leonid 
Brezhnev) довела је два комунистичка гиганта на корак до ратне ескала-
ције. Ова спољнополитичка доктрина, која би се најједноставније могла 
окарактерисати као самопроглашење Москве за арбитра светске револу-
ције, предвиђала је могућност совјетске војне интервенције у оним со-
цијалистичким државама које „изневере” комунистички (читај – совјет-
ски) развојни модел и почну да кокетирају са капитализмом. Она је 
послужила као идеолошко покриће за совјетску војну инвазију на Че-
хословачку и гушење Прашког пролећа 1968. године. Поменути догађаји 
изазвали су велику нервозу у Пекингу и зебњу да ће управо кинеско ко-
мунистичко руководство и сама НР Кина бити наредна мета совјетског 
интервенционизма. Стога је став Пекинга на догађаје у Чехословачкој 
био знатно оштрији него његове реакције на пређашње кризе унутар ко-
мунистичког блока. За време политичких немира у Пољској и Мађар-
ској 1956. кинеско руководство је покушало да делује као медијатор и 
помиритељ, међутим, овога пута Кинези су „одговорили погрдном осу-
дом Совјетског Савеза” (Кисинџер, 1981, стр. 178). Брежњевљеву док-
трину ограниченог суверенитета дневник Комунистичке партије Кине 
Женмин жибао (Rеnmín Rìbаo) је „осудио као ’крајње фашистичку тео- 
рију’, сматрајући да би се стварно значење те доктрине могло приме-
нити и на Кину као и на било коју источноевропску земљу” (Кисинџер, 
1981, стр. 178). Војну инвазију на Чехословачку поменути лист назвао је 
„‘оружаном агресијом и војном окупацијом’ коју је повела совјетска ре-
визионистичка клика” (Кисинџер, 1981, стр. 178). Овако оштар дискурс 
јасно је указао на то да Пекинг не планира да одступи од своје идеоло- 
шке „правоверности” и да је кренуо у мобилизацију свих унутрашњих 
снага потребних за пружање отпора евентуалној војној агресији од стране 
совјетских „ревизиониста”.
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Даљи развој догађаја потврдио је да забринутост кинеског руко- 
водства није била безразложна. Све чешћи гранични инциденти довели 
су до гомилања војних снага са обе стране совјетско-кинеске границе. 
Кинеске зебње додатно је поспешила и чињеница да су Совјети у погра-
ничним областима инсталирали ракете земља-земља опремљене нукле-
арним бојевим главама. Потписивање „Уговора о пријатељству, сарадњи 
и међусобној помоћи” између СССР-а и Монголије 1966, према коме је 
Совјетски Савез на „територији Монголије могао држати трупе и успо-
стављати војне базе” (Кисинџер, 1981, стр. 179), појачало је уверење Пе-
кинга да се око НР Кине затвара совјетски обруч и да се претња ратног 
сукоба сваким даном све више увећава. 

Тензије су ескалирале војним сукобима на пограничном острву Да-
маски/Чепао, на реци Усури 1969. године. Повод је био неслагање око 
демаркационе линије, а до размене ватре је дошло када је совјетска па-
трола упала у заседу коју су јој поставиле знатно бројније кинеске снаге. 
Совјети су приликом овог кратког сукоба претрпели и људске губитке – 
двадесет троје мртвих и четрнаест рањених граничара (Кисинџер, 1981, 
стр. 184), али су већ током наредног окршаја, који се одиграо две недеље 
касније, у сукоб ушли знатно спремнији. Борбе су том приликом трајале 
пуних девет сати а употребљена је и артиљерија и војна механизација. 
Сукоби су убрзо потом пренети и на друге делове совјетско-кинеске гра-
нице, тј. у пограничне пределе између Казахстана и Синкјанга. Совјет-
ски министар одбране Андреј Гречко (Andrei Grechko) је тим поводом 
сврстао „Кину, заједно са Сједињеним Државама и Западном Немачком, 
међу главне совјетске непријатеље” (Кисинџер, 1981, стр. 190). Недуго 
потом кинеска агенција Синхуа (Xinhua) је „оптужила СССР да се при-
према за рат и саветовала кинеском народу да учини исто” (Кисинџер, 
1981, стр.196). Борбена реторика се све више заоштравала на обе стране 
а рат се чинио све извеснијим. 

На другој страни идеолошко-блоковског спектра САД су се такође 
суочавале са озбиљним међународним изазовима. Хладни рат је ушао 
у своју зрелу фазу, избрисавши почетну предност коју је САД имала 
када је у питању нуклеарни арсенал. Како то примећују Кегли (Charles 
Kegley) и Виткоф (Eugene Wittkopf): „Све већа опасност од узајамног 
уништења, заједно са све приближнијом војном снагом САД и СССР, 
учинила је да коегзистенција или пропаст постане једина алтернатива. 
Имајући у виду ову једначину, проналажење начина за коегзистенцију 
постало је императив” (Кегли, Виткоф, 2004, стр. 199). Након Никсоно-
вог уласка у Белу кућу, нова америчка администрација опредељује се за 
проактивну политику нормализације односа са СССР-ом, која ће 1969. 
године и званично бити прозвана „детантом” (Кисинџер, 2011, стр. 643). 
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Овај спољнополитички заокрет наишао је на повољан одзив Москве, те 
је детант убрзо прихваћен и као званична политика СССР-а према Ва-
шингтону. Питање побољшања међусобних односа било је уско испре-
плетено са питањима међународне безбедности а „контрола наоружања 
била је у средишту разговора који су се водили о детанту. Разговори о 
ограничењу стратешког наоружања (SALT), иницирани 1969. године, 
настојали су да ограниче претећу, експанзивну и све бржу трку у наору-
жању ограничавањем постављања антибалистичких пројектила” (Кегли, 
Виткоф, 2004, стр. 200). Међутим, узајамно отварање два хладноратов-
ска ривала одвијало се постепено, и налазило се под сталним знаком пи-
тања, услед чега је Никсон трагао за адекватним стратешким маневром 
који би задржао Москву за преговарачким столом и осигурао извесност 
детанта.

Поред потраге за рецептом за успешну реализацију детанта, Никсо-
нова администрација је такође тражила начин да се ослободи наслеђе-
ног баласта Вијетнамског рата. Рат у Вијетнаму се отегао и постао је 
прескуп за САД у сваком погледу: „Америчка умешаност ескалирала 
је средином 1960-их, али је рат постајао све непопуларнији код куће 
услед пораста броја жртава и замагљеног и неуверљивог образложења 
америчког ангажмана” (Wittkopf, Kegley, 2003, p. 51). Вијетнамски гор-
дијев чвор ставио је Никсонову администрацију, већ на почетку њеног 
првог мандата, пред императив потраге за алтернативним спољнополи-
тичким успехом који би привремено скренуо пажњу америчке и светске 
јавности са дешавања у Индокини. Како је детант са СССР-ом још увек 
био work in progress са неизвесним исходом, Никсон и Кисинџер су на 
проналажење заједничког језика са кинеским комунистичким руковод-
ством и успостављање билатералних односа са НР Кином гледали као на 
покушај превазилажења незавидне политичке ситуације, како код куће 
тако и на међународном плану. Био је то, у неку руку, хазардерски избор 
јер је заокрет ка Кини са собом носио ризик одвраћања СССР од прегова-
рачког стола, док је на унутрашњем плану претио да изазове незадовољ-
ство и отпор оних елемената у америчком бирократском апарату који су, 
из различитих побуда, заговарали крајњу непопустљивост ка Кини. 
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„НИКСИНЏЕРОВА” ГЕОПОЛИТИЧКА 
ТРИАНГУЛАЦИЈА И МАОВ 
СТРАТЕШКИ ИМПЕРАТИВ

Иако је Ричард Никсон и мимо Хенрија Кисинџера био чврст заговорник 
америчко-кинеског приближавања, прекидања кинеске (само)изолације 
и инклузије Пекинга у међународну заједницу, његов саветник за нацио-
налну безбедност је тај који је заслужан за спровођење ових идеја у дело. 
Притом, на уму треба имати да је једно од главних обележја Никсонове 
политике било настојање да централизује вођење америчке спољне по-
литике, и да ланац доношења спољнополитичких одлука скрати на што 
мањи број карика. Како то примећује Кен Хјуз (Ken Hughes), Никсон 
је „држао свог државног секретара Вилијама Роџерса (William Rogers) 
и свог секретара одбране Мелвина Ларида (Melvin Laird) неупућене у 
кључна питања спољне политике. Његов главни инструмент контро-
ле над оним што је он називао ‘бирократијом’ био је његов саветник 
за питања националне безбедности, Хенри Кисинџер. Њих двојица су 
сарађивали толико блиско, да се на њих понекада реферише надимком 
‘Никсинџер’. Заједно, они су користили Савет за националну безбедност 
да концентришу моћ у Белој кући – тј. слободно можемо рећи, „у рука-
ма њих двојице” (Hughes, 2021). 

У својим „Мемоарима” Кисинџер напомиње како су он и Никсон, 
независно један од другог, дошли до истоветних закључака о неопход-
ности промене америчке политике према НР Кини (Кисинџер, 1981, 
стр. 175). Још пре уласка у Белу кућу Никсон је у тексту написаном за 
часопис Foreign Affairs 1967. године на следећи начин сажео своја раз-
мишљања о овом питању: „Гледајући дугорочно, ми једноставно не мо-
жемо приуштити да Кину оставимо заувек изван породице нација, да 
тамо негује своје фантазије, гаји мржњу и прети својим суседима. Нема 
места на овако малој планети за милијарду потенцијално најспособ-
нијих људи, да живе у бесној изолацији […] Свет не може бити сигуран 
док се Кина не промени. Стога би наш циљ, у мери у којој можемо ути-
цати на догађаје, требао бити подстицање те промене. Начин да се то 
постигне је да се Кина убеди да је промена нужна: да је задовољење ње-
них империјалних амбиција неизводљиво и да је у њеном националном 
интересу да се окрене од авантура у иностранству ка решавању сопстве-
них унутрашњих проблема” (Nixon, 1967, p. 121). Овим текстом Ник-
сон је зацртао основни правац своје будуће политике ка Кини, који је 
потом, према утврђеној расподели послова унутар двојца „Никсинџер”, 
Кисинџер требало да спроведе у практичну политику. 
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Битно је напоменути да су се, иако су делили јединствену спољнопо-
литичку визију, нарочито када је у питању однос према НР Кини, Ник-
сон и Кисинџер руководили донекле различитом мотивацијом. Никсон 
је у нормализацији односа са Кином краткорочно видео прагматичан 
потез којим може приволети СССР да помогне окончању рата у Вијетна-
му. Такође, био је уверен како је, на дуже стазе „окончање изолације 800 
милиона Кинеза већ отклањало једну претњу миру” (Кисинџер, 1981, 
стр. 176). Кисинџерова мотивација је, пак, била нешто другачија – он је 
на уму имао холистичку геополитичку слику и био је фокусиран на да-
лекосежне стратешке импликације америчког посезање за Кином. Наи-
ме, он је веровао да ће Америка, уколико успе да развије и унапређује 
везе на оба дипломатска фронта – са СССР-ом и са Кином, креирати ге-
ополитички троугао у коме ће САД остварити стратешку предност и да 
ће јој управо та предност пружити више простора за осигуравање свет-
ског мира (Кисинџер, 1981, стр. 176). Кисинџер је имао на уму и то да 
би се евентуална совјетска инвазија на НР Кину сасвим извесно заврши-
ла поразом Пекинга, чиме би био нарушен геополитички еквилибријум. 
Такав сценарио подразумевао је губитак стратешке предности и знатно 
погоршање америчке позиције у хладноратовској арени. Из судара ове 
две донекле различите, али свакако комплементарне, мотивације роди-
ла се Никсонова политика триангулације чију суштину Кен Хјуз описује 
на следећи начин: „Политички, он [Никсон] се надао да ће покупити за-
слуге за смањивање хладноратовских тензија; геополитички, надао се 
да ће ојачати везе са Москвом и са Пекингом као предност која ће омо-
гућити притисак на Северни Вијетнам да прекине рат или да га макар 
оконча нагодбом. Играо је на карту окретања Кине против СССР, СССР 
против Кине, и једних и других против Северног Вијетнама” (Hughes, 
2021). Као илустративни пример ове вишедимензионе политике мо-
жемо навести следећу директиву коју је Никсон издао Кисинџеру не-
посредно по преузимању председничке функције. Наиме, Никсон је 
наложио свом саветнику да у контакту са источноевропским полити-
чарима и дипломатама индиректно ствара утисак да нова америчка ад-
министрација разматра могућност приближавања НР Кини. Међутим, 
овај дипломатски маневар за свој стварни циљ није имао Пекинг, већ 
му је прави циљ био да испровоцира паљење „црвене лампице” у Мо-
скви, за коју се Никсон надао да ће, уколико прогута бачени мамац, по-
стати кооперативнија по питању америчких интереса у Индокини. Ин-
струментализујући могућност отпочињања америчко-кинеског дијалога 
(који још увек није био ни на помолу), Никсон се надао да ће навести 
СССР да и сам буде проактиван, те да ће се Кремљ, из жеље да предупре-
ди и осујети зближавање Вашингтона и Пекинга, ажурније придружити 
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америчким напорима да се рат у Вијетнаму оконча. Са друге стране, исти 
рецепт Никсон је употребио како би у Пекингу изазвао страх од америч-
ко-совјетског зближавања. На својој првој председничкој конференцији 
за штампу, Никсон је недвосмислено означио НР Кину као непријатеља 
америчког народа, док је изјави датој неколико месеци касније експли-
цитно говорио о томе како САД и СССР имају заједнички интерес у об-
уздавању НР Кине (Кисинџер, 181, стр. 183). Тако је, шаљући контра-
дикторне сигнале обема странама, тандем „Никсинџер” започео процес 
увлачења међусобно завађених комунистичких титана у стратешки тро-
угао билатералних односа (САД–СССР, САД–НР Кина, НР Кина–СССР) 
у коме би, иако су шансе за мултилатералну акцију биле немогуће, по-
литика равнотеже снага представљала гарант мира између сва три акте-
ра (Кисинџер, 1981. стр. 191). 

Иницијална идеја триангуларне дипломатије била је успостављање 
такве политичке климе у којој САД више неће бити главни непријатељ 
ни једној од две комунистичке силе, већ би међусобни фаталистички 
антагонизми били приземљени на ниво константног смењивања непо-
верења и сарадње. Појединачно гледано, када је СССР у питању, главни 
задатак триангулације био је да подстакне СССР на активније партнер-
ство, не само по питању Вијетнама, већ и по питању детанта и преговора 
о неширењу нуклеарног наоружања. Са друге стране, када је реч о Кини, 
триангуларна дипломатија је требало да мотивише кинеско руководство 
да успостави билатералне односе са Вашингтоном, што би постепено 
водило смањењу кинеске (само)изолације и, напослетку, инклузији НР 
Кине у међународну заједницу. 

На „супротној” страни Пацифика Мао је такође имао своје стратешке 
калкулације. Не могавши да рачуна на могућност прављења ширег ан-
тисовјетског фронта унутар Источног блока, једина излазна карта која 
би Пекингу пружила могућност одвраћања СССР-а од агресије на њену 
територију било је придобијање подршке Запада. Мао је у овом спољно-
политичком заокрету видео и нужност и неминовност, пре свега када је 
у питању обезбеђивање подршке САД – став који је сасвим извесно ис-
кристалисан након совјетске инвазије на Чехословачку.2 Но, америчка 
подршка никако није смела бити остварена по цену признања Тајвана, 

2 У прилог овој тврдњи говори чињеница да је у новембру 1968, три месеца након 
инвазије на Чехословачку и непосредно након Никсонове победе на изборима, ки-
неска страна била та која је предложила наставак тзв. Варшавских преговора, и за-
казала сусрет америчких и кинеских дипломата за фебруар 1969. До овог сусрета 
ипак није дошло због дипломатског инцидента који је избио када је кинески отправ-
ник послова пребегао у Холандију и одатле тражио азил у Сједињеним Државама 
(Кисинџер, 1981, стр. 178, 181).
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тако да је кинеско комунистичко руководство са великим опрезом тума-
чило позитивне сигнале који су почели да стижу из Вашингтона убрзо 
након отпочињања Никсоновог првог мандата. Заправо, Никсон је мо-
гућност отварања ка Кини најавио, истина индиректно, већ у свом инау- 
гурацијском говору када је парафразирао делове већ поменутог члан-
ка из Foreign Affairs-а: „Нека сви народи знају да ће током трајања наше 
две администрације све линије комуникације бити отворене. Тражимо 
отворен свет – отворен за идеје, отворен за размену људи и роба – свет 
у коме нема људи великих и малих, који живе у љутој изолацији” (Ки-
синџер, 2020, стр. 202). Свакоме ко је био упознат са Никсоновим тек-
стом из 1967. било је јасно на кога новоизабрани амерички председ-
ник алудира. Мао је разумео поруку послату између редова, те је зарад 
процене актуелне стратешке позиције Кине консултовао четири марша-
ла Народно-ослободилачке армије – Чена Јиа (Chen Yi), Ниеа Ронгзена 
(Nie Rongzhen), Суа Сијанчијана (Xu Xiangqian) и Јеа Ђијангјинга (Ye 
Jianying). Они су испрва проценили да су САД и совјетски ревизионисти 
удружили снаге против НР Кине, али да су сукоби између Вашингтона и 
Москве ипак жешћи неко икада. Маршали су оценили да би САД у слу-
чају совјетско-кинеског сукоба остале по страни. Но, неколико месеци 
касније овај закључак је ревидиран, те је америчка пасивност одбачена 
као мало вероватна. У својој новој анализи кинески маршали су дали 
следећу процену: „Последња ствар коју би амерички империјалисти 
требало да допусте јесте да дође до победе совјетских марксиста у ки-
неско-совјетском рату, јер би тиме Совјети успели да изграде империју 
већу од америчке империје” (Кисинџер, 2020, стр. 203).Тиме се њихова 
процена поклопила се Маовим виђењем ситуације и тумачењем све ин-
тензивнијих, на први поглед контрадикторних, сигнала и мигова који су 
стизали из Вашингтона. 

МАНУЕТ (НЕ)ПРИЈАТЕЉСТВА

Упркос подозрењу и опрезности кинеске стране, америчка триангулар-
на дипломатија је веома брзо дала прве резултате. Стрепећи од могућ-
ности интензивнијег америчко-совјетског зближавања (Кисинџер, 1981, 
стр. 181, 183), Пекинг је, након почетне суздржаности, веома обазри-
во, али ипак одлучно, прихватио амерички „позив на плес”. Манует две 
државе, како је, како смо већ рекли, Кисинџер окарактерисао њихово 
узајамно дипломатско поигравање, започет је низом једностраних аме-
ричких уступака и даље праћених топло-хладном политичком реториком. 
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Кинеска страна је, са малом задршком, прихватила овакву игру препи-
сујући истоветан образац понашања. Реторика обе земље остала је при-
видно непријатељска али су се иза њених кулиса почели ређати поли-
тички потези који се нису могли протумачити другачије него као гестови 
добре воље. Прво су се у несмањено ригидним изјавама које су дола-
зиле са обе стране почели појављивати наговештаји спремности на по-
пуштање. Наиме, на већ поменутој првој председничкој конференцији 
за штампу, Никсон је на следећи начин формулисао однос нове америч-
ке администрације према НР Кини: „Док не дође до неких промена на 
њиховој страни не видим никаквих изгледа за промену наше политике” 
(Кисинџер, 1981, стр. 181). На први поглед, ова изјава је по својој садр-
жини била крајње песимистична. Али, како Кисинџер примећује, она 
је такође имплицирала и то да би, уколико Кина промени свој образац 
понашања, Вашингтон последично променио свој однос према Пекингу. 
Пекинг је такође узвратио закулисном реториком. На Деветом конгре-
су Комунистичке партије Кине Маов заменик (и несуђени наследник) 
маршал Лин Бјао (Lin Biao) поднео је извештај у коме је наглашено како 
Кина нипошто не сме умањити своју револуционарну будност и потце-
нити опасност од америчког империјализма или совјетског ревизиониз-
ма. У извештају је подвучено како Кина никога неће напасти, уколи-
ко сама не буде нападнута. Баш као и у случају Никсонових изјава, и 
овог пута су се испод узбуркане површине криле сублимиране поруке 
– Кина неће војно интервенисати у Вијетнаму, а Пекинг више не сматра 
САД за свог највећег непријатеља. Оваквом „нивелацијом” Вашингто-
на и Москве, који су сада у очима Пекинга постали једнака претња НР 
Кини, остварен је најважнији услов за успостављање триангуларне ди-
пломатије – Кина више није сматрала САД за свог главног непријатеља 
(Кисинџер, 1981, стр. 189). Потом су уследили и конкретни међусобни 
уступци. На Никсонову и Кисинџерову иницијативу Стејт департмент је 
ублажио ембарго и рестрикције на трговину и путовања у НР Кину, при 
чему од Пекинга није захтеван реципроцитет. Кинези су, као одговор, 
ослободили два америчка држављана који су се, негде у исто време, ја- 
хтом насукала у близини Хонг Конга и чији је чамац за спасавање ушао 
у кинеске територијалне воде. 

Како би убрзао развој догађаја Никсон је, за време своје председ-
ничке турнеје по свету, током посете азијским државама користио сва-
ку прилику да индиректно пошаље поруку кинеском руководству да су 
САД спремне за успостављање формалних билатералних односа. Да 
би учинио да поруке добију на тежини, Никсон је начинио и нови кон-
кретан уступак. Повукао је два америчка разарача која су патролирала 
водама Тајванског пролаза. Баш као и у случају смањења трговинских 
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баријера, овај уступак није много коштао Америку. Права намена ових 
патрола била је више симболична него практична – стално присуство 
разарача подсећало је Пекинг на чињеницу да су САД спремне да војно 
бране Тајван од сваког напада који би дошао са кинеског копна. Стога је 
њихова замена другим војним бродовима, који су проређеним темпом 
наставили да плове истом морском рутом, била превасходно симболич-
ног карактера. Ипак, и из овог поступка се, између редова, мада сад већ 
експлицитније, могао прочитати нови наговештај америчке спремно-
сти на релаксацију међусобних тензија. Пуштање на слободу још двоје 
америчких држављана (такође туриста који су залутали у кинеске воде) 
била је нова потврда да је кинеска страна прихватила овај неми дијалог. 
И тако су САД и НР Кина заплесале „замршени манует – тако пажљиво 
постављен да су обе стране увек могле тврдити да уопште нису у додиру, 
тако стилизиран да ниједна страна није морала преузети одговорност 
за почетак, толико елиптично заобилазан да постојећи односи на свакој 
страни нису долазили у опасност” (Кисинџер, 1981, стр. 201). Кисинџер 
наводи податак да су у периоду између новембра 1969. и фебруара 
1970. америчке и кинеске дипломате широм света, приликом сусрета 
на разним дипломатским догађајима, почеле да комуницирају директ- 
но – чиме је направљен преседан од дугогодишње праксе међусобног 
избегавања” (Кисинџер, 1981, стр. 201; Кисинџер, 2020, стр. 211).

У децембру 1969. године уприличен је први сусрет посредством ре-
гуларних дипломатских представништва две државе. Наиме, амерички 
амбасадор у Варшави Валтер Стосел (Walter Stoessel) добио је позив да 
дође у званичну посету кинеској амбасади, где су два амбасадора разго-
варала о поновном покретању Варшавских преговора, а договорен је и 
њихов наредни састанак. Већ следећег дана Стејт департмент је изашао 
у јавност са саопштењем о овом сусрету и оценом да је исти протекао у 
„срдачној атмосфери” (Кисинџер, 1981, стр. 202). Сусрети америчких и 
кинеских дипломата у Варшави поново су заживели, али овог пута као 
знатно продуктивнији и сврсисходнији, усмерени ка побољшању односа 
дојучерашњих највећих непријатеља. Тако је амерички дијалог од „не-
мог” постао изразито јасан и гласан. Преостало је само да се начини онај 
последњи корак – формални сусрет високих званичника две државе, ако 
не и онај на највишем нивоу – сусрет Никсона и Маоа. Да би се то дого-
дило био је неопходан повод који би у светској јавности створио утисак 
спонтаности оваквог сусрета, чиме би, у складу са обострано прихваће-
ним правилима „мануета”, и Вашингтон и Пекинг избегли да буду ока-
рактерисани као она страна која је попустила. Нажалост, нова дешавања 
у Индокини – овог пута у Камбоџи, убрзо ће довести до поновног зау-
стављања америчко-кинеских разговора у Варшави. Догодило се то управо 
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у тренутку када је америчка страна предлагала слање свог емисара у 
Пекинг или долазак кинеског представника у Вашингтон. Но, иако је 
амерички напад на северновијетнамске базе у Камбоџи испрва изазвао 
нове шумове у комуникацији Вашингтона и Пекинга (Кисинџер, 2011, 
стр. 654), он је такође додатно продубио раскол између СССР и НР Кине, 
што је изнова учврстило Маоа у уверењу да су односи са САД спољно-
политички приоритет првог реда. Убрзо потом кинески лидер се и сам 
транспарентније укључио у напоре да се препреке наставку дијалога от-
клоне. Штавише, демонстрирао је сопствену одлучност да се исти ко-
начно подигну и на виши ниво. У складу са кинеским маниром слања 
индиректних порука, он је на паради на Тјенанмену, одржаној поводом 
Националног дана НР Кине, у својој свечаној ложи угостио америчког 
писца Едгара Сноа (Edgar Snow), аутора чувене књиге „Црвена звезда 
над Кином” (Red star over China). Због свог афирмативног писања о ки-
неској револуцији, Сноу је био један од ретких западњака који је уживао 
поверење кинеског руководства. Изабравши Сноа за свог почасног го-
ста на прослави највећег националног празника, Мао је у етар одаслао 
поруку да су односи са САД сада његова лична ствар и да је амерички 
изасланик добродошао у НР Кину. Преостало је само да се за тај сусрет 
обезбеди адекватан повод.

Прилику за то пружио је поменути сусрет репрезентативаца на 
Светском стонотениском првенству у Нагоји, чиме је америчко-кинески 
тихи „манует” прешао у своју завршну фазу, данас широм света позна-
ту као Пинг-понг дипломатија. Мотивисани гестом двојице спортиста, 
Кинези су позвали америчку репрезентацију у посету НР Кини. Након 
консултација са својом амбасадом у Токију, амерички спортисти су овај 
позив прихватили. Дочек који им је приређен могао би се окарактери-
сати као спектакуларан, а стонотенисере је, у Великој дворани народа, 
примио лично Чу Ен Лај, поручивши им како су отворили ново поглавље 
у односима два народа (Кисинџер б, 1981, стр. 739). Никсон и Кисинџер 
су на следећи начин протумачили гостољубивост кинеских домаћина: 
„На први поглед, позив младим Американцима симболисао је кинеску 
спремност на боље односе са САД; но, из дубљег слоја је произилазило 
– више од иједне дипломатске поруке преко било којег канала – да ће 
емисар који ће, очито, бити позван, ступити на пријатељско тло” (Ки-
синџер б, 1981, стр. 739). Неколико месеци касније, у јулу 1971. године, 
први амерички изасланик који ће посетити Пекинг биће нико други до 
Хенри Кисинџер, а његов сусрет са Чуом Ен Лајем поставиће темељ за 
историјску посету Никсона НР Кини у фебруару 1972 – догађај након 
којег хладноратовски свет више никада неће бити исти.
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ЗАКЉУЧАК

Иако је светској јавности прича о Пинг-понг дипломатији „сервирана” 
као пример тријумфа спортског духа, добре воље и пријатељства над 
реалполитиком, она је испод вела појавности била управо супротно – 
тријумф те исте реалполитике над хладноратовском идеолошком ис-
кључивошћу. Спорт, добра воља и личне симпатије које су се родиле из-
међу чланова америчке и кинеске стонотениске репрезентације играле 
су малу, готово безначајну улогу у зближавању САД и НР Кине. Сусрет у 
Нагоји и потоња посета америчких стонотенисера Пекингу били су тек 
повод, нипошто узрок заокрета у спољној политици две државе које су 
деценијама једна на другу гледале као на највећу претњу. Прави узрок 
америчко-кинеског rapprochement-a тицао се тада актуелних међународ-
них околности, таман колико се тицао личне перцепције и стратешке ви-
зије кључних доносилаца политичких одлука на обе стране – Никсона и 
Кисинџера, са једне, и Маоа, са друге. Неоспорно је да је кључан подсти-
цај заокрету у спољној политици две идеолошки и геополитички супрот-
стављене државе дала управо хладноратовска међународна структура, 
која је навела и САД и Кину да теже првенствено заштити сопствене 
безбедности, задатак који је у доба нуклеарног одмеравања снага сасвим 
одговарао (нео)класичном виђењу основног императива сваке државе 
у међународној политици – обезбеђивање сопственог опстанка (Waltz, 
1996, 54; Mearsheimer, 2014, pр. 45–47). Међутим „заслуге” за изна-
лажење решења, којим је претња од међусобних сукоба унутар страте- 
шког троугла САД–СССР–НР Кина умањена, чиме су на глобалној равни 
хладноратовске тензије релаксиране, припада првенствено поменутим 
индивидуалним актерима. Њихова процена међународне политичке си-
туације и стратешка визија која је из ње изникла, упркос противљењу 
унутрашњих бирократских структура, учиниле су нормализацију односа 
између две државе могућом. Тиме су у одређеној мери релативизовале 
неореалистичку тезу о детерминишућем дејству међународне структуре 
на државе као актере светске политике. Јер, у случају хладноратовског 
зближавања САД и НР Кине, не само да је стратешка визија која је води-
ла лидере била у нескладу са „императивима” биполарне међународне 
структуре, већ је умногоме била супротна векторском дејству национал-
них структура обе државе оличених у бирократском апарату навиклом 
на функционисање према устаљеним спољнополитичким шаблонима 
(на америчкој страни била је то брига да се не наруши утврђени ди-
пломатски образац на релацији Вашингтон–Москва, на кинеској страни 
радило се о инсистирању да све спољнополитичке одлуке у обзир узи-
мају тајванско питање). Па и више од тога, искорачивши из колотечине 
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бинарне блоковске поделе и осмеливши се на рискантан покушај стра-
тешке триангулације, двојац „Никсинџер” је отворио пут за будућу тран- 
сформацију међународног система од биполарног, преко униполарног 
ка триполарном, или чак мултиполарном поретку чије је конституисање 
у току. Без кинеског отварања свету, као директне последице Никсонове 
и Кисинџерове политике (као и Маовог разумевања и прихватања исте), 
ова промена не би била могућа – не би било кинеске економске рефор-
ме, кинеког економског чуда и „кимеричке”3 међузависности америчке 
и кинеске економије као главног обележја данашње међународне кон-
стелације снага. Напослетку, без поменутих догађаја не би било ни акту-
елне економске спољнополитичке офанзиве Пекинга оличене у Сијевој 
(Xi Jinping) иницијативи Појас и пут. Другим речима, све ово не би било 
могуће да наведени трио није заплесао дипломатски манует чији су сме-
ли кораци пркосили строго утврђеним правилима којима су се тада ру-
ководиле игре на међународном „плесном подијуму”.
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NIXON, KISSINGER, AND MAO: FROM 
STRATEGIC TRIANGULATION 
TO PING-PONG DIPLOMACY

Abstract

This paper is intended to be an excursus on the topic of U.S.-China relations, 
which aims to familiarize the reader with the complex historical background of 
the diplomatic initiative known in the history of Cold War politics as ‘ping-pong 
diplomacy’. It is one of the best known and most frequently cited examples of 
so-called sports diplomacy being employed to create opportunities to establish 
or resume bilateral relations between two countries – the Unites States of Amer-
ica and the People’s Republic of China, whose mutual mistrust brought about by 
sharp ideological divides and competing geopolitical interests seemed impossible 
to overcome. This paper will use the example of Sino-American rapprochement 
to highlight the importance of political leadership in devising and implementing 
a foreign policy strategy. We will also use this example to demonstrate how the 
flexible positioning of the agent toward the structure can, in the long term, led 
to changes in the structure itself. The author primarily attributes the normaliza-
tion of U.S.-China relations to the congruent strategic assessments by the Nix-
on-Kissinger political duo on the one hand and Chinese leader Mao Zedong on 

the other.
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The first part of the paper describes the international circumstances that led to 
the Sino-American rapprochement, while the second part shifts the focus to the 
triangulation of bilateral relations between the U.S., the USSR, the U.S. and Chi-

na, and China and the USSR.

Keywords:

Sino-American relations, Richard Nixon, Henry Kissinger, Mao Zedong, strategy, 
triangulation, U.S., China, USSR.
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Александра Колаковић

Слика Кине међу Србима: 
од Мао Цедунга до 

„челичног пријатељства”*

Апстракт

Коришћењем изворних текстова (књига, штампе и других публикација), као 
и савремене литературе, како би се истражило ко, зашто и како ствара сли-
ку другога, рад има за циљ да анализира развој перцепције Кине међу Србима 
од периода развоја модерне српске државности до 21. века и појаве нарати-
ва о „челичном пријатељству”. Истраживања јавног мњења, која је у периоду 
од 2015. до 2019. године спровео Институт за политичке студије, такође су 
коришћена, како би се објаснила актуелна перцепција Кине. Рад настоји да 
изложи контуре и историчност слике Кине међу Србима, као и преношење 
идејних трансфера, с намером да подстакне истраживаче да посвете више 
пажње оваквим анализама, које би омогућиле како разумевање историје ди-
пломатских односа Кине и Србије (у прошлости и Југославије), а истовремено 

и предвиђање даљих токова развоја билатералних односа.

Кључне речи:

Кина, Кинези, Србија, Срби, слика другога, „челично пријатељство”

Представе о великим силама кроз српску историју настајале су и мења-
ле свој облик у складу са борбом за стварање независне националне др-
жаве, изградњом демократског и парламентарног политичког поретка, 
променама политичких система, као и глобалним променама, а посеб-
но онима на позицијама светске моћи. Поред наведеног, не смемо изо-
ставити сложен економски, друштвени и културни развој, као и општи 

* Рад је настао као резултат активности аутора на пројектима Института за политич-
ке студије. 
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развој науке, технике и глобалне промене које су утицале на перцеп-
ције другога у српском друштву (Lyotar, 1984, р. 24; Derrida, 1992, р. 129; 
Todorov, 1994; Goldsworthy, 1998; Стојановић, 1999; Nors, 1999). Све на-
ведено одразило се и на представу Кине и кинеског народа међу Срби-
ма. Поменута истраживачка тема захтева комплексна, вишегодишња и 
мултиперспективна истраживања, стога се овај рад ограничава да изло-
жи контуре и историчност слике Кине међу Србима, с намером да под-
стакне нова истраживања. Слика Кине међу Србима веома је битна не 
само због успона моћи Кине, већ олакшава и разумевање променљивих 
односа кроз историју дипломатских односа две државе (као и у прошло-
сти Кине и Југославије), а истовремено помаже у предвиђању даљег ра- 
звоја билатералних односа. 

Срби су у периоду изградње модерне српске државности (19. век) 
посредно преко великих култура – руске, централноевропских и запад-
них, као и путовања, пре свега у Русију, стицали сазнања о далекој циви-
лизацији на Истоку и Кини. Прве информације биле су између имагина-
ције, фантазије, бајке и реалних представа. Значајан искорак у стицању 
објективних информација начињен је крајем 19. века. Тада је Милан Јо-
вановић Морски, лекар и светски путник, након повратка са путовања 
по Истоку, објавио књигу путописног карактера Тамо амо по Истоку 
(Јовановић, 1894; Јовановић, 1895). Географске карактеристике Кине, 
клима, обичаји, храна, карактерне и физичке особине људи, положај 
жена, цене разних производа, свакодневни живот у Шангају, Хонг Конгу 
и другим градовима и местима, уз компарације са Србима, добро позна-
тим Османским царством, Турцима, као и боље познатим (у односу на 
Кинезе) Арапима, Морски је унео као прве јасније слике Кине и Кинеза 
међу Србе. Морског је у опису својих путовања следио Стеван Станишић 
у делу Путничке црте: сибирском железницом на Далеки исток (Манџу-
рија – Кина) (Станишић, 1905). Касније су и други путници, авантури-
сти, морепловци са Балкана писали о Кини, као на пример Милутин Ве-
лимировић у Кроз Кину: путопис (Велимировић, 1930). Повремено су се 
информације увећавале не само захваљујући популарности путописа, 
интересовању за далеко и егзотично, већ и услед развоја и доступности 
информација путем штампе (Пушић, 2006). Интересовали су се Срби и 
за прозу која је имала дух Кине (Бредов, 1908; Суботић, 1921).

Јачање социјалистичких идеја у Европи и свету упоредо су утица-
ле и на идеолошка интересовања, посебно од 1921. године и оснивања 
Комунистичке партије Кине, а велику улогу у посредовању информа-
цијама на линији Кина – Србија имала је Москва. Такође, уметничка 
инспирација, као културолошки фактор и светски ратови, као полити- 
чко-економско одређујући фактор света 20. века, утицали су да се у 
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спољнополитичким рубрикама српске (југословенске) штампе перма-
нентно увећава број информација. За идеолошки трансфер посебно је 
значајно да су се на српском језику појавиле књиге Револуција у Кини, 
утицајног марксисте и комунистичког лидера Карла Радека (Радек, 
1926), док су књиге Кина (објављена као део збирке Источни народи) 
Живка Петковића и Савремена Кина као држава Јована Ђорђевића, док-
тора права са Сорбоне (Петковић, 1937; Ђорђевић 1937) пружиле струч-
не погледе на културу и политичке прилике у Кини. Важно је нагласити 
да је часопис Жена данас у предвечерје Другог светског рата учестало 
писао о Кини и Кинезима. Читаоци су могли да спознају кинеско обра-
зовање, уметност („Кинеска уметност за време рата”) и обичаје („Свад-
бени обичаји у Кини”), као и да прочитају више о положају жена и са- 
временој Кини у текстовима и књизи Агнес Смедли, америчке новинарке 
и активисткиње за права жена и ослобођење Индије од Велике Брита-
није.1 Објашњење је у чињеници да је Женски свет, чија је прва уредница 
била Радмила Димитријевић, основан 1936. године на иницијативу Ко-
мунистичке партије Југославије у илегали као феминистичко гласило 
леве оријентације с јасним еманципаторским циљем и идеолошки про-
жет комунистичким идејама. Да се пред Други светски рат у Србији под 
утицајем Комунистичке партије ширила мисао о кинеском комунизму 
сведоче и књиге: Кина у пламену: савремени проблеми Делеког истока ау-
тора Фјодора Махина (члана КПЈ, учесника НОБ-а и генерала Југосло-
венске армије), Народна просвета у Кини (књига публикована у оквиру 
едиције Будућност, уз превод Митре Митровић) и Кина из пера Агнес 
Смедли (Махин, 1939; Чугујев и сар., 1939; Смедли, 1940). 

Кроз 20. век са изазовима два светска рата, као и бројним идејама и 
идеологијама, геополитичким променама и пројектима настајања и не-
стајања југословенске државе мењале су се и српске перцепције великих 
сила. Након Другог светског рата, Информбиро, хладноратовски сукоби 
и поделе, а касније детант (1972) и пад комунизма уткани су у дуготрај-
не процесе формирања представа о Истоку и Западу. За кинеско-српске 
односе и перцепције Кине међу Србима, поред постојања доминантне 
представе Кине оличене у биографији Мао Цедунга, у другој полови-
ни 20. века битан је однос између две комунистичке партије, односи са 
Совјетским Савезом, отварање према Западу, идеје Покрета несврстаних 

1 Агнес Смедли, „Кина у одбрани независности и слободе”, Жена данас, бр. 8. (новем-
бар 1937), стр. 12–14; Агнес Смедли, „Писма из Кине”, Жена данас, бр. 10 (фебруар 
1938), стр. 4; Душанка Сретеновић, „Свадбени обичаји у Кини”, Жена данас, бр. 11–
12 (март – април 1938), стр. 5–6; „Кинеска уметност за време рата”, Жена данас, бр. 
20 (март 1939), стр. 19; „Кина има у плану да сагради 36 земљорадничких школа”, 
Жена данас, бр. 23 (јули 1939), стр. 18.
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и, наравно, нешто што је у досадашњим проучавањима недовољно истра- 
жено – идејни трансфер (директна или измењена преузимања, критике 
и дискусије о проблемима, искуствима и решењима кинеских комуни-
ста). У овом контексту интересантна је 1947. година, време југословен-
ског признања Републике Кине и посета кинеских комуниста Југосла-
вији. Планирано је тада и да Владимир Дедијер посети Кину у јануару 
1948. године и напише књигу о Кинеској револуцији. Идеја је, на основу 
истраживања Јована Чавошког, потекла лично од Тита, који је сматрао 
да се о Кинеској револуцији мало пише. Очигледно је Дедијер био по-
годна личност за продубљивање контаката јер га је препоручивало по-
знанство са Дунга Бивуом (Dong Biwu), чланом Политбироа Комуни-
стичке партије Кине од времена Основачке конференције Организације 
уједињених нација у Сан Франциску (1945), као и контакт који су одр-
жавали – размењивали реферате, Меморандуме својих комунистичких 
партија, пласирали информације у штампу (Чавошки, 2006, стр. 195–
199). Ипак, заокрет у југословенско-совјетским односима осујетио је 
планове да Дедијер стигне до Кине. Ова заборављена епизода сведочан-
ство је колико су били компликовани односи након 1945. године између 
комунистичких партија и колико су као такви били погодни за изграђи-
вање површних представа о Кини и кинеском народу, услед чега је Мао 
Цедунг, и поред богатства цивилизације и интеракције, остао до почетка 
21. века доминантан симбол српске перцепције Кине. 

Оцене југословенских (српских) интелектуалаца о Кини и 1953. 
године су у контексту југословенског наратива комунизма и сукоба 
са Русима, али и успостављања дипломатских односа 1954/55. године 
(Чавошки, 2013). У складу са поменутим наглашава се да је у овом пе-
риоду „мало међународних питања која интересују нашу јавност као 
што је склоп питања о Народној Републици Кини, о њеној унутрашњој 
и спољашњој политици” (Теслић, 1953, стр. 3). Интересовања јавности 
и наравно државног (партијског) врха у Југославији су да се добију од-
говори на питања: „Куда и којим ће путем Кина? Какви су њени односи 
са СССР? Да ли има снаге да очува независност и да спроведе револу-
цију до краја или ће се потчинити СССР?”. Одговоре на ова питања на-
стојао је да пружи и Владо Теслић у књизи Кинеска револуција и Москва, 
на чијој корици доминира слика Мао Цедунга. Он пише да је тадашња 
југословенска јавност са огромним симпатијама пратила „победнички 
ток Кинеске револуције” (Теслић, 1953, стр. 5). Значајно је истаћи да се 
примећује настојање да се пронађу сличности код комунистичких ста-
вова и погледа у Кини и Југославији повлачењем паралели две рево-
луције. „Кинеска револуција, иако на огромној просторној удаљености 
и са својим посебним специфичностима, у својој основи (је) врло слична 
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и врло блиска нашој револуцији”, пише Теслић и наглашава однос: на-
родна власт и народна армија у терминолошком револуционарном кон-
тексту. Ипак, кључно је било нагласити однос између комунистичких 
партија: „наши су људи осећали да је Кинеска револуција, као и наша, мо-
рала да издржи борбу и против једног неочекиваног и подмуклог неприја-
теља – московског империјализма, камуфлираног под плаштом соција-
лизма, ништа мање непријатељског од осталих” (Теслић, 1953, стр. 6). 

Пред крај седме деценије 20. века може се уочити ново интересо-
вање за Комунистичку партију Кине код српских (југословенских) ин-
телектуалаца, што је очекивано уколико се имају у виду и промене у 
Комунистичкој партији Кине (односи интелектуалаца и Мао Цедунга, 
„Велики скок напред” 1958–1961, „Велика културна револуција” 1966–
1976) (Чавошки, 2008, стр. 113–136). Поред књиге КП Кине и пробле-
ми јединства у Међународном комунистичком покрету, из 1964. године, 
којом се посебно анализира однос Москве и Пекинга, вреди помену-
ти овом приликом још две студије. Предраг Раденковић је објавио сту-
дију Комунистичка партија Кине историјат и концепције (Раденковић, 
1967). Јован Динић и Душан Лазић објавили су анализе концепција и 
политичких пракси у унутрашњој и спољној политици Кине. Реч је о 
делу Кина, унутрашњи развитак и политике у међународним односима, 
у коме су у уводној студији нагласили да је актуелност тема којима су се 
посветили вишеструка, са чиме се и са данашње дистанце можемо сло-
жити. А аутори су тада образложили: „Питања унутрашњег економског 
и политичког развоја социјалистичких земаља доминантна су у међуна-
родном радничком покрету исто тако као што су необично значајни про-
блеми међународне активности социјалистичких држава. Сукоб Кине са 
Совјетским Савезом мада неодвојивих међународних односа у целини, 
од посебне је важности за социјалистичке снаге у свету, јер се у томе спо-
ру једним делом испољавају и различитости свих социјализама” (Динић 
и сар., 1970, стр. 9). Упоредо са поменутим, у тадашњој Југославији пре-
вођена су дела Мао Цедунга, штампане песме и цитати (Цедунг, 1968; 
Cedung, 1972).

Слика другога у српском друштву развијала се и мењала и данас са-
држи у себи све елементе историјске поуке и културе сећања. У време 
након 1980. и у задњој деценији 20. века међу интелектуалцима, а делом 
и у јавности, питање проучавања Кине није наилазило на велика интере-
совања, чему сведочи анализа књижног фонда на српском језику у На-
родној библиотеци Србије.2 Тек је на прелазу из 20. у 21. век, а посебно 

2 Oд 3.794 дела која су посвећена Кини (монографије, лепа књижевност, путописи, 
проза, поезија и сл) у оквиру базе COBIIS у периоду 1980. до 2000. године, а од овог 
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у другој деценији 21. века, са јачањем моћи Кине, али и са српским еко-
номским и политичким везивањем за Кину, увећан број тема и истра-
живача (Симић, 2003). У овом контексту, не занемарујући историчност 
односа Кине и Србије (Југославије) у контексту комунистичких партија, 
ипак је у 21. веку актуелни однос Срба према Истоку и Западу пресудно 
детерминисан догађајима из најближе савремене историје. Дакле, ра- 
спад Југославије, политичко приближавање две земље и НАТО бомбар-
довање (1999), страдање амбасаде НР Кине у Београду, граде нову и ак-
туелну представу Кине међу Србима. 

Док је један од првих корака ка интензивирању кинеско-српских од-
носа учињен 2009. године, када је потписан Споразум о економској и 
техничкој сарадњи у инфраструктурним пројектима, као и платформе 
16 плус 1 (Кина и 16 земаља централне и источне Европе), истражи-
вање које је спроведено у Србији током 2008. и 2009. године показује 
да у овом периоду постоје одређени стереотипи према Кини и Кине-
зима. Уочене су две врсте стереотипа: представе о Кинезима који су се 
настанили у Србији од краја 20. века и према Кини и кинеском друштву 
у целини. Пресудан утицај код младих на стварање представе о Кини и 
Кинезима имају Кинези који живе у Србији, док су код старијих асоција-
ције на Кину засноване на култури, уметности и цивилизацији (Марко 
Поло, Мао Цедунг, кинеске династије, будизам и сл). Значајан број асо-
цијација односи се на бројност популације и територијално простран-
ство, као и на јачање политичке позиције у свету и пандана Кине глобал-
ној доминацији САД (Благојевић, 2009, стр. 60). 

Истовремено, слика другога и перцепција Кине је и у корелацији 
са настојањима Србије почетком 21. века да се укључи у евроинтегра-
ције. Анализе резултата истраживања Института за политичке студије 
(2015–2018) показују налазе који се тичу оцене и мишљења грађана Ср-
бије према Кини.3 Можемо пратити да је 2015. године веома повољно 
мишљење о Кини имало 31% испитаника, односно повољно 26,4%, док 

броја 12 је стручних чланака, 5 поглавља у монографијама, два прегледна научна 
чланка, три кратка научна чланка и две одреднице у лексикону и/или енциклопе-
дији. У периоду од 2000. до 2021. године штампано је 67 изворних научних члана-
ка, 30 научних чланака прегледног карактера, 64 стручна чланка, а 27 одредница у 
лексиконима и/или енциклопедијама. 

3 Истраживање јавног мњења, Институт за политичке студије, Београд, 2015, рађено 
од 16. до 26. новембра; Истраживање јавног мњења, Институт за политичке студије, 
Београд, 2016, рађено од 20. до 30. новембра; Истраживање јавног мњења, Институт 
за политичке студије, Београд, 2017, рађено од 25. маја до 5. јуна; Истраживање 
јавног мњења, Институт за политичке студије, Београд, 2017, рађено од 20. до 30. но-
вембра; Истраживање јавног мњења, Институт за политичке студије, Београд, 2018, 
рађено од 16. до 26. maja. 
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је 4,3% испитаника имало веома неповољно и 8,7% неповољно. Слични 
подаци су и за 2016. годину (30% веома повољно мишљење о Кини, као 
и повољно 26,1%, док је 4,3% веома неповољног мишљења и 9% непо-
вољног). За 2016. годину имамо и оцене поступака Кине који су означе-
ни као веома повољни 22,2% и повољни 31,1%, док је 2,5% испитаника 
имало веома негативну оцену и 9,5% негативну. Децембра 2017. године 
бележи се благи пад веома повољног мишљења о Кини и износи 27,5%, 
док је повољно мишљење присутно код 26,1% испитаника. Веома нега-
тивно мишљење о Кини дели 4,8% и негативно 8,8%, што су незнатна од-
ступања у односу на 2016. и 2015. годину. Када је реч о оцени поступа-
ка Кине 2017. године веома повољно их је оценило 25,1% испитаника и 
26,3% повољно, док је веома неповољно 3,8% и неповољно 9,9%. У 2018. 
години долази до пораста веома позитивног мишљења о Кини 33,8%, по-
вољног 24%, док је веома неповољно 3,9% и неповољно 8,9%. Када је реч 
о оцени поступака Кине, веома повољну оцену износи 26,8%, повољну 
27,7%, док веома неповољну има 3,5% испитаника и неповољну 8,8%. 
Када се посматра контекст политичких, економских и безбедносних ал-
тернатива Србије у процесу њених међународних интеграција и сарадње 
са другим државама (Евроазијски савез, Русија, Кина), а у односу на оне 
који се често у јавном дискурсу Србије одређују безалтернативним, ис-
траживања Драгана Траиловића показују да већина грађана када је реч 
о учлањењу у Европску унију оптира за учлањење, али подршка не пре-
лази 50%. Када је реч о политичком и војном, међутим, већина грађана 
оптира за Евроазијски савез. Показало се и да углавном већи проценат 
грађана има веома позитивно мишљење о Евроазијском савезу у одно-
су на Европску унију, односно веома негативно мишљење о ЕУ у односу 
на Евроазијски савез. Међутим, то је веома мали проценат грађана који 
се овако изјаснио, док је углавном највећи проценат њих и када је реч 
о Евроазијском савезу и када је реч о ЕУ бирао средњу опцију на скали 
од један до пет, са благо већим процентом оних који предност дају Ев-
роазијском савезу. Такође, налази показују да највећи проценат грађана 
има веома или претежно позитивно мишљење о Русији и Кини, а и већи-
на грађана сматра да ове две земље имају позитиван утицај на положај 
Србије у свету (Траиловић, 2018, стр. 41–56). 

Измењена и нова улога Кине у глобалним односима и посебно у Ев-
ропи (Арежина, 2018; Траиловић, 2019) последњих деценија рефлектује 
се и на ставове српског друштва према Кини. Овај тренд прати и званична 
актуелна политика Србије према Кини. Кина као једна од чланица Савета 
безбедности које нису признале Косово* веома је битна чињеница у креи-
рању перцепција Срба. Оно што у српској јавности одређује овакве пред-
ставе Кине јесте свест о узлазној путањи утицаја Кине у међународним 
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односима, позиција суперсила, увећање броја истраживача који се баве 
кинеско-српским односима, а из српске перспективе важни су и еко-
номско-политички односи. Слика Кине у српској јавности се позитивно 
развија захваљујући континуираном присуству у медијима преко проје-
ката у последњих неколико година.4 

Карактеристика нове перцепције Кине међу Србима, поред јачања 
политичких и економских веза, јесте увођење у јавни дискурс новог пој-
ма – челичног пријатељства. Најприсутнији у јавности је био од марта 
2020. године када је дошло до пандемије корона вируса и када је Кина 
слањем помоћи Србији, медицинске опреме, а касније уговарањем вак-
цина којима је вакцинисано највише грађана Србије, сликом највиших 
српских званичника и кинеске амбасадорке како дочекују медицинску 
помоћ и касније вакцине.5 Тзв. вакцина или корона медицинска дипло-
матија није везана за прво помињање појма челичног пријатељства, али 
јесте утицала на веће присуство у медијима и јавности, а наглашавано 
је и недавно као српска реакција на обележавање 70. годишњице Кине-
ске комунистичке партије. Термин „челично пријатељство” први пут је 
употребио бивши амбасадор Кине у Србији – Ли.6 Истраживање афир-
мативног наратива о вечитом пријатељству, као и оспоравања која су 
у штампи пропраћена насловима колико кошта и да ли је реч о личним 
и партијским односима или односима између држава и/или народа. За 
сада је јасно да се говори о пријатељству држава, што је разлика у на-
ративу ако се пореди са „француско-српским вечитим пријатељством” 
(Kolaković, 2018, str. 97), али садржи компоненте стварања термина који 
је у билатералним односима две земље остао и преживљавао нестабил-
не периоде дипломатских односа, након којих је омогућавао приближа-
вања. Код стварања ових наратива у контексту изградње слике другога 
јесте да је граде људи, њихови контакти и везе, при чему су, поред лич-
них и пословних (економских) које су у контексту челичног пријатељ-
ства изражене, битне и научне и културне. Садржај наратива челичног 

4 Изградња Пупиновог моста (укупне вредности 170 милиона евра, радила је кинеска 
корпорација за путеве и мостове ЦРБЦ, а финансирала Ексим банка са позајмицом 
од 144,5 милиона евра, каматном стопом 3%), посета кинеског председника Србији 
2016. године, изградња железничке пруге ка Будимпешти, положај Србије на кине-
ском Путу свиле, деоница Коридора 11, куповина железаре у Смедереву (Хестил), 
куповина РТБ Бора (ЗиЂин) само су део економског присуства Кине у Србији.  

5 Nevena Bogdanović, „Srbija i Kina: Diplomatija vakcina”, Radio Slobodna Evropa, 
29. januar 2021. https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-i-kina-diplomatija-vakci-
na-/31074774.html (27.08.2021.)

 Ognjen Zorić, „Čelično prijateljstvo Srbije i Kine”, Radio Slobodna Evropa, 15. novem-
bar 2018. https://www.slobodnaevropa.org/a/celicno-prijateljstvo-srbije-i-kine/29602- 
462.html (27.08.2021.)
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пријатељства одредиће дужину постојања овог појма, као и да ли ће 
бити јача или слабија везивна компонента дипломатије и стварања по-
зитивних представа о Кини међу Србима.
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SERBIA’S PERCEPTION OF CHINA: FROM 
MAO ZEDONG TO THE STEEL FRIENDSHIP

Abstract

The paper draws on authentic texts (books, the press and other publications) and 
current literature to investigate who constructs ‘the image of the other’, for what 
purpose and in what way in order to analyze how the perception of China changed 
in Serbia from creation of the modern Serbian state until the 21st century, when 
the “steel friendship” narrative emerged. Public opinion polls conducted between 
2015 and 2019 by the Institute for Political Studies are also used to explain how 
China is currently perceived. The paper outlines the image of China among the 
Serbian people and provides its historical background. It also describes the trans-
fer of ideas in order to encourage researchers to give more attention to these 
kinds of analyses as they can simultaneously shed light on the history of the diplo-
matic relations between China and Serbia (formerly Yugoslavia) and help predict 

how these bilateral relations will develop in the future.

Keywords:

China, Chinese people, Serbia, the Serbian people, image of the other, “steel 
friendship”.
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Успон нове Кине и улога 
Комунистичке партије Кине

Апстракт

Кинеска држава постоји више од пет хиљада година и до оснивања Народ-
не Републике Кине, 1. октобра 1949. године, била је позната у међународној 
заједници као велика (по територији), најмногољуднија (по броју становни-
ка) и економски неразвијена земља. Проглашењем НР Кине, успостављањем 
и развојем новог друштвеног система („социјалистичког друштвеног система 
са кинеским карактеристикама”), са водећом улогом Комунистичке партије 
Кине, започет је развој и препород кинеске државе на унутрашњем и спољном 
плану, са  резултатима дотад непознатим у историји развоја људског друштва. 
За нешто више од седам деценија постојања НР Кина је постала једна од нај-
моћнијих држава света, која је постигла велике резултате у развоју кинеског 
друштва и значајно унапредила квалитет живота својих грађана. Овакви ре-
зултати не би били могући без места и улоге Комунистичке партије Кине у 
развоју НР Кине. Комунистичка партија Кине, као владајућа партија (која по-
стоји већ 100 година), била је иницијатор, организатор и реализатор свих идеја 
и пројеката који су Кину учинили моћном државом. Рад ће покушати да укаже 
на најважније елементе и фазе развоја нове Кине, као и на који начин дело-
вање Комунистичке партије Кине утиче на ефикасност деловања партијских 
и државних органа и развој кинеског друштва и државе. Водеће личности КП 
Кине, које су уједно биле и најважнији државни представници, својим идејама 
и деловањем дали су огроман лични печат идентитету Партије и јачању кине-

ске државе.

Кључне речи:

Народна Република Кина, Комунистичка партија, однос КП Кине и државе, 
утицај водећих људи КПК и НР Кине, економски и друштвени развој 
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Година 2021. је јако важна у историји развоја кинеске државе и Кому- 
нистичке партије Кине, јер се обележава 73 године од проглашења На-
родне Републике Кине (1. октобра 2021) и 100 година од оснивања Ко-
мунистичке партије Кине (1. јула 1921). У протеклих нешто више од 
седам деценија развој кинеске државе и пораст значаја Комунистичке 
партије нераздвојно су повезани. Успон и резултати кинеске државе на 
унутрашњем и међународном плану значили су истовремено и афир-
мацију места и улоге Комунистичке партије. Карактер успостављеног 
политичког система у земљи (социјалистички друштвени систем), са 
водећом улогом Комунистичке партије Кине, имао је за последицу да 
су сви резултати у развоју кинеског друштва и државе нераскидиво по-
везани са идејама, пројектима, организацијом Комунистичке партије и 
људима који су били на њеном челу. Од неразвијене аграрне земље, са 
огромним социјалним проблемима, великим бројем становништва на 
ивици егзистенције и скромном улогом у међународним односима, На-
родна Република Кина је, у међувремену, постала једна од економски, 
политички и војно најмоћнијих држава света, а Комунистичка партија 
Кине једна од најуспешнијих политичких партија са краја ХХ и почет-
ком ХХI века. Нова Кина је развојним пројектом „Појас и пут”, којим се 
територијалним и поморским правцима повезује простор Азије са Аф-
риком и Европом, више него икада до тада „искорачила” на глобалну 
сцену и постала важан део економског развоја и политичког утицаја у 
међународној заједници. НР Кина је постала важан чинилац савреме-
ног мултиполарног света, држава чији се ставови о актуелним питањи-
ма међународне заједнице уважавају. Савремени положај НР Кине, уз 
деловање КП Кине, и постављене циљеве будућег развоја, указују да ће 
улога кинеске државе у међународној заједници бити још значајнија, 
што је од великог значаја за будући развој, мир и безбедност у свету.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА НА ПОЧЕТКУ 
ТРЕЋЕ ДЕЦЕНИЈЕ ХХI ВЕКА

Почетком треће деценије ХХI века Народна Република Кина се по више 
различитих параметара сврстала међу водеће државе у свету. Поред већ 
раније познатих чињеница везаних за број становника и величину те-
риторије, као и политички утицај у међународној заједници, Кина је по 
економској снази и војној моћи „избила” у врх водећих земаља света 



Успон нове Кине и улога Комунистичке партије Кине 137

(Обрадовић, 2021, стр. 77–93). Наиме, према подацима Организације 
уједињених нација из 2020. године, НР Кина је била прва међу земљама 
по броју становника. Кина је имала 1,443 милијарде становника или 
18,34% од укупне светске популације. Најближа Кини била је Индија 
са 1,339 милијарде становника, затим, са далеко мање становника, све 
остале земље (World Bank Data, 2020). Површина територије НР Кинe 
је 9.569.901 км2, што је сврстава на треће место међу државама у свету, 
после Руске Федерације и Канаде (World Bank Data, 2020). По снази еко-
номије НР Кина је 2020. године била друга економија у свету. Друштве-
ни бруто производ Кине износио је 14.720 милијарди долара (Међуна-
родни монетарни фонд, 2021). Испред НР Кине биле су само Сједињене 
Америчке Државе, чији је БДП износио 20.930 милијарди долара. Ова-
кав економски развој и скок НР Кине чини се готово немогућ у односу 
на економску позицију НР Кине у време њеног стварања (1949. године), 
када је кинеска економија била јако слаба и у светским размерама го-
тово безначајна. Економску снагу НР Кине на глобалном плану у но-
вом веку, поред високих стопа економског раста, потврђује и податак о 
броју кинеских компанија које спадају међу најуспешније у свету. Годи-
не 2020. међу 200 највећих компанија на свету из Кине је било 50 ком-
панија, а само једну деценију раније само 14 компанија (Fortune, 2020). 
Економску снагу кинеске државе карактерише и висок ниво научно-те- 
хнолошког развоја кинеског друштва, што потврђују и компаније из ове 
области које су међу водећима у свету (Huawei нпр). Економски успон и 
политички значај „пратило” је и војно јачање НР Кине. Почетком 2021. 
године НР Кина је на основу више различитих параметара (који, поред 
броја активних припадника оружаних снага, укључују и број различи-
тих врста наоружања у свим родовима војске), била трећа војна сила на 
свету. Испред НР Кине биле су, као и раније, Сједињене Америчке Др-
жаве и Руска Федерација (Објављена нова ранг-листа војних снага света, 
2021). Политички утицај Кине у свету растао је упоредо са јачањем њене 
улоге у међународној заједници, а нарочито од 1971. године када је НР 
Кина призната као једини легитимни представник у Уједињеним нација-
ма. Иако је Кина стална чланица Савета безбедности Уједињених нација, 
чињеница је да је економско јачање НР Кине, пре свега, а потом и војно, 
унапредило и њену политичку позицију у свету.

Присуство кинеских компанија у светским економским токовима, 
уз реализацију више регионалних развојних пројеката у различитим де-
ловима света (као нпр. Процес сарадње Кине са 17 земаља централне 
и источне Европе, сарадња са земљама Африке и Латинске Америке, 
уз изражено присуство у Азији), као и глобалне Иницијативе „Појас и 
пут” учинили су Кину важном кариком и за развој светске економије 
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(Јонглијанг, 2021, стр. 49–55). То потврђују и подаци Светске банке пре-
ма којима ће кинеска привреда у 2021. години „допринети глобалном 
економском расту са више од 25 одсто” (Бо, 2021, стр. 1–2). 

О величини корака коју је Народна Република Кина учинила за 
нешто више од 70 година постојања, али и о улози Партије у развоју ки-
неске државе, најбољу оцену је дао Си Ђинпинг, председник НР Кине и 
генерални секретар Централног комитета Комунистичке партије Кине, 
на церемонији поводом обележавања стогодишњице КП Кине. Председ-
ник Си је констатовао да је „континуираним напором читаве Партије 
и нације” остварен први стогодишњи циљ, а то је „изградња умереног 
просперитетног друштва у сваком погледу” и елиминација „апсолут-
ног сиромаштва” у земљи. Нови, други, стогодишњи циљ јесте развој 
Кине „у једну велику, модерну социјалистичку земљу у сваком погле-
ду” (Јинпинг, 2021, стр. 2). О улози НР Кине на међународном плану 
председник Си је исказао намеру Кине да ради „на изградњи новог типа 
међународних односа и заједнице са заједничком будућношћу човечан-
ства” (Јинпинг, 2021, стр. 2). Поред тога, Си је истакао да „Партија брине 
о будућности човечанства”, да је „Кина увек радила на заштити светског 
мира, доприносу глобалном развоју и очувању међународног поретка”, 
те да ће „Партија... наставити да ради са свим мирољубивим земљама и 
народима на промоцији заједничких људских вредности мира, развоја, 
правичности, правде, демократије и слободе” (Јинпинг, 2021, стр. 22).

УСПОН „НОВЕ КИНЕ”

Народна Република Кина није преко ноћи постала моћна и утицај-
на држава у међународним односима. Нова Кина је наследила бројне 
проблеме из претходног периода као последицу подела у земљи, рата 
и окупације од стране јапанске војске, веома ниске економске основе 
земље, присутног сиромаштва и бројних других проблема.1 Прекретни-
ца у развоју земље настаје крајем седамдесетих година прошлог века 
када у Кини започиње процес привредних реформи, увођењем тржиш-
них механизама и отварањем према свету, што је „донело” перманентни 
економски раст привреде у наредним деценијама и унапређење способности 

1 О наслеђеним проблемима Кине, мерама које је у оквиру централизованог план-
ског система привреде предузимала нова власт како би што брже индустријализо-
вала земљу, побољшала животни стандард грађана, умањила присутне разлике у 
развоју између региона, као и међу становништвом земље, ефектима национализа-
ције и другим проблемима са којима се суочавала НР Кина у првим деценијама свог 
постојања, видети детаљније: Динић, Лазић, 1970; Ву, Женли, 2015; Јанковић, 2017.
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кинеске привреде за глобалну тржишну утакмицу. Од тада (практично 
од 1978) Кина бележи стални годишњи привредни раст, често исказан 
двоцифрено (Јанковић, 2017, стр. 48–51). Отварање кинеског тржишта 
са преко милијарду становника је за западне компаније била изванред-
на прилика за стицање огромног профита, што су оне настојале да ис-
користе, па су масовно похрлиле у Кину. Сума страних инвестиција у 
привреду Кине увећавала се из године у годину (Ли, Ву, 2015, стр. 201–
220). Повећање броја предузећа у кинеској привреди утицало је на раст 
броја запослених и квалитет живота грађана. Кина је успела и да смањи 
разлике у економском развоју (и висини примања грађана) између 
источних делова земље у односу на регионе у централном и западном 
делу земље (Ли, Ву, 2015). 

Важна димензија економског присуства мултинационалних компа-
нија у Кини била је и могућност да стране технологије буду присутне 
у Кини и буду у функцији развоја кинеске привреде и друштва. Поред 
тога, Кина је плански повећала улагања у образовање и науку, сама ра- 
звила нове технологије, имплементирала бројне иновације у производњу, 
што је све имало позитивног утицаја на развој економије и убрзани нау- 
чно-технолошки развој. На унутрашњем плану, Народна Република 
Кина је успела да елиминише екстремно сиромаштво и да изгради 
умерено просперитетно друштво: „социјализам са кинеским карак-
теристикама”. У пракси је то значило да је Кина „770 милиона ста-
новништва из руралних подручја подигла изнад линије сиромаштва” 
(Чонг, 2021, стр. 75). Кина је успела не само да радикално смањи си-
ромаштво, већ да тиме и „оствари удео од 70% у смањењу светског си-
ромаштва, према стандарду за смањење сиромаштва Светске банке” 
(Чонг, 2021, стр. 75).

Важан елемент економског и друштвеног развоја Кине јесте стра-
тешко промишљање развоја земље, постављање циљева развоја у ра- 
зличитим областима, који су временски ограничени (петогодишњи пла-
нови развоја).2 До сада (2021. године) је реализовано 13 Петогодишњих 

2 О значају Комунистичке партије у животу и развоју Народне Републике Кине гово-
ри и чињеница да се на партијским органима утврђују елементи стратегије развоја 
НР Кине. Стратегија развоја у три корака подразумевала је остварење постављених 
циљева. Први корак развоја подразумевао је да се у периоду од 1981. до 1990. годи-
не удвостручи БДП из 1980. године, „захваљујући чему су решени проблеми исхра-
не и одевања становништва”. У другом кораку, у периоду од 1991. до 1999. године, 
„удвостручен је БДП из 1990. године, захваљујући чему је остварен компаративни 
просперитет”. Трећим кораком се планира да се средином ХХI века (када буде обе-
лежавање 100. годишњице постојања Народне Републике Кине) достигне БДП по 
глави становника „који одговара средњем животном стандарду и реализовати про-
цесе модернизације” (Дешан, Шумеј, 2015).



Жарко Обрадовић140

планова социјалистичке модернизације друштва и у току је реализација 
14. Петогодишњег плана. Партијски и државни органи редовно прате и 
анализирају ниво реализације постављених циљева и, у складу са пости- 
гнутим резултатима, врше потребне планске и кадровске промене како 
би актуелни Петогодишњи план био остварен. То стално преиспити-
вање постигнутог и могућност промене циљева (и кадрова) у „ходу”, уз 
присутну политичку стабилност, гарантују и остваривост планова ра- 
звоја. Овакав начин рада важан је део континуираног развоја кинеског 
друштва, али и његове стабилности. 

Гарант стабилности, конзистентности, ефикасности и развоја кине-
ске државе јесте постојећи политички систем са Комунистичком пар-
тијом као водећом, владајућом, највећом и најјачом партијом у земљи. 
Комунистичка партија је онај интегративни, идејни и организациони 
елемент кинеског друштва и државе и угаони камен свега планираног 
и оствареног. Партија има више од 95 милиона чланова (Јинпинг, 2021, 
стр. 22), што у односу на број становника НР Кине (1,443 милијарде) из-
носи 6,58% од укупног становништва. Број чланова Комунистичке пар-
тије (у односу на укупан број становника и резултате који се остварују 
у држави) говори о високом квалитету кадрова КП Кине, савршеној ор-
ганизацији, великој дисциплини и огромној посвећености послу који се 
у име Партије обавља у државним органима и институцијама. Чланови 
КП Кине се налазе на руководећим функцијама у држави и они су и га-
рант спровођења одлука утврђених у Партији, али и пример другима 
како се ефикасно и квалитетно постављени задаци испуњавају. 

Али, Комунистичка партија није једина политичка организација у 
држави и политичком животу Кине. Поред КП Кине, постоји још осам 
политичких странака окупљених у Свекинеској народној политичкој 
консултативној конференцији.3 Све партије, наравно, признају водећу 
улогу Комунистичке партије Кине, а однос између њих заснива се на 
принципу „дугорочне коегзистенције и узајамне сарадње” (Ven et al., 
2015, р. 38). У документима Комунистичке партије Кине констатова-
но је да су све демократске партије „пријатељске партије и партиципи-
рајуће партије које, под вођством КПК, раде руку подруку на изградњи 

3 Партије које постоје и делују у савременој Кини, поред Комунистичке партије Кине, 
основане су између тридесетих и четрдесетих година прошлог века, и то су: Револу-
ционарни комитет кинеског Куомитанга, Кинеска демократска лига, Кинеска демо-
кратска асоцијација за националну изградњу, Кинеска асоцијација за промовисање 
демократије, Кинеска сељачка и радничка демократска партија, Кинески Ји Гонг 
Данг, Јиусан друштво и Тајванска демократска самоуправна лига. Вен Лећин – Чен 
Љан, Савремена кинеска политика, Албатрос Плус, Београд, 2015; Chinese People’s 
Political Consultative Conference (CPPCC), General Office of the National Committee of 
the Chinese People’s Political Consultative Conference, Beijing, 2015.
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социјализма и посвећене су стварима социјализма” (Ven et al., 2015, р. 
39). На тај начин све политичке организације у Кини су ангажоване на 
реализацији једног заједничког циља – развоја и јачања Кине. 

Међу елементима који су у задњој деценији афирмисали утицај 
Кине на глобалном плану, али и снагу, ефикасност кинеске државе и 
економије, свакако јесу реализација Иницијативе „Појас и пут” и резул-
тати постигнути у борби против вируса КОВИД-19. 

Иницијатива „Појас и пут” о повезивању простора Кине старим те-
риторијалним и поморским правцима пута свиле са Африком и Евро-
пом први пут је представљена од стране Си Ђинпинга, председника НР 
Кине 2013. године (Jinping, 2014). Реализација ове иницијативе плани-
рана је дуж три „територијална” и „два поморска правца” и кроз разли-
чите развојне пројекте (Office of the Heading Group for the Belt and Road 
Initiative, 2017). Величина (грандиозност) и развојни карактер „Појаса 
и пута” огледају се у садржају различитих пројеката (планираних, за-
почетих и реализованих), највише у области инфраструктуре (изградња 
путних и железничких праваца), али и у области енергетике (гасне, 
нафтне и енергетске инфраструктуре), индустрије, телекомуникација, 
науке, образовања, информисања и др. Реализацијом „Појаса и пута” 
свака земља учесница остварује одређену корист, унапређује свој ра- 
звој и квалитет живота грађана, јача се регионална и мултилатерална са- 
радња међу државама, а тиме се увећава и развој на глобалном плану и 
унапређују мир и безбедност у свету. 

У време када је промовисан, „Појас и пут” је обухватао 65 држава 
(укључујући Кину), на простору од Азије до Европе, које су заједно по-
кривале простор од 51,4 милиона км2 и на ком је живело више од 4,4 
милијарде људи, што је више од половине светске популације (Јивеи, 
2018, стр. 141). У међувремену, у реализацију овог пројекта укључио 
се још један број држава и међународних организација, тако да је „до 
краја јануара 2020. године 138 држава и 30 међународних организација 
потписало 200 докумената о сарадњи са Кином” (Јонглијанг, 2021, стр. 
49–55). Поред тога, „Појас и пут” је подржан и од стране више међу-
народних организација, као што су Г20, Азијско-пацифичка економска 
сарадња, Шангајска организација за сарадњу, укључујући и Организа-
цију Уједињених нација, као најважнију мултилатералну организацију у 
међународној заједници (Јонглијанг, 2021, стр. 49–55). 

„Појас и пут” је од великог значаја за НР Кину, јер, с једне стране, 
подстиче унутрашњи развој земље и, са друге, промовише Нову Кину 
као лидера глобалног развоја. Учешће држава у „Појасу и путу” је добро-
вољног карактера, али су различите врсте бенефита „осигуране” за сва-
ку учесницу пројекта: економска, политичка, технолошка и др. добит. 
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Кроз сарадњу са другим државама у „Појасу и путу” Кина константно 
повећава свој удео у глобалној трговинској сарадњи и постаје, све више, 
локомотива глобалног развоја. Други важан моменат развоја савремене 
Кине, који је показао способност, одлучност и ефикасност кинеске др-
жаве и потврдио глобални значај НР Кине, јесте њено деловање и резул-
тати у борби против пандемије КОВИД-19. 

Добром организацијом рада здравственог система на нивоу целе др-
жаве, изградњом великог броја нових ковид болница, „затварањем” гра-
дова и области у којима се нови вирус појавио, а где је живело више десе-
тина и стотина милиона људи, тестирањем великог броја становника и, 
наравно, одговарајућом медицинском негом за оболеле, уз велику дис-
циплину грађана и одговорност у поштовању мера заштите, НР Кина је 
успела да прва стави под контролу ширење КОВИД-19 и обнови друштве-
ни живот и економску активност у земљи (Недељник, 2020, стр. 4). 

Кина је успела да буде и прва земља која је обновила производњу и 
донела економске мере како би се стабилизовало унутрашње тржиште и 
подстакао извоз. Ове мере су биле важне не само за кинеску економију и 
грађане (обнављање производње, редовно снабдевање), већ и за глобал-
ну економију, јер је повећаним извозом кинеска држава успела да у зна-
чајној мери стабилизује снабдевање робом и сировинама на глобалном 
плану, као и функционисање светске економије (Политика, 2020, стр. 
8). И светске компаније присутне у Кини су, неке пре а неке после до-
ношења економских мера, наставиле да раде и инвестирају у привреду 
Кине, што је био не само знак поверења у кинеску државу и економију, 
већ и додатни импулс обнови и развоју производње. Обнављањем прои- 
зводње и повећањем извоза Кина је успела да великом броју земаља до-
преми значајне количине медицинске опреме и апарата за борбу против 
пандемије КОВИД-19. Поред тога, Кина је путем видео конференција, 
као и слањем једног броја својих лекара у друге земље, пренела своја ис-
куства у сузбијању пандемије и лечења заражених. 

Ови потези (брзо обнављање производње и извоза, уз медицинску по- 
моћ бројним државама) потврдили су не само економску снагу и моћ 
кинеске државе, већ и отвориле процес промена односа моћи на глобал-
ном плану, и „преузимање” позиције лидера од стране НР Кине у односу 
на Сједињене Америчке Државе. Та нова „ситуација” у међународним 
односима констатована је од стране званичника Европске уније, али и од 
стране њене најјаче чланице – Немачке. Комесар ЕУ за спољну полити-
ку и безбедност Ђ. Борел је у разговору са немачким посланицима маја 
2020. године нагласио да се „пандемија коронавируса може посматра-
ти као тачка у којој је дошло до преласка моћи Запада на Исток”. Кан-
целарка СР Немачке, Ангела Меркел, била је још одређенија о којој се 
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држави ради, кроз оцену да је „Кина .. постала главна економска сила”, 
што представља велики изазов за западне земље и (њихов) модел либе-
ралне организације друштва и економије (Обрадовић, 2020, стр. 22–23).

УЛОГА КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ КИНЕ У 
РАЗВОЈУ ДРЖАВЕ И ЈАЧАЊУ МОЋИ НОВЕ КИНЕ

Све ове резултате нова Кина не би могла постићи да нема Комунистич-
ке партије Кине, водеће идејне и политичке снаге у земљи, која не само 
да продукује идеје за развој и будућност земље, већ кроз добру органи-
зацију, посвећеност и стручност, са компетентним људима, чини да се 
постављени циљеви остваре и да Кина напредује. 

Историја Комунистичке партије Кине је дуга и богата и може се 
описати као стално трагање за новим, бољим решењима у односу на по-
стојећа, одлучност да се постављени циљеви испуне, да Кина буде це-
ловита и јака и да грађани Кине живе боље. Међу бројним догађајима 
који представљају део идентитета Комунистичке партије, али и Народ-
не Републике Кине, својим значајем се издвајају три. Први догађај је, 
без сумње, „Дуги марш” када су Црвена армија и Комунистичка партија 
Кине, на челу са Мао Цедунгом, 1934. године, кренули у марш који је 
био дуг преко 12.500 км и трајао преко 370 дана. Није то био само начин 
да се победи противник, него и да се задобије поштовање сељака, сачу-
ва целовитост Кине и ојачају идеје Партије међу становништвом. „Дуги 
марш” је показао снагу, истрајност и непоколебљивост Комунистичке 
партије, способност да се у тешким временима и још горим условима 
нађу најбоља решења да би се сачували идеја, покрет, војска и људи и 
да се отвори пут ка победи и изградњи нове Кине. Бројне људске жртве, 
како током марша, због сурових климатских услова, тако и у оружаним 
сукобима са противницима, само су ојачали уверење бораца, чланова 
Комунистичке партије и становништва, да се Партија бори за правед-
ну ствар, да су њене идеје проистекле из народа, да је могуће победи-
ти противника и градити другачију, бољу Кину него што је била до тада 
(Snow, 1971, рр. 153–173). Други историјски значајан догађај је одлу-
ка КП Кине и њеног тада најважнијег човека, Денг Сјаопинга, да Кина 
започне реформе и отвори се за стране инвестиције. Те 1978. године 
нико ван Кине, а у Кини вероватно нико сем руководства Комунистич-
ке партије, није могао претпоставити да ће због тога доћи до тектонских 
промена како унутар земље тако и у међународној заједници. Западне 
компаније су дошле у Кину, отвориле бројне фабрике, са собом донеле 
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и нову технологију, иновације, пословну филозофију, зарадиле огроман 
новац, али и дали прилику Кини да запосли и пословно образује своје 
људе, да територијално распореди стране компаније и тиме убрза развој 
појединих региона, да једноставно све бенефите доласка западних ком-
панија стави у службу развоја земље. Трећи важан догађај везан је за по-
следњу деценију и одлуку Си Ђинпинга (Генералног секретара партије 
и председника НР Кине) и Комунистичке партије да се Кина укључи у 
процес економске глобализације и започне реализацију пројекта „Појас 
и пут” који повезује простор Кине (Азије) са Африком и Европом (Jing 
Ping, 2019, str. 71). На тај начин, уз присутно војно јачање и пораст по-
литичког утицаја, НР Кина је постала део „врха моћних” држава у међу-
народној заједници (поред САД и Руске Федерације пре свега) и активан 
део новог мултиполарног света. 

Комунистичка партија Кине је постала место где се нове идеје 
појављују, старе проверавају и мењају и стално проналазе решења у 
складу са реалношћу, у складу са потребама грађана и државе. Та фило-
зофија прагматичности одлика је нове Кине и њених водећих људи, што 
се најбоље може видети кроз две (познате) мисли Денг Сиаопинга да 
„било да је црна или бела, мачка која лови мишеве је добра мачка”, као 
и да треба „ради општег развоја да дозволимо одређеним појединцима 
да се први обогате” (Ли, Ву, 2015, стр. 27). Зато се у Кини и говори о „из-
градњи социјализма кинеских боја”, и тиме се практично обједињује сва 
прагматичност и разноликост идеја и праксе који постоје у кинеском 
друштву и који су стопљени у једну активност – развој Кине. 

ЗАКЉУЧАК

Развој и деловање Комунистичке партије Кине и успон и моћ Народне 
Републике Кине нераскидиво су повезани. Једно прати друго, што је и 
логично с обзиром на карактер политичког система у НР Кини и уло-
гу Комунистичке партије у његовом формирању и функционисању. Из 
Партије потичу идеје, иницијативе, предлози и пројекти, који се онда 
реализују у органима и институцијама кинеске државе. За реализацију 
утврђених циљева најодговорнији су чланови Комунистичке партије 
Кине. Када говоре о унутрашњој или спољној политици и улози НР Кине 
водећи партијски руководиоци, који су уједно и највиши представници 
државе, говоре о јединству партије и државе, као и симбиози Партије и 
кинеског народа („Партија је ујединила и предводила кинески народ...”, 
„Партија и кинески народ”, „Партија брине о будућности човечанства” 
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и др). Водећи људи Комунистичке партије дали су и значајан лични пе-
чат развоју нове Кине. Тако се за Мао Цедунга може рећи да је створио 
нову Кину, за Денга Сјаопинга да је Кину отворио према свету и покре-
нуо њен економски развој, а за Сиа Ђинпинга да је Кину учинио моћном 
државом и једним од стубова мултиполарног света. 

У модерној историји не постоји држава која је за тако кратко време 
напредовала у друштвеном и економском развоју као што је то Народна 
Република Кина. Кина је успела да повеже историју и садашњост, старе 
навике и нове жеље, мисао Конфуција и савремени живот. Савремена 
Кина је, једном речју, успела да промени много ствари у целом друштву, 
да постане једна од најмоћнијих држава света, а да ипак остане до ки-
неске државе, традиције и вредности које трају већ пет хиљада година. 
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Žarko Obradović

THE RISE OF NEW CHINA AND THE ROLE 
OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA

Abstract

The Chinese state is over five thousand years old, but until the People’s Repub-
lic of China was founded on October 1, 1949, it was regarded in the internation-
al community as a large country (in terms of its territory), as the most popu-
lous country (in terms of the number of its inhabitants) and as an economically 
underdeveloped country. After the People’s Republic of China (PRC) was estab-
lished and a new social system (”socialism with Chinese characteristics”) was in-
troduced and developed, the Chinese state began its unprecedented revival and 
development, both inwardly and outwardly. In just over seven decades, the PRC 
has become one of the world’s greatest powers and achieved tremendous results 
in developing the Chinese society and improving the quality of life of its citizens. 
These results would not have been possible without the Chinese Communist Par-
ty (CCP). The CCP, as China’s ruling party (which was founded over a century 
ago), initiated, organized and implemented all of the ideas and projects that have 
transformed China into a power. This paper will attempt to point out the main el-
ements and stages of new China’s development and the ways in which the work of 
the CCP has impacted the efficiency of the party and the government and the de-
velopment of the Chinese state and society. The ideas and activities of the Party’s 
leadership, who are China’s most important representatives, have left an unmis-

takable personal stamp on the Party’s identity and China’s progress.

Keywords:

People’s Republic of China, Chinese Communist Party (CCP), relations between 
the CPC and the state, impact of CCP’s and China’s leadership, economic and 

social development.
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Владимир Вулетић

Кина и глобална неједнакост

Апстракт

У тексту се излажу основни увиди о вези између убрзаног кинеског економског 
раста током последњих 40 година и неједнакости као једне од централних со-
цијалистичких вредности. Показује се да је током тог периода нагли економ-
ски раст био један од фактора који је довео до пораста унутрашњих неједна- 
кости, али је истовремено представљао и кључни чинилац заустављања и бла-
гог смањења глобалних неједнакости. Период који је пред нама показаће да ли 
је Кина глобални геополитички играч који ће успоставити глобални поредак 
заснован на смањењу неједнакости или представља „соло играча” незаинтере-

сованог за глобални поредак већ искључиво за сопствене интересе.

Кључне речи:

Кина, економски раст, унутрашње доходовне неједнакости, глобалне доходов-
не неједнакости

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

С обзиром на то да је конференција која је била повод за настанак овог 
рада посвећена обележавању стогодишњице Комунистичке партије 
Кине треба одмах истаћи да питање материјалних неједнакости није 
само економско већ и идеолошко и политичко, што га на директан на-
чин доводи у везу са улогом КПК. Наиме, колико год се економисти тру-
дили да питање неједнакости повежу са економским законитостима оно 
се увек изнова поставља и као идеолошка дилема подложна политичким 
утицајима. Понекад се та дилема јавља као питање избора – раст или 
једнакост, а данас све чешће видимо да се поставља као трилема која би 
могла да се изрази као питање да ли желимо економски раст, или демо-
кратију и људска права, или једнакост и безбедност. 
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Управо на овај начин могли бисмо интерпретирати Родрикову тезу 
да није могуће у исто време обезбедити глобализацију (економски 
раст)1, националну државу (сигурност и једнакост) и демократију (Ро-
дрик, 2013). С друге стране, на сличан начин Милановић указује да убр-
зани раст подразумева ограничавање одређених слобода (Милановић, 
2021). 

У јавном говору се често као синоними користе појмови сиро-
маштво и неједнакост. Мада погрешно, то поистовећивање није случај-
но. Постоји прећутна претпоставка о нултом збиру моћи која гласи – да 
моћ једног актера може расти само уколико опада моћ другог актера у 
неком односу. У том смислу, економска моћ није изузетак. Другим ре-
чима, да би неко био богат неко други мора бити сиромашан, дакле, што 
је неједнакост већа то је и сиромаштво веће. Међутим, могуће је твр-
дити и супротно. Што је укупно богатство неког друштва мање то је и 
неједнакост мања.2 Најмања неједнакост постоји у друштвима у којима 
је сиромаштво највеће, односно у којима нема ничега што би могло да 
се подели међу његовим члановима. Чим се појави богатство одмах до-
лази до проблема његове расподеле и до појаве неједнакости у расподе-
ли. Као што показује Кузњецова крива, до одређеног нивоа економски 
раст и неједнакост се налазе у позитивној корелацији. Међутим, поента 
Кузњецове идеје је да у одређеном тренутку управо раст, односно фак-
тори који га подстичу чине да неједнакост почиње да опада.3

1 Мада се не би сви аутори у потпуности сложили са тезом да отвореност земље 
води убрзаном расту, чини се да је превладало мишљење да постоји чврста веза 
између раста и глобализације (Гргурић, 2004). Том схватању доприноси класична 
економска доктрина која повезује економски раст са повећањем обима размене, 
тако и емпиријски подаци који сведоче о убрзаном расту земаља које су предњачиле 
у глобализацији (Долар и Кели, 2001). Све то је утицало да се раст и глобализација 
посматрају готово као синоними. По свему судећи, чини се да и Родрик прихвата 
то гледиште. 

2 То не важи vice verza, али се упркос томе често изводи – не нужно тачна импли-
кација, да мањи ниво неједнакости подразумева веће сиромаштво. Ова теза је по-
себно била популарна у време поткопавања социјалистичког вредносног система. 
Тада се, наиме, тврдило да ураниловка инхерентна социјалистичким вредностима 
дестимулише запослене да раде више и боље, па то води економској стагнацији.

3 Кузњецова идеја је да је то последица постепеног преласка радника из занимања 
са нижим у занимања са вишим нивоом дохотка која су повезана са технолошким 
развојем и образовањем, односно са преласком из сектора пољопривреде, који тра-
жи нискоквалификовану радну снагу, у индустријски сектор, који тражи квалифи-
коване а самим тим и боље плаћене раднике. У почетку прелазак дела радника у 
индустријски сектор повећава неједнакост, али када читава привреда доминантно 
постане заснована на индустрији неједнакост се смањује. Отуда произлази и да ће 
земље на нижем нивоу развоја имати виши степен неједнакости од оних развије-
нијих које су досегле пуну модернизацију.
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УНУТРАШЊЕ НЕЈЕДНАКОСТИ

Ове уводне напомене биле су важне да би се разумело да је раст економ-
ских неједнакости у Кини – што је често елеборирана тема, последица, 
пре свега, снажног економског раста до кога је дошло у последњих четр-
десетак година, а не напуштања социјалистичких вредности. 

Међутим, као што упозорава Милановић, ниво унутрашњих неједна-
кости у Кини због њене величине и других особености је последица мно-
го комплекснијег сплета фактора. Један од најважнијих јесу унутрашње 
неједнакости између провинција. Како истиче Милановић, „Једно упо-
редно истраживање показало је да око 22 одсто кинеске неједнакости 
проистиче из само две структурне одлике – неједнакости између про-
винција и неједнакости између урбаних и руралних подручја”4 (Мила-
новић, 2021а). До сличних закључака долази и Ли Ши (Li Shi), који ис-
тиче да је „током последње три деценије кинески привредни раст био 
међу најбржим у свету. У исто време, земља је доживела један од најбр-
жих пораста неједнакости у приходима и богатству” (Li, 2016, p. 1). Као 
један од најважнијих фактора пораста неједнакости он истиче управо 
дискрепанцију између руралних и урбаних подручја. У том смислу се 
каже: „Јаз прихода између градских и сеоских домаћинстава значајно 
се повећао од средине 1980-их, а посебно између 1997. и 2008, тако да 
је приход по становнику три пута већи у урбаним него у руралним по- 
дручјима. Овај јаз у приходу између града и села одиграо је све важнију 
улогу у неједнакости прихода у Кини у целини (Li, 2016, p. 3). Међу-
тим, у закључку овај аутор наводи да је након 2008. године „Гини кое-
фицијент који мери неједнакост у приходу стабилизовао и чак почео да 
опада” (Li, 2016)5.

Осим поменутог, Милановић истиче још један важан фактор по-
већања неједнакости – који је из разумљивих разлога тешко егзактно 
мерити, али на који указују управо генерални секретар и врх КПК. Реч је 
о раширеној корупцији повезаној са политичким капитализмом. Мада 
има мишљења да у извесној мери тај вид корупције убрзава раст јер под-
стиче партијске руководиоце на нижим нивоима да брже одговарају на 
захтеве приватног капитала, она, генерално, због тешко мерљивог, али 
људима очигледног повећања неједнакости, угрожава стабилност политичког 

4 Поређења ради, ове неједнакости у САД „производе само око 2 одсто укупне 
неједнакости”.

5 Мада о томе не говори, може се претпоставити да је заустављање тренда раста 
неједнакости последица поменутих фактора о којима је говорио Кузњец.
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система, па су честе антикорупцијске кампање које покреће сам врх 
партије (Милановић, 2021а).

КИНА И СМАЊЕЊЕ ГЛОБАЛНЕ 
НЕЈЕДНАКОСТИ

Видели смо у кратким цртама на који начин је брзи економски раст 
Кине повезан са унутрашњим неједнакостима. То је често дискутована 
тема па се њоме нећемо детаљније бавити. Наш је првенствени циљ да 
покажемо другу страну медаље, односно како је раст Кине, који је, с јед-
не стране, довео до пораста унутрашњих неједнакости, на парадоксалан 
начин, утицао на опадање нивоа глобалних неједнакости и какве после-
дице то оставља на светски поредак.

Пре свега, поставља се питање шта уопште значи појам глобалне 
неједнакости? Донедавно је било уобичајено да се говори о два типа 
неједнакости. Први се односи на неједнакости унутар земаља, а други 
тип на неједнакости између земаља (Гргурић, 2004). 

Када се говорило о неједнакости у свету увек се указивало на нејед-
накост међу земљама. Та неједнакост је најчешће мерена поређењем 
бруто националних доходака по глави становника. Посебно важне су 
биле граничне вредности које су се односиле на најбогатије и најсиро-
машније земље. На пример, ако би се данас поредили подаци између зе-
маља као што су Бурунди, ДР Конго, Нигер, Мозамбик, Малави, на јед-
ној страни, и земаља као што су Катар, Макао, Луксембург, Сингапур, на 
другој, видело би се колико су неједнакости данас велике.

На основу таквих поређења могло се установити, на пример, да је 
током последња два века неједнакост расла упоредо са порастом укуп-
ног светског дохотка и да је била повезана са индустријском револу-
цијом, а касније и са глобализацијом. Међутим, с обзиром на огромне 
разлике у величини земаља, на основу ових поређења није било јасно 
да ли се заиста повећава или смањује неједнакост између људи. Поред 
тога, поређење бруто националног дохотка губило је из вида унутрашње 
неједнакости које, како смо видели на примеру кинеских провинција, 
могу бити изразито велике. У том смислу, од веће помоћи није било ни 
пондерисање које узима у обзир број становника неке земље јер је још 
увек реч о поређењу земаља а не конкретних људи на које се заправо 
мисли када се говори о неједнакостима.
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Из тог разлога је Бранко Милановић прихватио методологију за ме-
рење глобалних неједнакости којом заправо покушава да измери раз-
лике у приходима домаћинстава. Подаци о приходима се прикупљају 
помоћу анкета на репрезентативном узорку домаћинстава из читавог 
света. Дакле, популацију на коју се односи узорак представљају сва до-
маћинства на свету. Јасно је да на тај начин подаци о глобалној нејед-
накости укључују како унутрашње неједнакости тако и неједнакости из-
међу земаља, а на крајњи резултат утиче и величина земље.

Овај начин мерења неједнакости довео је до неочекиваних сазнања о  
њиховом кретању. Кључни налаз био је везан за чињеницу да се, упркос 
увреженом схватању о енормном повећању неједнакости у свету, гло-
бална неједнакост лагано смањивала током последњих неколико деце-
нија (Милановић, 2018).

Објашњење овог парадоксалног закључка налази се управо у брзом 
економском расту Кине као најмногољудније земље на свету. Нарочи-
то значајан утицај на тренд смањивања глобалних неједнакости имао је 
велики пораст дохотка градског становиштва у тој некада сиромашној 
земљи. Другим речима, није исто ако расте доходак половини кинеске 
популације и ако расте доходак половини популације неке земље која 
има пар милиона становника без обзира колико тај раст био велик.

Другим речима, кључни чинилац смањења глобалних неједнакости 
био је, пре свега, убрзан кинески раст.6

Наравно, када је реч о овим трендовима мора се имати у виду да 
је реч о релативним променама. У апсолутним величинама смањење 
неједнакости није тако очигледно јер су почетне позиције биле такве 
да процентуално већи пораст најсиромашнијих у апсолутним износима 
има мање вредности него процентуално мањи пораст богатих. 

Међутим, када је о Кини реч она је успела да и у релативном и у 
апсолутном смислу направи помаке који су је извели из сиромаштва и 
од земље у развоју учинили средње развијеном земљом. Тако је, на при-
мер, просечан доходак градске популације у Кини данас виши него про-
сечан доходак најмање развијених земаља ЕУ, а очекује се да ће тај про-
сек ускоро достићи просек ЕУ.

6 Милановић указује да су две силе током протеклих неколико деценија утицале на 
раст неједнакости – раст неједнакости унутар земаља и знатно бржи раст доходака 
у развијеним него неразвијеним земљама. Међутим, с друге стране, брзи раст Кине 
и Индије представљао је „изједначавајућу силу” (Милановић, 2012, стр. 130). Овај 
кинески економски успех учинио је да и пораст неједнакости у бившим социјали-
стичким земљама, до кога је дошло током девете деценије прошлог века услед по-
литичког и економског колапса СССР-а и земаља Источног блока, није довео до по-
већања глобалних неједнакости, већ само до ублажавања тренда њиховог смањења.



Владимир Вулетић154

ИМПЛИКАЦИЈЕ ЕКОНОМСКОГ РАСТА 
КИНЕ

Међутим, последњи налази показују да услед брзог економског развоја уло-
га Кине у глобалним неједнакостима може бити промењена. Као што наво-
ди британски нобеловац Ангус Дитон (Angus Deaton), убрзани раст Кине 
сада прети да повећа глобалну неједнакост јер више од 4,5 милијарди људи 
на планети сада се налази испод примања просечног Кинеза (Deaton, 2021).

У тексту посвећеном кретању глобалних неједнакости током панде-
мије Ковид 19 овај аутор закључује да је током 2020. године дошло до бла-
гог повећања глобаних неједнакости, али не због заостајања сиромашних 
за богатим земљама услед проблема са пандемијом већ због тога што је и 
у тим условима Кина доживела значајан раст. Другим речима, у свету који 
броји 7,8 милијарди становника, чак 4,4 милијарде је сиромашније од 1,4 
милијарде Кинеза. Укратко, закључује Дитон, „када Кина расте брже, то 
повећава глобалну неједнакост дохотка пондерисану популацијом, уме-
сто да је смањује, као што је то био случај током последњих 40 година. У 
глобалном смислу, Кина више није сиромашна земља и њен раст, који је 
бржи него у другим земљама, учиниће свет више неједнаким. Управо се 
то догодило током пандемије” (Deaton, 2021, р. 14).

Година пандемије би у смислу глобалних неједнакости могла поста-
ти преломна. Међутим, и то је сада круцијално питање, да ли ће кинески 
развој и Кина као социјалистичка земља у новим околностима постати 
носилац глобалне промене тренда који ће довести до смањења глобал-
них неједнакости или ће се искључиво руководити националним инте-
ресима попут соло играча и почети да доприноси повећању глобалних 
неједнакости? Нема сумње, а видели смо да већ постоје такве назнаке, 
да ће Кина решити проблем раста унутрашњих неједнакости. У томе јој 
наруку иду и економске законитости на које је указао Кузњец. Суштин-
ско је, међутим, питање да ли ће независно, па и супротно од економ-
ских законитости, Кина успети да заустави и преокрене наговештени 
тренд повећања глобалних неједнакости?

Одговор је једноставан. Да би глобална неједнакост опадала у наред-
ним деценијама упркос расту Кине потребан је раст у још више земаља 
у развоју, посебно у афричким земљама. Чини се да данас понајвише 
од Кине зависи да ли ће те земље имати бржи економски раст. Управо 
у томе ће се видети кључна улогу КПК. Уколико, независно од питања 
економске профитабилности, учини напор и помогне расту земаља у 
развоју Кина ће допринети опадању глобалних неједнакости у наредном 
периоду. 
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Abstract

The paper presents the main insights into the relationship between China’s rapid 
economic growth in the past forty years and inequality as one of the core socialist 
values. It demonstrates that the explosive economic growth that China has expe-
rienced is one of the factors that has led to the increase in inequality within the 
country, but that it has also been key to putting a stop to and bringing about a slight 
decline in global inequality. It remains to be seen whether China is a global geopo-
litical player that will establish a world order dedicated to reducing inequality or 
a self-seeking actor pursuing its own interests without regard to the global order.
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Сања Зоран Арежина

Улога КПК у развоју кинеског 
модела инвестирања и давања 

помоћи иностранству

Апстракт

Народна Република Кина је већ педесетих година 20. века почела да спроводи 
политику давања инвестиција и помоћи иностранству. Иако су мотиви за то 
били различити у деценијама које су уследиле, кинеско руководство никада 
није одустало од одлуке да давање инвестиција и помоћи иностранству буде 
централни део кинеске спољне политике. Да би доказала хипотезу да је основ-
ни разлог развоја кинеског модела давања инвестиција и помоћи иностранству 
намера кинеског руководства да покаже да Народна Република Кина пред-
ставља „одговорну велику силу” која доприноси решавању важних глобалних 
проблема, док у исто време ради на остваривању најважнијег циља – дости-
зања „кинеског сна” до 2049. године, ауторка користи структурално-функцио-

налну анализу и компаративну анализу.

Кључне речи:

Кина, инвестиције, помоћ, одговорна велика сила, кинески сан

УВОД

Читав век је прошао од 1. јула 1921. године, када je на тајном састан-
ку у Шангају основана Комунистичка партија Кине. Након што је одне-
ла победу у грађанском рату, ова партија је 1949. године основала На-
родну Републику Кину. Током наредних неколико деценија руководство 
партије је успело да Културном револуцијом економски и друштвено 
разрушену и међународно изоловану државу трансформише у снажну 
и утицајну чланицу међународне заједнице. Да би пројектовала своју 
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националну моћ и остварила своје циљеве – обезбеђивање довољно хра-
не и енергената за становништво, присаједињење свих кинеских терито-
рија и опстанак Комунистичке партије Кине на власти – недуго након 
оснивања НР Кина је почела да спроводи политику давања инвестиција 
и помоћи иностранству (Arežina, 2018, str. 15).

Током педесетих и шездесетих година, средства која је Пекинг из-
двајао у ту сврху била су велика. Са отпочињањем политике „реформи 
и отварања према свету” 1978. године кинеско руководство почело је да 
смањује количину средстава коју је издвајало у ову сврху, пре свега због 
потребе да их преусмери у модернизацију земље (Selden, 1978). Тек на 
почетку 21. века, захваљујући свом изузетном економском расту и зна-
чајним финансијским ресурсима, НР Кина је поново почела да издваја 
значајнија средства за ову намену, на билатералном и мултилатералном 
нивоу. 

Иако неки западни аутори имају сумње у мотиве кинеског инвести-
рања и давања помоћи иностранству, ауторка износи хипотезу овог ис-
траживања да кинеско руководство развија модел давања инвестиција 
и помоћи иностранству са намером да покаже да НР Кина представља 
„одговорну велику силу” (Fuzeren de Daguo) која доприноси решавању 
важних глобалних проблема (Zoellick, 2005), док у исто време ради на 
остваривању најважнијег циља – достизања „кинеског сна” до 2049. го-
дине (Gong, 2013).1 

У претходном периоду, истраживања о моделу инвестиција и по-
моћи иностранству углавном су била фокусирана на опште информа-
ције о инвестицијама и помоћи коју НР Кина даје иностранству. Ради се, 
пре свега, о подацима о структури, обиму и начину давања инвестиција 
и помоћи иностранству, као и институцијама које спроводе ову полити-
ку.2 У овом истраживању акценат је стављен на факторе који су утицали 
на кинеско руководство да развија модел давања инвестиција и помоћи 
иностранству заснован на „Пекиншком консензусу”. Да би доказала ос-
новну хипотезу, ауторка користи структурално-функционалну анализу 
како би ближе објаснила кинески модел давања инвестиција и помоћи 
иностранству и његов утицај на суседне државе и међународну заједницу. 

1 Председник Си Ђинпинг је на Трећем пленуму 18. конгреса КПК у новембру 2012. 
године споменуо визију „кинеског сна”, која је накнадно објашњена као остварење 
великог броја унутрашњих реформи захваљујући којима ће НР Кина постати држа-
ва благостања. 

2 Ради се о следећим истраживањима: Brautigam, D. (2009). The Dragon’s Gift. New 
York: Oxford University Press; Wolf, C. J., Wang, X., Warner, E. (2013). China’s Foreign 
Aid and Government Sponsored Investment Activities – Scale, Content, Destinations and 
Implications. Washington D.C.: RAND Corporation; Arežina, S. (2018). China in Europe. 
Belgrade: Institute of European Studies, и другa.
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Такође, она користи компаративну анализу како би извршила поређење 
овог модела са западним, који је заснован на „Вашингтонском консен- 
зусу”, и поређење система давања кинеске мултилатералне помоћи ино-
странству са системом добијања помоћи преко система OECD који је 
својствен западним државама. 

Чланак се састоји од пет делова. У уводном делу ауторка наводи 
контекст у коме ће се истраживање обавити, објашњава суштину про-
блема којим ће се бавити у чланку и поставља хипотезе. У другом делу 
ауторка објашњава историјат давања кинеских инвестиција и помоћи у 
иностранству. У трећем делу ауторка наводи факторе који су утицали на 
КПК да развија модел инвестиција и помоћи иностранству. У четвртом 
делу ауторка објашњава врсте и начин давања инвестиција и помоћи 
иностранству. У закључним разматрањима биће сумирано истраживање 
и закључци до којих се дошло, након чега ауторка даје пројекцију у ком 
правцу ће се развијати кинеска политика давања инвестиција и помоћи 
иностранству.

ИСТОРИЈАТ ДАВАЊА КИНЕСКИХ 
ИНВЕСТИЦИЈА И ПОМОЋИ ИНОСТРАНСТВУ

Иако и сама суочена са блокадом и ембаргом услед губитка наклоно-
сти и подршке Запада након оснивања 1949. године, НР Кина је поче-
ла да даје инвестиције и помоћ иностранству. Средства која је Пекинг 
издвајао у ту сврху педесетих и шездесетих година била су прилично 
велика и највећим делом су давана као подршка националној незави- 
сности и развоју економија. Током седамдесетих година НР Кина је на-
ставила са давањем инвестиција и помоћи иностранству превасходно 
како би парирала утицају Совјетског Савеза. Помоћ је већином давана 
социјалистичким земљама са којима је имала развијене партијске везе, 
марксистичко-лењинистичким покретима и неким суседним државама 
(Brautigam, 2009, р. 32).

Пекинг полако почиње да смањује количину средстава која су из-
двајана у ову сврху након преузимања столице у Уједињеним нацијама 
од Тајвана 1971. године. Разлог томе је што економски и друштвено ра- 
зрушена након Културне револуције, политике „великог скока напред” 
и кампање „сто цветова” НР Кина није имала много тога да понуди ни 
сопственом становништву, а камоли свету. Зато је било неопходно да 
се окрене сопственом развоју, реформама и модернизацији земље, за 
шта јој је, пре свега, било неопходно мирно окружење. Међутим, велики 
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„архитекта” реформи Денг Сијаопинг (Deng Xiaoping) остао је доследан 
својој тврдњи „да је помоћ иностранству била права ствар у прошлости, 
права ствар у садашњости и да ће бити права ствар и када се Кина ра- 
звије”. У наредних неколико деценија он ће поставити темеље проме-
нама у спољној политици и економији увођењем политике „реформи 
и отварања према свету”, „осмех дипломатије” и доктрине „24 карак-
тера” (политика „бити стрпљив”; Kissinger, 2011, р. 539)3, које ће у сле-
дећих 35 година трансформисати НР Кину из Културном револуцијом 
економски и друштвено разрушене и међународно изоловане државе у 
снажну и утицајну чланицу међународне заједнице.

Захваљујући успешној стратегији економске модернизације, чији 
први корак је био „поздрављање уласка” (Yin Yinlai) значајних инвести-
ција из иностранства, НР Кина је 2001. године кренула са другом фазом 
економске модернизације – политиком „изласка на страна тржишта” 
(„going out” политика, Zou Chuqu) вишка капитала са циљем да се про-
дуби приступ страним тржиштима, природним ресурсима и напредним 
технологијама, доносећи додатни раст и стабилизацију. Ова политика је 
укључена у Десети петогодишњи план (2001–2005), чиме је формализо-
вана као једна од „четири модернизације” и примарни циљ економског 
развоја (Arežina, 2016, str. 14). То је значило да Пекинг поново отпочиње 
са издвајањем значајнијих средстава за давање инвестиција и помоћи 
иностранству. 

У Једанаестом петогодишњем плану (2006–2010) влада је подстакла 
компаније да „и даље иду напоље” (Jinyibu Zouchuqu), док је у Дванае-
стом петогодишњем плану (2011–2015) фокус стављен на продубљивање 
дистрибутивне мреже и препознатљивост, као и на стицање напредних 
технологија и могућности истраживања и развоја (Sagers, 2012). Неси-
гуран економски развој, наставак нестабилности на глобалним финан-
сијским тржиштима и успоравање економског раста развијених држа-
ва подстакли су многе државе у развоју да усвоје политике прихватања 
спољних директних инвестиција као начин да постигну економски раст 
и направе бољи инвестициони амбијент, што је имало позитиван ути-
цај на планове НР Кине отворивши јој пут да улаже у државе и регио- 
не широм света (16+1, 2016). Стога је Тринаести петогодишњи план 
(2016–2020) у фокус ставио реформу кинеског друштва, коју је довео 
у везу са напредним технологијама. Дат је задатак да се економија НР 
Кине реструктурира од инвестиционог модела, који је заснован на јефтиној 

3 Денг Сијаопинг је 1991. године формулисао ову политичку опоруку: „Мирно по-
сматрајте, осигурајте нашу позицију; хватајте се у коштац са стварима мирне главе; 
кријте наше капацитете и чекајте повољну прилику; успешно се држите по страни и 
никада не претендујте на вођство”.
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радној снази која производи јефтине производе за трећа тржишта, ка по-
трошачком моделу, заснованим на производњи напредних технологија, 
које ће да купује кинеско становништво (Zapoljskis, 2016). У складу са 
тим, кинеско руководство је 2015. године објавило стратегију „произве-
дено у Кини” (Zhongguo Zhizao 2025; Lempton, 2015, р. 38).4

Нови Четрнаести петогодишњи план (2021–2025) узима у обзир 
нове међународне околности и појаву COVID-19 пандемије, у складу 
са којима ставља фокус на „двоструку циркулацију”, која би требало да 
омогући коришћење свих предности глобализације уз истовремено ко-
ришћење сопствених капацитета. То значи да ће један део финансијских 
средстава, који је у претходном периоду одлазио у иностранство путем 
инвестиција и помоћи, бити донекле смањен и усмерен на јачање кине-
ске привреде. Крајњи циљ је да кинеско друштво постане самодовољно 
и независно од европског, америчког или афричког тржишта, и да се 
формира „друштво средње класе” које ће имати довољно висок животни 
стандард да може да купује високотехнолошке производе које произво-
де кинеске компаније (Arežina, 2018, str. 17). 

У складу са овим плановима, прилагођавале су се иницијативе и 
пројекти које је кинеско руководство покретало у међувремену. Највећа 
и глобално најпознатија кинеска иницијатива „Један појас, један пут” 
(Yidai Yilu) промовисана је 2013. године са циљем да повеже два еко-
номски развијена краја Евроазије (Западну Европу и источни део НР 
Кине), али и остале континенте Африку, Јужну Америку и Аустралију. 
Процењује се да овај пројекат обухвата око 4,4, милијарде људи (64% 
светске популације) и државе које праве око 40% светског БДП. Према 
најавама кинеског председника Сиа Ђинпинга (Xi Jinping) из 2017. годи-
не, очекује се да вредност овог пројекта достигне преко хиљаду милијар-
ди долара, при чему би креирао запослење за неколико милиона људи 
и генерисао више од 100 милијарди долара прихода од пореза. Зато га 
је назвао „пројектом века”, који би требало да донесе благодат свим др-
жавама које се налазе дуж „новог пута свиле” (Kynge, Wheatley, 2020).

4 Стратегија има за циљ јачање кинеске индустрије високе технологије и пласирање 
ових производа широм света.
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ФАКТОРИ КОЈИ СУ УТИЦАЛИ НА КОМУНИСТИЧКУ 
ПАРТИЈУ КИНЕ ДА РАЗВИЈА МОДЕЛ 

ИНВЕСТИЦИЈА И ПОМОЋИ ИНОСТРАНСТВУ

Tоком деценија, многобројни фактори су утицали на кинеско руковод-
ство да настави са политиком инвестиција и помоћи иностранству. Неки 
од фактора били су изразито доминантни само у одређеном периоду, да 
би касније њихов утицај слабио, а јачао утицај других фактора, док су 
неки од њих све време били константни. Стога ће у наставку бити наве-
дени најважнији од њих. 

Први фактор је жеља кинеског руководства да НР Кина буде пред-
стављена као партнер на кога државе, посебно оне са којима има до-
бре односе, могу да се ослоне. Овај фактор је био актуелан још током 
педесетих и шездесетих година 20. века, када је Пекинг пружао по- 
дршку свим државама које су желеле да остваре независност и развију 
своје економије, како би кроз сарадњу са њима разбио економску бло-
каду наметнуту са Запада. Након завршетка Хладног рата, као пандан 
западном „Вашингтонском консензусу”, НР Кина је развила сопствени 
„тржишно-лењинистички” модел пружања економске помоћи, назван 
„Пекиншки консензус” (Cooper Ramo, 2004, р. 39).

Други значајан фактор је задовољење потреба унутрашњег тржишта 
за животно важним ресурсима и прекоморским тржиштима за ди- 
стрибуцију и продају домаћих производа. Да би могла да реализује овај 
циљ спољне политике НР Кина је две деценије радила на развоју инве-
стиционог модела развоја, стављањем у фокус “going out” политике и 
указујући на потребу “win-win” сарадње са државама широм света (Zha, 
Breslin, 2010, р. 67).

Још један значајан фактор је потреба за интернационализацијом ки-
неских компанија и националне валуте јуана. У том циљу, кинеско руко-
водство је омогућило излазак на страна тржишта кинеским компанија-
ма у државном власништву и приватним компанијама средње величине, 
како би улагале у различите пројекте од интереса за национални опо-
равак и повећавале своју видљивост преузимајући познате брендове и 
напредне технологије потребне за развој домаће економије (Hong, Hou, 
2017, р. 55).

Четврти важан фактор је потреба кинеске владе да се, услед стра-
ха од губитка куповне моћи долара, ослободи девизних резерви, посеб-
но оних које има у доларима, и пребаци их у злато и друге валуте (тзв. 
дедоларизација). Разлог за то је незадовољство доларом као резервном 
валутом, које нараста у свету због непрекидне енормне емисије нових 
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количина те валуте, пре свега услед повећања потрошње америчке вла-
де, што изазива страх свих који чувају доларе од губитка његове куповне 
моћи (Arežina, 2018, str. 94).

Пети фактор је јачање кинеског положаја у међународним органи-
зацијама. Како би заузела место у Уједињеним нацијама (уместо Тајва-
на), њеним специјализованим агенцијама и другим међународним ор-
ганизацијама, НР Кина је још педесетих и шездесетих година 20. века 
успоставила сопствени систем давања мултилатералне помоћи ино-
странству без укључивања у оквир помоћи OECD-a, који је својствен за- 
падним државама (Miljanić, 1996, str. 30). Развијено је релативно блиско 
партнерство са глобалним и регионалним мултилатералним развој-
ним организацијама, као што су Програм Уједињених нација за раз-
вој, Светска банка, Азијска развојна банка, али и развијене сопствене 
мултилатералне развојне институције, попут Азијске инфраструктурне 
и инвестиционе банке. У последњих неколико година, форме и облици 
мултилатералне помоћи коју НР Кина даје постали су знатно разновр- 
снији и диверзификованији, а количина новца која се опредељује у ту 
сврху знатно је повећана (Hong, Hou, 2017, р. 11).

Шести важан фактор је потреба НР Кине да повећа своју „меку моћ”. 
Наиме, давање инвестиција и помоћи иностранству помаже интернацио- 
нализацији кинеске културе, служећи као један вид културне дипло- 
матије, поред 1.000 института Конфуције, који постоје широм света, и 
кинеских културних центара који промовишу „кинески сан” на међу-
народном нивоу (по угледу на Alliance Française, British Council i Goethe-
Institut; Arežina, 2018, str. 98).

У исто време, НР Кина је развојем модела давања инвестиција 
и помоћи иностранству желела позитивно да утиче на западне држа-
ве и међународне организације да повећају инвестиције и помоћ ино-
странству за развој инфраструктуре и смање политичка условљавања 
(Milanović, 2021). Тако су САД након 2017. године отпочеле „тихе раз-
говоре” са америчким партнерима како створити алтернативне меха-
низме финансирања у односу на иницијативу „Један појас, један пут”, 
које би понудили државама којима је потребан прилив капитала, што 
је политика која је настављена и након доласка председника Џо Бајдена 
(Joe Biden) на власт у јануару 2021. године (Smith, 2018; Aljazeera, 2021; 
Miki, 2021).

Међутим, вероватно најважнији фактор је очување територијалног 
интегритета и присаједињење свих кинеских територија које је Кина 
изгубила током „века понижења”. Устав НР Кине сугерише да је „све-
ти циљ” поновног уједињења земље задатак сваког Кинеза и неизбежан 
историјски ток (Medeiros, 2009). Јачајући партнерства са државама широм 
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света НР Кина ради на реализацији свог циља, док истовремено доноси 
благодат другим државама.

КИНЕСКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И 
ПОМОЋ ИНОСТРАНСТВУ

Количина кинеских директних инвестиција у иностранству постала је 
много већа откако је НР Кина достигла економску стабилност почетком 
21. века. Наиме, за разлику од периода 1982–1989. године, када су стра-
не директне инвестиције иностранству износиле мање од 500 милиона 
долара, у периоду 1990–1999. године овај износ је порастао на нешто из-
над две милијарде долара, док су 2000. кинеске директне инвестиције у 
иностранству износиле мање од 2,3 милијарде долара. Са почетком при-
мене “going out” политике 2001. године, кинеске директне инвестиције 
су порасле. Тако су кинеске инвестиције у иностранству 2005. године 
достигле 72,4 милијарде долара и наставиле да се повећавају сваке годи-
не, да би 2015. износиле 135,6 милијарди долара (Blanchard, 2017). Про-
цењује се да је од почетка политике „реформи и отварања према свету” 
до 2020. године НР Кина, путем припајања, преузимања или оснивања 
joint venture, пласирала преко 1.500 милијарди долара директних инве-
стиција у свет (World Economic Forum, 2017; EY, 2021). 

Како није постојало планско и рационално улагање кинеског капита-
ла у иностранству, у августу 2017. године руководство НР Кине је доне-
ло одређене рестриктивне прописе да би појачали контролу над финан-
сијским средствима која излазе из земље и тиме наставили са развојем 
кинеске економије и смањили улагање у секторе који нису од централ-
ног интереса за владу, нити у складу са државним дугорочним циљеви-
ма и директивама. Резултат тога је био да су до краја 2017. години ки-
неске директне инвестиције у иностранству опале за 46% (Hsu, 2017).

По питању давања помоћи иностранству Пекинг је развио сопстве-
ни модел – помоћ са кинеским карактеристикама – заснован на „Пе-
киншком консензусу”. Овај модел помоћи не користи политику „шта-
па и шаргарепе”, за разлику од западног модела који је укорењен у 
идејама Маргарет Тачер (Margaret Thatcher) и Роналда Регана (Ronald 
Reagan), односно на „Вашингтонском консензусу” који се заснива на 
сету мера које прималац помоћи треба да испуни, познатим као „шок 
терапија”, попут консолидације државног буџета, фискалне дисципли-
не и др. У складу са кинеским прагматизмом и идеализмом, овај мо-
дел утемељење налази у пет начела мирољубиве коегзистенције која су 
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установљена 1954. године, Осам принципа кинеске помоћи иностран-
ству, које је Џоу Енлај (Zhou Enlai) објавио на турнеји по Африци 1964. 
године, Четири принципа економске и техничке сарадње, које је Џао 
Цијанг (Zhао Ziyang) објавио током посете Африци почетком 1983. и 
“going out” политици (Bernasconi-Osterwalder, et al., 2013, рр. 1–2). У 
исто време, кинески модел помоћи заснива се на три принципа: инова-
ције и прилагодљивост локалним условима (ангажовање напредне тех-
нологије радије него ширење технологија ниског нивоа), одрживост и 
стабилност (улагање у инфраструктуру и природне ресурсе) и очување 
независности (немешање у унутрашњу политику држава корисница као 
једно од пет начела мирољубиве коегзистенције; Jurišić, 1999, str. 38). 

Кинеска помоћ иностранству може се поделити на билатералну и 
мултилатералну помоћ. Постоји најмање девет врста билатералне по-
моћи које НР Кина даје иностранству: медицински тимови, обука и сти-
пендије, хуманитарна помоћ, млади волонтери, отпис дуга, буџетска 
подршка, пројекти „кључ у руке” (инфраструктура, фабрике, итд.), по-
моћ у натури и техничка помоћ. Неке од ових врста помоћи у примени 
су дужи период, док су друге потпуно нове (Bernasconi-Osterwalder, et 
al., 2013, р. 105). Међутим, најчешће се мисли на три начина давања фи-
нансијске помоћи: грантови (бесповратна помоћ), бескаматни зајмови и 
повлашћени зајмови.

Када је у питању мултилатерална помоћ, НР Кина је још педесе-
тих година 20. века успоставила сопствени систем давања помоћи ино-
странству, мимо оквира помоћи OECD-а који је својствен западним др-
жавама. Разлог за то је што се НР Кина и даље декларише као држава 
у развоју, те помоћ која стиже из Пекинга има мањи проценат гранта у 
односу на помоћ која се добија преко система OECD, због чега западне 
институције кинеску помоћ иностранству често квалификују као Зва-
нично развојно финансирање (ODF), а не као Званичну развојну помоћ 
(ODA; Hong, Hou, 2017, р. 51). 

НР Кина је успоставила релативно блиско партнерство са глобал-
ним и регионалним мултилатералним развојним организацијама, као 
што су Програм Уједињених нација за развој, Светска банка, Азијска 
развојна банка и др. (Hong, Hou, 2017, р. 51). У почетку се кинеска мул-
тилатерална помоћ иностранству састојала само од две форме помоћи: 
донација и плаћања чланства у међународним организацијама. Са раз-
војем система давања мултилатералне помоћи иностранству долази до 
њихове диверзификације, те се може рећи да данас постоје донације и 
чланарине у међународним организацијама, финансирање капитала и 
зајмови и пројектна сарадња са међународним организацијама (Jurišić, 
1999, р. 38).
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Кинески извори тврде да је НР Кина у периоду од 1950. до 2016. го-
дине обезбедила више од 400 милијарди јуана помоћи иностранству, да 
је започето више од 5.000 пројеката, од чега је завршено скоро 3.000, 
и да је одржано преко 11.000 тренинг програма у НР Кини за више од 
260.000 чланова особља из других држава у развоју (World Economic 
Forum, 2017). Према подацима Државног савета НР Кине, само у пе-
риоду 2013–2018. године кинеске финансијске институције алоцирале 
су 270,2 милијарде јуана помоћи иностранству, које су подељене у три 
категорије – грантови, бескаматни зајмови и повлашћени зајмови (The 
State Council of the PR China, 2021). Значајан део ове врсте помоћи од-
лази на 2.600 пројеката вредних 3.700 милијарди долара који су покре-
нути у оквиру иницијативе „Један појас, један пут” (Aljazeera, 2021).

Услед појаве COVID-19 пандемије дошло је до смањења кине-
ског економског раста са 6% у 2019. на 2,3% у 2020. години (Cheng, 
2021). То је за последицу имало увођење политике „двоструке цирку- 
лације”, која је довела до значајног пада кинеске помоћи иностранству, 
са 75 милијарди долара, колико је износила на врхунцу у 2016, на чети-
ри милијарде долара у 2020. години (Kynge, Wheatley, 2020). Међутим, 
свесна своје улоге „одговорне велике силе” НР Кина је током 2020. го-
дине почела да развија нову компоненту иницијативе „Један појас, је-
дан пут” – здравствени пут свиле. У оквиру ње, Пекинг је успоставио 
значајне механизме сарадње између кинеских здравствених институ-
ција и здравствених институција у разним регионима, послао државама 
значајну помоћ у реаговању на COVID-19 пандемију (тестове, заштитну 
опрему и вакцине) и подршку за економски и социјални опоравак др-
жавама у развоју (отпис и рефинансирање дугова) (Xinhua, 2021; Qiu, 
Woo, 2020). 

ЗАКЉУЧАК

Полазна основа овог истраживања је дугорочна политика давања инве-
стиција и помоћи иностранству, коју је кинеско руководство почело да 
спроводи након оснивања Народне Република Кине 1949. године. Иако 
се количина средстава која је опредељивана у ову сврху мењала у скла-
ду са околностима у којима је кинеско руководство водило државу, ни-
када се није одустало од овакве врсте сарадње са суседним државама и 
међународном заједницом, чак ни у периоду када је Народна Република 
Кина била једнако сиромашна као и државе које су од ње примале по-
моћ, нити када јој је приоритет постао усмеравање свих финансијских 
капацитета у економски развој.
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Како је за доказивање хипотезе најважнији ангажман кинеског ру-
ководства по питању решавања важних глобалних проблема, док у исто 
време раде на остваривању најважнијег циља – достизања „кинеског 
сна” до 2049. године, ауторка је у истраживању акценат ставила на фак-
торе који су утицали на кинеско руководство да развије посебан модел 
давања инвестиција и помоћи иностранству који је заснован на „Пе-
киншком консензусу”. Током истраживања, дошла је до закључка да су 
неки од фактора били изразито доминантни само у одређеном периоду, 
да би касније њихов утицај слабио, а јачао утицај других фактора, док су 
неки од њих све време били константни. Сви фактори деловали су по-
зитивно на кинеско руководство да пронађе win-win решења и настави 
са давањем инвестиција и помоћи иностранству, упркос променама ки-
неских приоритета током спровођења политике „реформи и отварања 
према свету” и COVID-19 пандемије. 

У исто време, ауторка је дошла до закључка да се модел давања ин-
вестиција и помоћи иностранству значајно разликује од западног моде-
ла који основу има у „Вашингтонском консензусу”, да се систем давања 
кинеске мултилатералне помоћи иностранству разликује од помоћи 
која се добија преко система OECD који је својствен западним држава-
ма, да развијајући такмичење са Западом овај модел значајно доприно-
си повећању инвестиција и помоћи иностранству (посебно државама у 
развоју), као и да, иако су се мењали начин давања и количина средста-
ва која је опредељивана од стране кинеског руководства у сврху инве-
стирања и давања помоћи иностранству, овај модел је ипак деценијама 
остао централна тачка кинеске спољне политике. 

У вези са тим, ауторка је указала да је током деценија развоја кине-
ско руководство настојало да контролише и усмерава развој овог модела 
усклађујући га са плановима за рационално улагање кинеског капитала у 
иностранству. Сходно томе, у августу 2017. године влада је донела одређе-
не рестриктивне прописе, у складу са којима је смањена количина сред-
става која је Народна Република Кина пласирала у иностранство у наред-
ним годинама (само у 2017. години смањење је износило готово 46%). 

Нова промена у количини средстава која излазе из НР Кине уследи-
ла је након појаве COVID-19 пандемије и значајног смањења кинеског 
економског раста. Упркос потреби да део средстава преусмери из ино-
странства у развој домаћег тржишта и дугорочне планове за остварење 
„кинеског сна”, ауторка указује да кинеско руководство није одустало 
од намере да Народна Република Кина настави да буде присутна у ино-
странству. У вези са тим, покренули су нову компоненту иницијативе 
„Један појас, један пут” – здравствени пут свиле – захваљујући којој је 
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међународној заједници пружена значајна помоћ током COVID-19 пан-
демије. 

На крају, узимајући у обзир резултате истраживања, ауторка закљу-
чује да је кинески модел давања инвестиција и помоћи иностранству 
умногоме допринео да суседне државе и међународна заједница осе-
те благодат њеног економског развоја. У исто време, НР Кина је поста-
ла прва држава у свету по трговинском обиму, друга економска сила, 
највећи поседник девизних резерви, највећи давалац људства за миров-
не мисије Уједињених нација, а сиромаштво је искорењено у потпуно-
сти. Након појаве COVID-19 пандемије 2020. године, тринаеста гене-
рација кинеског руководства поступила је веома одговорно позивајући 
међународну заједницу на сарадњу, поштену дистрибуцију COVID-19 
вакцина, одрицање права на интелектуално власништво над вакцинама 
и пренос технологије прављења COVID-19 вакцина државама у развоју 
у циљу заједничке производње (Xinhua, 2021). Све наведено говори у 
прилог томе да Народна Република Кина представља „одговорну вели-
ку силу”, која доприноси решавању важних глобалних проблема, док у 
исто време ради на остваривању најважнијег циља – достизања „кине-
ског сна” до 2049. године. 

У наредном периоду, у складу са новом Белом књигом о међународ-
ној развојној сарадњи, која је објављена 10. јануара 2021. године, аутор-
ка очекује да ће Пекинг наставити да својим економским растом пома-
же глобални развој, уз неизбежно прилагођавање новим околностима до 
којих ће доћи у периоду током и након завршетка COVID-19 пандемије.
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Abstract

The People’s Republic of China started implementing its foreign investment 
and foreign aid policies in 1950s. Although their motivation has changed in 
the meantime, Chinese leadership has never given up its decision that foreign 
investment and aid should constitute the central part of the Chinese foreign 
policy. To prove the premise that the fundamental reason for the development of 
this Chinese model of foreign investment and aid is the intention of the Chinese 
leadership to prove that the People’s Republic of China is “a responsible great 
power” which contributes to the resolution of important global problems, while at 
the same time trying to achieve its paramount goal – “Chinese dream” until 2049, 

the author uses structural-functional and comparative analyses.
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Aпстракт

Народна Република Кина је још од 1950-их година у политичком и економском 
смислу присутна на простору Латинске Америке. Иако овај светски регион тада 
није важио за перспективан, с обзиром на ниске стопе привредног раста, недо-
вољан степен индустријализације и ауторитарне политичке системе и културу, 
Кина је препознала његов потенцијал и кренула у постепено приближавање и 
отварање ка истом. Циљ овог рада је да испитамо квалитет политичких и еко-
номских односа између званичног Пекинга и латиноамеричких социјалистич-
ких режима некада и сад како бисмо указали на значај идеолошког момента, 
односно марксистичко-лењинистичке политичке и економске матрице коју су 
обе стране делиле или је и даље деле. Полазна хипотеза рада јесте да је идео- 
лошка блискост допринела лакшем приближавању два међусобно удаљена 
субјекта која се значајно разликују у погледу културе, религије и језика и која 
до тада нису имала значајније контакте током историје. Резултати истраживања 
показали су да је Кина од отварања ка свету крајем 1970-их до данас успела да 
направи незапамћен економски продор у готово све латиноамеричке државе и 
постане један од најзначајнијих трговинских партнера истих, али и да јача своју 
политичку позицију кроз активну дипломатију отпризнавања тзв. Републике 
Кине. У истраживању смо се користили историјском методом, компаративном 

методом, статистичком методом и методом студије случаја.

Кључне речи:

Кина, Латинска Америка, социјалистички режими, економија, политика, Тајван
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УВОД 

Свега неколико година након завршетка Кинеске револуције 1949. годи-
не званични Пекинг је започео процес ширења свог политичког и еко-
номског утицаја широм света, па и на простору удаљене и за кинеску 
цивилизацију и културу недовољно познате Латинске Америке. Након 
завршетка Другог светског рата у Латинској Америци долази до све ин-
тензивнијег продора марксистичко-лењинистичке, односно комунистич- 
ке (у ширем смислу, са разним варијацијама) идеологије, што је битно 
утицало на динамику како унутрашњих политичких и економских од-
носа у земљама овог региона тако и на спољнополитичке односе истих. 
Латиноамерички левичари организовали су се у различите покрете и 
политичке партије, али и милитантне организације са циљем освајања 
власти и спровођења комунистичке револуције у пракси. За латиноаме-
ричке левичаре Народна Република Кина је, као земља под вођством 
Комунистичке партије још од 1949. године, увек имала посебно место из 
два разлога. Прво, комунистичка револуција у Кини, која је заправо била 
грађански рат у другој половини 1940-их, била је успешна, јер су кому-
нистичке снаге Мао Цедунга (Máo Zédōng) поразиле националистичке 
снаге Куоминтанга под командом Чанга Кај Шека (Chiang Kai-shek), 
што је био важан подстрек и „рецепт за успех” комунистима широм све-
та, па и оним у Латинској Америци. Друго, Кина је као комунистичка 
земља од 1949. године постала природни непријатељ Сједињеним Аме-
ричким Државама које су током Хладног рата изискивале огромне на-
поре да ограниче, а потом и сузбију присуство комунизма практично у 
свим деловима света. Односи Пекинга и Вашингтона све до данас оста-
ли су прилично затегнути због питања тзв. Републике Кине, односно тзв. 
Тајвана као независне државе коју Пекинг не признаје и сматра својом 
територијом. С обзиром на то да су сви латиноамерички левичари озна-
чавали САД као империјалистичку силу која је још доктрином бившег 
председника Џејмса Монроа (James Monroe) из 1823. године прогла-
сила Латинску Америку својом интересном сфером (Betancourt Vélez, 
2014, p. 691), званични Пекинг се наметнуо као природан савезник у 
борби против северноамеричке хегемоније на глобалном плану.

ПОЧЕТАК ДУГОГ ПУТОВАЊА КИНЕ 
КА ЛАТИНСКОЈ АМЕРИЦИ 

Кина је на простору Латинске Америке присутна још од 1950-их годи-
на, када покушава да успостави прве економске везе са земљама попут 
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Чилеа и Аргентине, али њено право присуство креће од 1960, када успо-
ставља дипломатске везе са Кубом, у којој на власт 1959. године до-
лази Комунистичка партија Кубе предвођена Фиделом Кастром (Fidel 
Castro). Ово ће се испоставити као један од пресудних момената на путу 
продора Кине ка социјалистичким латиноамеричким режимима, с об-
зиром на то да је на исте званична Хавана имала важан идеолошки и 
дипломатски утицај. Од 1970-их година Кина, као земља коју већина 
латиноамеричких држава још увек није ни признавала, креће у активну 
дипломатску мисију која је била заснована на четири основна принципа 
– миру, међусобној подршци, обостраној користи и развоју кроз парт- 
нерску сарадњу. С обзиром на јачање институција Уједињених нација 
и пораста значаја гласа сваке земље чланице, без обзира на величину и 
број становника, стратешки циљ Пекинга је било успешно спровођење 
„политике једне Кине” у Латинској Америци, односно признања Народ-
не Републике Кине као „једине, истинске и легитимне” Кине и кочења 
или елиминисања дипломатских односа са Тајваном. Кина је на том 
пољу врло брзо остварила успехе, па је тако успоставила дипломатске 
односе са Аргентином и Мексиком 1972, Венецуелом и Бразилом 1974, 
те Боливијом 1985. године (Lafargue, 2006, p. 1). 

KИНА И ПЕРОНИСТИЧКА АРГЕНТИНА 

Иако је перонизам у Аргентини тријумфовао још 1940-их година, овај 
специфични социјалистички корпоративистички режим, који је поку-
шавао да пронађе „трећи пут” између капитализма и комунизма, успо-
ставља контакте са Кином тек средином 1970-их током председничког 
мандата Изабел Перон (Isabel Perón), друге супруге творца перонизма 
Хуана Перона (Juan Perón). Она је, у име Јустицијалистичке (перони-
стичке) партије, посетила централу Комунистичке партије Кине 1973. 
године (годину дана уочи председничких избора на којима је однела по-
беду) и успоставила важне везе између две партије. Почетак интензив-
не економске и политичке сарадње две земље у пуном смислу чекао се, 
међутим, све до 2003. године, када на власт поново долазе перонисти 
предвођени Нестором Киршнером (Néstor Kirchner). Киршнер је остао 
упамћен као председник који је прекинуо односе између Међународног 
монетарног фонда и Аргентине, те у левичарском духу потражио парт- 
нере за сарадњу у „земљама слободног света”. Иако је генерал Хорхе 
Рафаел Видела (Jorge Rafael Videla) био први аргентински лидер који 
је отишао у званичну посету Пекингу још 1980. године, званична посе-
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та Нестора Киршнера Кини 2004. била је далеко више историјска. То-
ком исте Киршнер је дефинисао „стратешко партнерство са Кином” и 
низом потписаних билатералних споразума различите врсте, отворио 
врата за повећање трговинске размене и инвестиција (Laufer, 2013, p. 
127). У време власти Кристине Киршнер (Cristina Kirchner), од 2007. до 
2015. године, Кина постаје један од три најзначајнија трговинска парт- 
нера Аргентини, где Аргентина у Кину највише извози соју и месо, а 
највише из ње увози индустријску опрему и различите савремене техно-
логије. Посебно је важан податак да је Кристина Киршнер 2015. године 
потписала споразум са председником Кине Сиом Ђипингом (Xi Jinping) 
о сарадњи у области одбране и војне индустрије и ударила темеље за ка- 
снији споразум десничарске владе Маурисија Макрија (Mauricio Macri) 
са Пекингом о постављању кинеске станице за праћење сателита у Лас 
Лахасу у провинцији Неукен (Londoño, 2019). 

КИНА И КАСТРИСТИЧКА КУБА 

Као што смо претходно поменули, Куба је била прва латиноамерич-
ка земља са којом је нова, комунистичка Кина успоставила дипломат-
ске односе. Чињеница да је режим Фидела Кастра био прокламован као 
комунистички, те као такав под снажним економским, али и војним и 
дипломатским ударом САД, натерала га је да проналази геостратешке 
савезнике широм света, превасходно земље у којима је успостављен ко-
мунистички режим. Кина је свакако била једна од њих, али у почетним 
годинама хладноратовских превирања још увек недовољно снажна да 
буде изазивач званичном Вашингтону у правом смислу те речи. Управо 
зато се у периоду кинеско-совјетског раскола (1960–1989) Куба дистан-
цира од Кине и остаје чврст совјетски савезник. По окончању Хладног 
рата и распада Совјетског Савеза Куба почетком 1990-их улази у фазу 
успона политичких и економских односа са Кином. Захваљујући по-
већању обима трговинске размене, кинеским инвестицијама и позајми-
цама у милијардама америчких долара, Куба је релативно брзо постала 
други најзначајнији латиноамерички трговински партнер Кине (одмах 
иза Венецуеле). Куба већ три деценије може да рачуна на активну ди-
пломатску подршку званичног Пекинга у међународним институција-
ма, а потврда значаја овог острва за Кину су и званичне посете њена два 
председника Хавани – Хуа Ђинтаа (Hú Jǐntāo) 2004. и Сиа Ђипинга 2014. 
године (Regalado Florido, 2018, pp. 69–77).
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КИНА И ЧАВИСТИЧКА ВЕНЕЦУЕЛА

До доласка на власт Уга Чавеза (Hugo Chávez) 1999. године Венецуела 
и Кина нису имале претерано значајне политичке или економске од- 
носе. Вредна помена је једино посета венецуеланског председника Луи- 
са Ерере Кампинса (Luis Herrera Campins) Пекингу давне 1981. годи-
не, али која није донела значајније резултате, сем чињенице да су тиме 
две земље и дефинитивно потврдиле дипломатске односе успоставље-
не седам година раније. Захваљујући идеолошкој блискости Пекинга и 
Каракаса, те изразитој антиимперијалистичкој и антивашингтонској по-
литици чавистичког режима, од 1999. године све до данас односи две 
земље на готово свим пољима (економска улагања, трговинска разме-
на, политичка сарадња, сарадња у међународним институцијама, војна 
и безбедносна сарадња) доживљавају вртоглави успон. Поред тога што 
је Венецуела постала најзначајнији кинески латиноамерички трговин-
ски партнер, она је, примера ради, била једна од ретких земаља које су 
подржале кинески Антисепаратистички закон из 2005. године усмерен 
против независности тзв. Републике Кине. Исто тако, Венецуела је чвр-
сто подржавала кинеску политику према Ирану и Северној Кореји у пе-
риоду заоштравања међународних односа по овим питањима 2000-их 
и 2010-их година. Са друге стране, Кина је данас највећи кредитор Ве-
нецуеле (укупан венецуелански дуг према Пекингу износи око 23 ми-
лијарде долара) и једна од малобројних земаља које материјално, фи-
нансијски и дипломатски подржавају режим Николаса Мадура (Nicolás 
Maduro) који је већ годинама у кризи због низа санкција које трпи од 
стране САД и њихових савезника. Идеолошку блискост чавизма и ки-
неског комунизма најбоље је описао Уго Чавез речима које је изрекао 
(приликом једне од бројних посета Пекингу) на Пекиншком универзи-
тету: „Боливарска револуција укорењена је у идеологији Мао Цедунга, 
творца комунистичке Кине” ... „Симон Боливар, ослободилац Венецуе- 
ле и доброг дела Латинске Америке, био је ‘Цедунгова сродна душа’” 
(Dominguez, 2006, p. 44). 

КИНА И ЛУЛИСТИЧКИ БРАЗИЛ 

Бразил, као највећа латиноамеричка економија и земља у успону, по-
себно је значајан за Кину. Поред чињенице да су обе земље чланице 
БРИКС-а, и Кина и Бразил претендују да буду земље од глобалног зна-
чаја и утицаја. Баш као и у случају већине латиноамеричких земаља, и у 
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Бразилу се све до доласка на власт левичарске Радничке партије, пред-
вођене председником Инасијом Лулом да Силвом (Inácio Lula da Silva), 
није обраћала претерана пажња на сарадњу са Кином. Ствари се, међу-
тим, битно мењају када је Лула дошао на власт 2003. године на „ружи-
частом таласу” који је запљуснуо бројне земље у региону. Две земље су 
најпре дефинисале потребу за сарадњом на обострану корист (тзв. win- 
-win сарадња) и усагласиле се око поштовања принципа немешања у уну- 
трашња питања, а затим су уследиле узајамне посете на највишем нивоу. 
Најпре је председник Кине Ху Ђинтао боравио у званичној посети Бра-
зилији 2004. године, када је у бразилском Конгресу изрекао две важне 
поруке: да Латинска Америка и Кина имају слична искуства у борби за 
национално ослобођење, одбрану националне независности и изградњу 
државе, те да, у том смислу, обе стране имају иста осећања и говоре ис-
тим језиком, као и да кинеско-латиноамерички односи треба да подр-
же једни друге на пољу политике, јачања економије и да негују блиске 
културне односе (Shixue, 2007, pp. 76–102). Лула да Силва је, са друге 
стране, посетио Кину 2009. године заједно са 450 угледних бразилских 
привредника и том приликом је потписан низ билатералних споразума 
између две земље у областима привредне, економске и трговинске са-
радње. Бразил је, захваљујући таквом интензитету сарадње, релативно 
брзо постао држава у коју Кина највише улаже у целој Јужној Америци, 
а Кина за званичну Бразилију стратешки партнер који највише обећава. 

Не треба заборавити ни значајну сарадњу Кине са социјалистич-
ким режимима мањих латиноамеричких земаља попут Боливије и Ни-
карагве. Након доласка на власт Покрета ка социјализму у Боливији, 
предвођеног Евом Моралесом (Evo Morales) 2006. године, Боливија 
покреће све интензивнију сарадњу са Пекингом у области економије, 
инфраструктуре, саобраћаја, војној области (посебно значајан спора- 
зум потписан 2010. године када су две земље прослављале 25. годишњи-
цу дипломатских односа), затим науке (Кина је финансијски помогла 
оснивање Боливијске свемирске станице која је 2014. године лансирала 
свој први сателит), али и пољопривреде, индустрије, енергетике и теле-
комуникација (Ceppi, 2014, pp. 138–139). Сарадња две земље на најви-
шем нивоу дефинитивно је потврђена сусретом председника Сиа Ђи-
пинга и Моралеса у Пекингу 2018. године, када су се обојица лидера 
сложила да су ти односи најбољи у историји. Повратком евиста на власт 
2020. године блиске везе са Кином су обновљене, па је нови председник 
Боливије Луис Арсе (Luis Arce) у телефонском разговору са Сиом Ђипин- 
гом упутио захвалност Пекингу за помоћ у борби против Ковид-19 и ис-
такао значај нераскидиве сарадње двеју пријатељских земаља коју тре-
ба зацементирати. Односи Никарагве и Кине су посебно интересантни. 
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Шест година након доласка на власт левичарских сандиниста, предвође-
них Данијелом Ортегом (Daniel Ortega), званична Манагва 1985. годи-
не прекида односе са тзв. Републиком Кином, коју је признавао прет-
ходни десничарски режим Анастасија Сомозе (Anastasio Somoza), те 
успоставља дипломатске односе са званичним Пекингом. Десничари се 
враћају на власт 1990. године и поново прекидају односе са Пекингом, 
те признају тзв. Тајван. Помало неочекивано, након повратка на власт 
Данијела Ортеге 2007. године, односи са тзв. Тајваном нису прекинути. 
Ортега је то правдао никарагванском стратегијом „признања две Кине”, 
уз жељу да са обе земље гради пријатељство и економску сарадњу. Још 
парадоксалније делује чињеница да је Кина, упркос томе што нема ам-
басадора у Манагви, потписала 2014. године пројекат са Никарагвом о 
изградњи Никарагванског канала, грандиозног пројекта који би повезао 
Пацифик и Атлантик преко Никарагванског језера и који би био оштра 
конкуренција Панамском каналу под контролом САД. Иако пројекат 
још увек није реализован, нарастајућа моћ Кине иде у прилог томе да ће 
он у погодном тренутку бити ревитализован и као такав представљати 
симбол моћи пробуђеног азијског џина (Grau Vila, 2016, pp. 207–209).

КИНЕСКО ЕКОНОМСКО И ПОЛИТИЧКО 
ПРИСУСТВО У ЛАТИНСКОЈ АМЕРИЦИ ДАНАС

Кина данас на примеру свог политичког и економског присуства у Ла-
тинској Америци потврђује тезу да је реч о глобалној сили која је поста-
ла достојан изазивач САД. Од 2015. године Кина је главни трговински 
партнер Јужне Америке, појединачно гледано најважнији је трговински 
партнер Бразила, Перуа и Чилеа, а њено економско присуство има све 
већи значај и у Аргентини. Својим стратешким документом о Латинској 
Америци из 2008. године Кина је поручила владама земаља у овом регио- 
ну да ће их „третирати као једнаке” и најавила озбиљна улагања у тамо-
шњу инфраструктуру, развој технологија и помоћ за општи привредни 
опоравак и развој. Према подацима Економске комисије УН за Латин-
ску Америку и Карипски басен, од 2005. до 2016. године Кина је инве-
стирала у Латинску Америку око 90 милијарди долара. У свом инвести-
ционом плану за период 2015–2025. године Кина је предвидела пораст 
вредности робне размене са Латинском Америком са 250 на 500 ми-
лијарди долара. Кинеске гигантске компаније попут „Дидија”, „ТЦЛ-а”, 
„Хуејин блокчејн вентура” и „Мобика” увелико су пронашле пут свог ка-
питала до тржишта Мексика, Бразила, Аргентине или Чилеа (Спутњик, 
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2019). Само током 2019. године Кина је инвестирала у Латинску Амери-
ку 12,8 милијарди долара. Данас Кина има споразуме о слободној трго-
вини са Чилеом, Перуом и Костариком. У међувремену су обављени и 
преговори око споразума о слободној трговини са Панамом. Поред тога, 
19 земаља Латинске Америке прикључило се пројекту „Пут свиле”, што 
само по себи сведочи о грандиозности овог стратешког пројекта и њего-
вом глобалном карактеру. Јачање кинеског економског присуства у Ла-
тинској Америци значи, између осталог, и да је Кина изазвала свог гео-
политичког ривала САД на простору који се и даље сматра „америчким 
двориштем”, односно њеном ексклузивном интересном зоном. Зато не 
чуди бес, али и страх званичног Вашингтона због незадрживог продора 
кинеског капитала у Латинску Америку. Томе се посебно оштро супрот-
ставила администрација Доналда Трампа (Donald Trump) која је била 
изразито синофобична. Тако је амерички државни секретар Мајк Пом-
пео (Mike Pompeo) 2019. године оптужио Кину да шири неред по Ла-
тинској Америци и Карибима са својим директним инвестицијама које 
убризгава у тамошње привреде путем свог „корозивног капитала”, чиме 
подстиче локалну корупцију и ерозију добре владавине (Dussel Peters, 
2019, pp. 1–6). 

Економска моћ Кине у Латинској Америци се полако, али сигурно 
пројектује и на њену политичку моћ. Тако је Пекинг издејствовао да Па-
нама, Доминиканска Република и Ел Салвадор прекину односе са тзв. 
Тајваном, што је важна дипломатска победа у овом делу света. Кина се, 
као што смо већ поменули, активно бори против америчких притисака 
на режим Николаса Мадура у Венецуели, помажући му на дипломатски 
и сваки други начин, а исто тако је традиционално блиска актуелним ле-
вичарским режимима у региону – перонистима у Аргентини, евистима 
у Боливији и неокастристима на Куби. Латинска Америка се, без икак-
ве сумње, претвара у „бојно поље” између САД и Кине. Наравно, војних 
сукоба није било нити их је реално очекивати у блиској будућности, али 
су дипломатска и политичка надметања две силе увелико допунила она 
економска. Кина је данас посматрач у Организацији америчких држава, 
члан Интерамеричке развојне банке, члан Карипске развојне банке, те 
део Азијског пацифичког форума за сарадњу. Председник Си Ђипинг 
је јануара 2015. године окупио на самиту у Пекингу лидере и министре 
спољних послова држава чланица Заједнице латиноамеричких и карип-
ских земаља, што је у САД дочекано са негодовањем. У сваком случају, 
кинеско присуство у Латинској Америци, иако у вртоглавом успону у 
погледу економије и дипломатије, и даље је ограничено због културо-
лошке и језичке баријере и за сада су мале шансе да ће Кина, попут САД, 
бити и војно присутна у истој (Sullivan, 2021, pp. 1–3). 
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RELATIONS BETWEEN LATIN AMERICAN 
SOCIALIST REGIMES AND THE PEOPLE’S 

REPUBLIC OF CHINA THEN AND NOW

Abstract

The People’s Republic of China has been present in Latin America in the political 
and economic sense since the 1950s. Although this world region was not consid-
ered promising at the time, given the low rates of economic growth, insufficient 
degree of industrialization and authoritarian political systems and culture, China 
recognized its potential and started to gradually approach and open to it. The aim 
of this paper is to examine the quality of political and economic relations between 
official Beijing and Latin American socialist regimes then and now in order to 
point out the importance of the ideological moment, that is the Marxist-Leninist 
political and economic matrix shared or still shared. The initial hypothesis of the 
paper is that the ideological closeness contributed to the easier rapprochement 
of two mutually distant subjects who differ significantly in terms of culture, re-
ligion and language and who have not had significant contacts throughout his-
tory. The results of the research showed that from its opening to the world in 
the late 1970s until today, China has managed to make an unprecedented eco-
nomic breakthrough in almost all Latin American countries and become one of 
their most important trading partners, but also to strengthen its political position 
through active diplomacy against the recognition of the so-called Republic of Chi-
na. In the research, we used the historical method, the comparative method, the 

statistical method and the case study method. 
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Апстракт

Пандемија COVID-19 заокупила је пажњу научне и стручне јавности од 
њене појаве почетком 2020. године. Од тада су уследила настојања да се обја- 
сне узроци, ток и последице пандемије COVID-19 из различитих стручних и 
научних перспектива. У то је била укључена и најшира јавност, што је пан-
демију COVID-19 ставило у средиште светске политике и јавности. Значајан 
део расправа био је усмерен према узроцима избијања пандемије COVID-19 
у Кини, што је ову државу ставило у средиште пажње међународне јавно- 
сти. На почетку пандемије COVID-19 Кина је на унутрашњем плану осмислила 
и спроводила политику која је подразумевала преузимање врло строгих мера 
везаних за ограничавање кретања становништва, те проширење здравствених 
капацитета на жариштима пандемије COVID-19. На спољнополитичком плану, 
Кина је настојала деловати проактивно, негирајући одговорност за избијање 
пандемије COVID-19, те помажући многим државама слањем стручњака и ис-
поручујући велике количине заштитне опреме. Посебно је била интензивира-
на сарадња с државама Европске уније, која се одвијала на мултилатералној и 
билатералној основи. Европска унија исказивала је велике потребе за заштит-
ном опремом, али и кинеском помоћи да се осмисле делотворне мере против 
пандемије COVID-19. Како је време пролазило, тако је слабила и ова врста 
сарадње. У раду ће се обрадити главни садржаји и динамика сарадње Кине и 
Европске уније у сузбијању пандемије COVID-19. У раду се полази од прет-
поставке да је стратешко партнерство између ЕУ и Кине остало отпорно на 
глобалну кризу изазвану пандемијом COVID-19. То се посебно односи на еко-
номске везе и изостанак самодостатности и конкурентности Европске уније у 
задовољењу потреба за одређеним производима, што је допринело одржању 
елемената сарадње у односу на елементе супарништва у односу између ових 

актера. 

Кључне речи:

пандемија COVID-19, Кина, Европска унија, мека моћ, сарадња, супарништво
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УВОД

Циљ овога рада јесте анализирати динамику политичких односа између 
Европске уније и Кине током пандемије COVID-19, како би се одговори-
ло на питање да ли ће ова два глобална актера наставити јачати постојеће 
стратешко партнерство или ће се разлике међу њима толико продуби-
ти да ће превладати елементи супарништва. Полазећи од досадашњих 
сазнања о развијеним и комплексним односима Европске уније и Кине, 
може се претпоставити да ће стратешко партнерство између Европске 
уније и Кине остати отпорно на глобалну кризу која је узрокована пан-
демијом болести COVID-19. Поред тога, економске везе и изостанак са-
модостатности и конкурентности Европске уније у задовољењу потре-
ба за одређеним производима допринеће одржању елемената сарадње 
у односу на елементе супарништва у односу између Европске уније и 
Кине. Нарушавање постојећих односа било би на штету и једног и другог 
актера. За Европску унију то би значило недостајање одређених прои- 
звода важних за одржавање динамике у појединим економским гранама, 
као што је аутомобилска индустрија, док би за Кину то значило успора-
вање и смањивање економског раста.

Болест COVID-19, која се у децембру 2019. године појавила у кине-
ском граду Вухану (WHO, 2020)1, постала је доминантна тема у меди-
цинским, политичким, економским, безбедносним, медијским и другим 
наративима у глобалној заједници 2020. године. С обзиром на брзо ши-
рење вируса SARS-COV-2 изван кинеских граница, Светска здравстве-
на организација (World Health Organization – WHO) 30. јануара 2020. 
године болест COVID-19 прогласила је јавноздравственим догађајем од 
међународног значаја (Public Health Emergency of International Concern 
– PHEIC) (WHO, 2020а)2, што је утицало на увођење низа рестриктивних 
јавноздравствених мера у националним оквирима, али и на међународ-
ном нивоу. Светска здравствена организација од 2007.3 до 2020. годи-
не шест је пута некој болести приписала међународни значај, међутим, 
ни у једном случају до пандемије болести COVID-19 димензије утицаја 

1 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200423-si-
trep-94-covid-19.pdf (20. 07. 2021).

2 https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-in-
ternational-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum (20. 07. 2021).

3 Наиме, 2007. године на снагу су ступили Међународни здравствени прописи (Interna-
tional Health Regulations), који су усвојени на 58. заседању Скупштине Светске здрав-
ствене организације 2005, поставши тако делом међународног права које обавезује 
196 потписница. (WHO, 2005) WHO (2005) International Health regulations. 2nd Edition. 
https://www.who.int/publications/i/item/9789241580410 (13. 06. 2021).
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нису били толико опипљиви на глобалном нивоу, и то не само у погле-
ду здравствене безбедности грађана у свим државама света, него и у 
погледу утицаја мера за сузбијање ове болести на политичке, економ-
ске, безбедносне и друге односе међу различитим субјектима светске 
политике. 

На нивоу појединаца и друштава, пандемија болести COVID-19 
утицала је на различите аспекте живота великог броја грађана широм 
света – од њихових свакодневних навика, начина на који обављају своје 
послове, образовања, приступа медицинској нези, али и различитим 
другим добрима неопходним за нормалан живот, међусобних односа 
до могућности привређивања – све услед рестриктивних мера у виду 
одржавања физичког размака међу особама, ограничавања кретања у 
јавном простору, ограничавања дозвољеног броја људи окупљених на 
истом месту (укључујући приватне просторе), те одређених врста ак-
тивности (нпр. рекреација), хигијенских мера, те ограничења путовања 
унутар држава, те међу њима (укључујући трансконтинентална путо-
вања). Другим речима, све оно што се у децембру 2019. године чинило 
немогућим, већ који месец касније постало је реалност светског станов-
ништва, уводећи у свакодневни вокабулар „ново нормално”. Нови, још 
увек актуелан, пандемијски начин живота стога се може посматрати и у 
контексту људске безбедности. 

„Ново нормално” у Европи (не само у Европској унији) изнело је на 
видело спознају о рањивости здравствених система, недостатној прои- 
зводњи заштитне опреме (одела, рукавице, маске), медицинских уређаја 
(респиратори) или лекова на домаћем тржишту, тј. зависности о увозу 
тих добара4 – махом из Кине. То сазнање о немогућности набавке по-
требних количина заштитне опреме у кратком року у почетку је ути-
цало и на погледе о обавези ношења заштитних маски у затвореним и 
отвореним просторима, па су тако и Светска здравствена организација и 
Европска унија и власти појединих држава биле недоследне у ставовима 
о заштити коју заштитна маска пружа у погледу спречавања ширења за-
разе, придоносећи тиме јачању отпора рестриктивним јавноздравстве-
ним мерама које су доношене на различитим нивоима. 

Пандемија болести COVID-19 врло брзо је попримила политичку 
димензију, те је већ почетком 2020. године продубила раздоре у одно-
сима између Кине и Сједињених Америчких Држава, који су кулмини-
рали економским ратом у време администрације америчког председ-
ника Доналда Трампа, али и између Кине и Европске уније. Поједине 
чланице Европске уније, како је растао број заражених и преминулих 

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_502 (26. 07. 2021).
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од COVID-19 све су чешће спомињале одговорност Кине, не толико за 
појаву вируса COVID-19 колико за неправовремено предузимање мера 
раног упозоравања на ову јавноздравствену опасност. Тако неке по- 
литичке групације у Европском парламенту, као што је ЕПП, износе 
оштре ставове на рачун кинеске политике према спречавању ширења 
пандемије COVID-19. Између осталог, сматрају: „У раној фази избијања 
кризе Кина је покушала прикрити размере проблема. Ускратила је важ-
не информације, ућуткала звиждаче и новинаре у Кини, те блокирала 
одлуке у Одбору за хитне случајеве Светске здравствене организације. 
Због тога што је Кина скривала проблем, уместо да се одмах ухвати-
ла у коштац с растућом кризом, вирус се убрзано проширио и постао 
глобални проблем. Након што је COVID-19 постао приоритет највишег 
врха земље, на свим каналима, међу осталим на онима кинеских ме-
дијских агенција у иностранству, те кроз дипломатске напоре и актив-
ности кинеских предузећа, Кина је приказана као земља чија борба про-
тив пандемије може послужити као пример. Описивана је као глобални 
доброчинитељ који шаље помоћ и медицинску опрему широм света”.5 
Углавном, Кина је демантовала овакве ставове и оптужбе, износећи ар-
гументе који су ишли у прилог њеној политици сузбијања пандемије 
COVID-19. Наводили су како су врло брзо блокирали просторе захваће-
не епидемијом, располагали су, уз то, и великим количинама заштитне 
опреме, а становништво се придржавало прописаних мера. Међутим, 
међународни експертни тим WHO-а је тек почетком 2021. године – да-
кле више од годину дана након избијања епидемије у Кини – и то не без 
препрека, добио сагласност кинеских власти да дође у Кину и Вухан, те 
истражи још увек отворена питања о пореклу болести COVID-19 (Тата-
ловић и Малнар, 2021).

Пандемија COVID-19 за последицу има репозиционирање најмоћ-
нијих држава света. Кина и Русија, извозећи огромне количине вакцина, 
иако Русија имају ниску вакцинисаност властитог становништва, желе 
остварити утицај у многим државама. Тиме желе показати предности 
и ефикасност својих система у односу на либерално-демократске по-
ретке који су показали бројне слабости у управљању пандемијском кри-
зом. На руку им су им ишли и амерички председнички избори и ус-
мереност америчке администрације на изборе и решавање пандемијске 
кризе на њиховој територији. Критике се односе и на амерички приступ 

5 Односи ЕУ-а и Кине – пут према праведном и реципрочном партнерству, 
https://www.eppgroup.eu/hr/redakcija/publikacije/odnosi-eu-a-i-kine-put-prema-
pravednom-i-reciprocnom-partnerstvu (15.10.2021).
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вакцинисању, где су приоритет амерички грађани, а тек након тога дру-
ге државе, укључујући у Европску унију (Таталовић, 2021, стр. 13–15).

Политичке последице које се услед пандемије ове болести манифе-
стују у континуитету од њене појаве могу се посматрати на унутрашњепо- 
литичком плану у многим државама, али и у међународним односима 
на глобалном плану, те се велики број анализа усмерава на питање ко ће 
бити добитници, а ко губитници у постпандемијском свету. Притом се 
посебан значај придаје „глобалним играчима” или претендентима на ту 
титулу – Сједињеним Америчким Државама, Кини, Руској Федерацији и 
Европској унији (међу осталима), односно утицају пандемије на њихове 
међусобне односе. Стога је у фокусу овога рада однос између Европске 
уније и Кине – двају стратешких партнера. Иако је Кина у фокусу ин-
тереса америчке спољне политике, о односима с Кином интензивно се 
расправља и у институцијама Европске уније. Тако хрватски европарла-
ментарац Тонино Пицула сматра: „Што се Еуропе тиче, ми смо у неким 
темељним документима престали гледати на Кину као на неког бенево-
лентног дива с којим се може трговати без политичких консидерација те 
је она оцијењена као партнер, али и системски ривал. Сигурно да добар 
део еуропских држава не жели тек тако бити увучен у сукоб који нису 
ни започеле (мислећи на сукоб Кине и Сједињених Америчких Држава 
оп.а.), али исто тако је сигурно да ћемо између демокрације и аутокра-
ције увијек бирати демокрацију”.6 Ипак, политика Европске уније према 
Кини не може се анализирати, а да се не анализирају и специфичне по-
литике неких држава које су развиле добре трговинске односе с Кином 
те не желе њихов оштар прекид, што заговарају неке чланице Европске 
уније и Сједињене Америчке Државе.

ОДНОСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И КИНЕ 
ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Последњи самит Европске уније и Кине одржан у условима „старог 
нормалног” био је онај одржан у Бриселу у априлу 2019. године, 21. по 
реду. Већ следећи одржан је у атмосфери глобалне пандемије болести 
COVID-19 која је низ делатности и активности ’преселила’ у виртуел-
ни простор – укључујући и 22. самит ових двају стратешких партнера, 

6 Европски парламент усвојио је важан извештај који је припремио Пицула, тиче 
се односа са САД, Јутарњи лист, 06.10.2021. https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/
europski-parlament-usvojio-je-vazno-izvjesce-koje-je-pripremio-picula-tice-se-
odnosa-sa-sad-om-15107970 (16.10.2021).
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који се 22. јуна 2020. одржао путем видеоконференције, а на исти на- 
чин одржана су и два састанка лидера Европске уније и држава чланица 
с кинеским политичким вођством у септембру и децембру исте године. 
Међу темама које су традиционално биле заступљене на овим годишњим 
окупљањима, 2020. године на агенди се неизбежно нашло и питање ко-
ординираног одговора на COVID-19, упркос јасно исказаном ставу о не-
ким још увек непомирљивим разликама међу партнерима. „Европска 
унија је још прошле године одлучила Кину третирати на три начина: 
као партнера, када је реч о заштити климе и трговини. Као супарника на 
светском тржишту будућих технологија и података. И као противника 
када се ради о политичком систему и људским правима. Ту стратегију 
повереници Европске уније задужени за индустријску политику и кон-
куренцију, Thierry Breton и Margrethe Vestager, покушавају подупрети 
новом економском политиком.” (Риегерт, 2021) На такав однос према 
Кини утицало је и поновно приближавање Европске уније и Сједињених 
Америчких Држава након америчких председничких избора 2020. 

Од почетка пандемије до друге половине јула 2021. године, у ЕУ је 
забележен 33.956.561 случај заразе корона вирусом, те 742.847 умрлих 
услед болести COVID-19 (ECDC, 2021)7. У Европску унију је у том раз-
добљу достављено 520.8 милиона доза вакцина, од којих је 448.2 упо-
требљено, те је 69,5% укупног становништва примило барем једну дозу 
вакцине (European Commission, 2021).8 Према подацима Светске здрав-
ствене организације, од 3. јануара 2020. до 26. јула 2021. у Кини је за-
бележено 120.213 случаја заразе, те 5.634 смртна случаја. До 17. јула 
2021. у Кини је употребљено 1.479.502.829 доза вакцина (WHO, 2021),9 
а након почетног спорог темпа вакцинисања кинеског становништва, 
просечан дневни број вакцинисаних у Кини у јуну 2021. достигао је 20 
милиона (Mallapaty, 2021), што је 60% укупног броја вакцинисаних у 
целом свету у једном дану (Mallapaty, 2021). Тим темпом, Кина би це-
локупну популацију могла вакцинисати у року од три месеца. За раз-
лику од Европске уније, Кина има производне капацитете потребне да  
се глобално позиционира у односу на ово питање. Кина је условље- 
но одобрење за употребу своје прве вакцине издала крајем децембра 
2020. Кина се исто тако придружила COVAX-у,10 вероватно и како би 
искористила ситуацију у којој су Сједињене Америчке Државе одлучиле 

7 https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea (27. 07. 2021).
8 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vac-

cines-europeans_en (27. 07. 2021).
9 https://covid19.who.int/region/wpro/country/cn (27. 07. 2021).
10 COVAX је програм настао у сарадњи CEPI-а, Gavi-а и Светске здравствене органи-

зације, чији је циљ поштена и уједначена расподела и доступност вакцине против 
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да остану изван програма одлуком администрације тадашњег председ-
ника Трампа (Rouw et al. 2021), да би му се придружиле након ступања 
на дужност Џоа Бајдена. Кина је успешно користила ситуацију у којој су 
Сједињене Америчке Државе и Европска унија биле фокусиране на вак-
цинисање властитог становништва као примарни циљ, те чињеницу да 
је на домаћем плану имала позитивну епидемиолошку ситуацију. То је 
омогућавало почетно ниске стопе вакцинације домаћег становништва, 
и без обзира на могуће дугорочне негативне трендове, фокусирање на 
међународни ангажман. Управо првих неколико месеци 2021, када је 
однос потреба и доступне вакцине био највећи, Кина је имала довољне 
потенцијале, што је омогућило да чврсто постави темеље своје дипло-
матије вакцином. Како су нарастали производни капацитети вакцина у 
Сједињеним Америчким Државама и Великој Британији, тако су и ки-
неске вакцине губиле на значају, посебно као могућност коришћења у 
чланицама Европске уније. Кинеску вакцину употребљавала је једино 
Мађарска, која је у сврху вакцинације становништва користила све до-
ступне вакцине, упркос критикама Европске комисије.

И док је пандемија за Европску унију представљала још један тест 
европског јединства, снаге њених институција и способности њених 
политичких вођа, за Кину је она послужила као подстицај за даље на-
стојање употребе меке моћи (soft power) како би свет прилагодила ки-
неској визији глобалних односа. Након почетних изразито негатив-
них наратива (у америчким и европским круговима), у којима се, што 
оправдано, што мање оправдано, Кина оптуживала да је остатку света 
крила појаву новог соја вируса, с развојем пандемије фокус јавности 
премештао се с проблема порекла вируса на начине борбе против ши-
рења заразе, облике рестриктивних мера и њихове позитивне и негатив-
не ефекте, нездравствене последице пандемије, те изум и производњу 
вакцина. Премештањем фокуса, делотворним сузбијањем ширења за-
разе унутар своје големе популације, донацијама великих количина ме-
дицинских потрепштина у југоисточној Азији и широм света, те конач-
но донирањем (и продајом) вакцина произведених у Кини, ова земља је 
„здравствену дипломатију” успешно придодала низу других спољнопо-
литичких инструмената у служби испуњења њених ширих политичких 
амбиција и ширења геополитичког утицаја. Здравствена дипломатија 
није ново средство у кинеском спољнополитичком деловању (Procopio 
et al., 2021), те се у мноштву анализа поентира да је Кина и у овом слу-
чају успешно спроводи. То деловање било је/јесте, међу осталим, усмерено 

болести COVID-19 у свим државама, без обзира на развијеност и богатство (Berkley, 
2020).
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према Европи у целости, те према Европској унији и њеним појединим 
државама чланицама. На пример, када се епидемија распламсала у Ита-
лији, једној од чланица Европске уније која је у почетку била најтеже по-
гођена динамиком ширења вируса, у немогућности да јој се из Европске 
уније каналима солидарно допреми преко потребна заштитна опре-
ма, вакуум је попунила управо Кина. Кинеска помоћ Италији везана 
уз COVID-19 изазвала је многе контроверзе у Европској унији. Кинеска 
помоћ Италији у време тешке здравствене кризе на почетку пандемије 
COVID-19, осим солидарности, била је усмерена и према постизању по-
литичких циљева. Према појединим ауторима, Кина жели побољшати 
своју меку моћ стварањем слике да није земља одакле је вирус потекао. 
Друго, Кина има за циљ јачање везе с Италијом, посебно узимајући у об-
зир политичку важност након што је Италија 2019. потписала Меморан-
дум о разумевању о програму Појас и пут 2019. (Cuscito, 2020).

ЗАКЉУЧАК

Људска историја препуна је различитих изванредних догађаја и 
опасности које су доводиле до угрожавања људи на глобалном нивоу. 
Као што су се неки догађаји из даље и ближе историје, попут светских 
ратова и разорних терористичких напада 2001. године на Сједињене 
Америчке Државе, дубоко урезали у колективно памћење људског рода, 
извесно је да ће се то догодити и с пандемијом COVID-19. Извесно је 
да ће пандемија COVID-19 трајно утицати на све државе света, утицај-
не појединце и социјалне групе. Треба се надати да ће превладати они 
који су мотивисани за изградњу бољег света у односу на оне који са-
дашњу кризу желе искористити за остваривање својих себичних интере-
са. Већ сада је видљиво, на нивоима националних држава, те глобалном 
нивоу, да ће се променити јавна перцепција у односу на потенцијал-
не претње. Грађани ће све више бити мотивисани да легитимирају по-
литике које ће бити фокусиране на њихову личну заштиту, првенстве-
но у односу на невојне изворе угрожавања. Искуства многих држава, 
као и Европске уније и Кине, показала су њихову немоћ у одговору на 
пандемију COVID-19 употребом класичних инструмената националне 
моћи. Добри резултати у сузбијању пандемије COVID-19 могли су се по-
стићи само синергијским деловањем класичних инструмената нацио-
налне моћи (војска, полиција, безбедносно-обавештајне службе, цивил-
на заштита) са здравственим, социјалним, образовним и економским 
системом. Претпоставке за будуће деловање у сличним кризама, каква 
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је пандемија COVID-19, могу се видети у нормативним активностима 
бројних држава које мењају своје стратешке документе и безбедносне 
приоритете. То се односи и на Европску унију и Кину које имају разли-
чите приступе пандемији COVID-19, али и потребу ефикасног деловања 
у будућим условима криза. У својим међусобним односима Европска 
унија и Кина ће пандемију COVID-19 искористити за редефинисање до-
садашњих односа. То значи да ће и даље остати партнери, када се ради 
о заштити климе и трговини, која је изузетно развијена и где постоји ви-
сок степен међузависности. Међу њима ће јачати започето супарништво 
на светском тржишту будућих технологија и података. Све више ће се 
позиционирати и као противници када се ради о политичком систему 
и људским правима, будући се ради о два различита типа политичких 
система.
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EUROPEAN UNION AND CHINA: 
COOPERATION AND/OR RIVARLY 

FOLLOWING COVID-19 PANDEMIC

Abstract

COVID-19 pandemic caught the attention of the scientific and expert commu-
nity since its beginnings in early 2020. From that point on there were numer-
ous strives to provide explanations of causes, course and consequences of the 
COVID-19 pandemic from different perspectives. General public was also in-
volved in this process, which put the COVID-19 pandemic at the center of inter-
national public view. A significant part of the discussions focused on the causes 
of the outbreak of the COVID-19 pandemic in China, which put the country in 
the spotlight. At the beginning of the COVID-19 pandemic, China devised and im-
plemented and internal policy that included taking very strict measures to limit 
population movements and enlarge health capacities in COVID-19 hotspots. For-
eign policy-wise, China has sought to act proactively, denying responsibility for 
the outbreak of the COVID-19 pandemic and helping many countries by sending 
experts and supplying large quantities of protective equipment. Cooperation with 
the countries of the European Union, which took place on a multilateral and bilat-
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eral basis, was +he COVID-19 pandemic. The paper begins from the assumption 
that the strategic partnership between the EU and China has remained resilient 
to the global crisis caused by the COVID-19 pandemic. In particular, this applies 
to economic ties and the lack of self-sufficiency and competitiveness of the Eu-
ropean Union in meeting the needs for certain products, which has contributed 
to maintaining the elements of cooperation in relation to the elements of rivalry 

between these actors.
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Вељко Благојевић

Перцепција кинеског 
социјализма у ЕУ – стратешка 

перспектива

Апстракт

У раду се анализира контекст у коме се формирала Европска унија, њена стра-
тегија заједничке спољне и безбедносне политике и њено настојање да се у 
међународним, или барем економским, односима све интензивније појављују 
као самостални глобални актер. Затим ће се укратко сагледати кључне страте-
гијске одлуке кинеског државног руководства које су довеле до тзв. кинеског 
економског чуда и како то види Европска унија. Основно питање је свакако бу-
дућност стратегијских односа Европске уније и социјалистичке Кине и који ће 

кључни фактори стратегијског окружења утицати на њен квалитет. 

Кључне речи:

заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније, социјалистичка 
Кина, стратегија, међународни односи, глобални процеси дугог трајања

О СТРАТЕГИЈСКОМ ПОЗИЦИОНИРАЊУ 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Многи теоретичари међународних односа, поготово они који се баве 
стратешким студијама, сматрају да је европска стратегијска мисао у оз-
биљној кризи. Чини се да је криза још више продубљена након што су 
грађани Француске и Холандије одбили сагласност за усвајање тзв. Уста-
ва Европске уније. Тако је 2005. године и формално прекинут процес 
даље федерализације Уније, што је имало додатне негативне ефекте на 
стратегијску мисао у Европи.
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Многи теоретичари међународних односа, углавном присталице 
реалистичке школе, сматрају да су Европљани изгубили нагон за ра- 
звојем и да се налазе у стадијуму дубоке инерције, без великих амби-
ција за стратегијско промишљање и деловање, за разлику од Сједиње-
них Држава, које демонстрирају узорну способност за прилагођавање 
савременим условима на међународној сцени. Они сматрају да се Ев-
ропска унија на необјашњиво инертан начин односи према проблемима 
у међународној политици и да се чини да напушта глобалну геополитич-
ку арену. Указују на слабљење њеног спољнополитичког утицаја, ком-
промитовање европских вредности, структуралне пропусте у Уговору из 
Мастрихта, недовољно ефикасног управљања, јачању унутрашње хетеро-
гености проузроковане постбиполарном експанзијом Уније и, чини се, 
свеукупним умором и неспремношћу за борбу на унутрашњем и глобал-
ном плану. Све наведено је довело Европску унију на стадијум у коме се 
данас налази, без Британије која је напустила Унију и са мноштвом про-
блема на које све чешће нема заједничког одговора. Примера ради, го-
динама се тражи консензус о заједничком одговору на мигрантску кризу 
која је била масовна појава још 2015. године. Реакције појединих др-
жава чланица Европске уније на почетку пандемије вируса COVID-19 
указују на кључне ставове наведених теоретичара о процесима који се 
догађају у Европској унији.

Иако се већина на први поглед може сложити са наведеним ста-
вовима у вези са стратегијским деловањем Европске уније, питање за- 
хтева нешто дубљу анализу за коју је неопходно враћање у саме корене 
теоријског схватања стратегије. Наиме, сви ћемо се сложити да је тео- 
рија стратегије у суштини теорија акције и око наведеног става чини 
се да нема никаквог несагласја. Ипак, то се често схвата у њеном ужем 
смислу, односно само као осмишљавање деловања, а изоставља уздржа-
вање од предузимања акције, што је такође садржај предмета истражи-
вања стратегијских студија посебно у домену такозваних великих стра-
тегија у доба глобализованих међународних односа. Замислите како би 
изгледала међународна политика када би сваки њен субјекат деловао на 
удаљене догађаје „широм земаљскога шара”. Дакле, јасно је да субјекти 
међународне политике својим стратегијским деловањем успостављају 
приоритете у складу са којим делују на међународној сцени. Ти приори-
тети су, наравно, усклађени са унутрашњим уређењем субјеката међу-
народне политике и њиховим виталним интересима. 

Када на овај начин сагледавамо стратегијско промишљање и дело-
вање Европске уније у међународној политици, отвара се нешто друга-
чија перспектива и резултати анализе даће нешто другачије резултате. 
Условно можемо тврдити да је Европска унија настала на теоријским 
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основама либералних идеја друштвеног развоја, људским правима, 
међусобној солидарности и правном уређењу унутрашњих односа, а на 
спољнополитичком плану на ефикасном мултилатералном деловању 
заснованом на међународном праву. Настанак и историјски развој Ев-
ропске уније везан је за прилике у Европи након Другог светског рата и 
хладноратовску поделу света, у којој је ратом разорена Западна Евро-
па видела шансу за помирење, економски и политички просперитет са 
снажним ослонцем на Сједињене Државе у економском и безбедносном 
сектору. 

Америка је са Трумановом доктрином и Маршаловим планом кључ-
но одредила правац, смер и динамику економског опоравка Европе (Гe-
дис, 2003, стр. 65)1. Како је амерички државни секретар Џорџ Маршал 
(George Marshall) нагласио да програм није усмерен ка одређеној земљи 
или доктрини, већ против сиромаштва, очаја, беде и хаоса. Упркос овој 
идеалистичкој перспективи, главни циљ економске политике био је по-
моћ ратом уништеним земљама Европе да „устану” како би се сузби-
ла совјетска (комунистичка) претња. Страхови од совјетског агресивног 
понашања на међународном плану додатно су ојачали након државног 
удара у Чехословачкој 1948. године, што је резултирало и формирањем 
Северноатлантског савеза (НАТО) годину дана касније. Разматрања 
стратегијских опредељења Европске уније без калкулације која се одно-
си на интересе и стратегијске оријентације САД/НАТО не би дале адек-
ватне резултате јер је реч о евроатлантском партнерству са дугом тради-
цијом (Институт за стратегијска истраживања, 1988, стр. 17; Кисинџер, 
1999, стр. 403–406).2

1 Стратегијски посматрано, Маршалов план био је један од првих инструмената обу-
здавања који је стављао акценат на њену економску димензију. После Другог свет-
ског рата Вашингтон је тежио да створи систем политичког самоопредељења кроз 
економску интеграцију. Такав систем би се заснивао на заједничким интересима 
који би неминовно довео до повезивања са другим државама. Маршалов план је 
подстакао развој демократије међу западноевропским државама путем њиховог 
економског опоравка.

2 НАТО је један од првих савеза формиран у мирнодопском периоду у америчкој 
историји. Иако западни аутори, попут Гeдиса и Кисинџера, обично воле да истакну 
одбрамбену и мирну природу НАТО, истина је нешто другачија. Иако се НАТО 
сам по себи појавио као одбрамбени савез, његове намере не могу се класифико-
вати искључиво као одбрамбене. Америчка војна доктрина, коју је Пентагон пред-
ставио у виду „Упутства о смерницама за развој војне силе” (Directive Instructions 
upon the Development of the Military Force), садржи два специфична сегмента који 
истичу офанзивне намере САД и НАТО. Према првом, од суштинског је значаја 
да САД превлада СССР у најкраћем временском периоду и потчини Совјете. Ос-
новни циљ је био да политичко-војне структуре СССР лиши капацитета за вођење 
рата уништавањем њихових индустријских центара, надајући се да ће САД моћи 
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Иако је НАТО био важан за америчку спољну политику, идеја о са-
везу није била наметнута силом, већ су га европске државе прихватиле 
добровољно, као бољу алтернативу у односу на совјетске услове (Ball, 
2014, pp. 81–83).3 Европљани су брзо схватили опасности од совјетске 
претње, не толико у смислу реалполитике и освајања, већ зато што је 
СССР претио да ће променити сам темељ њиховог начина живота. Због 
антиауторитарне прошлости Америка се чинила бољом алтернативом 
у поређењу са Варшавским пактом. Гадис чак тврди да је иницијатива 
НАТО заправо била европска иницијатива од почетка, јер је Западна Ев-
ропа позивала ваневропску велику силу да успостави зону утицаја која 
би и њих ставила под заједнички безбедносни кишобран (Гадис, 2003, 
стр. 80–85). 

Након краја Хладног рата и победе демократије, односно либерал-
них идеја које је представио Францис Фукојама (Francis Fukuyama) у 
делу „Крај историје и последњи човек”, могло се очекивати да је дошло 
време да се Европска унија осамостали и у безбедносном смислу јер је 
нестала совјетска претња због које је НАТО и основан. Међутим, то се 
није догодило и НАТО је наставио, са политиком „отворених врата”, 
своје ширење на Исток, што је у крајњем довело до супротстављања Ру-
сије и савремене кризе у односима Запада и Руске федерације. Тежње 
Европске уније да стекну већу самосталност у спољној и безбедносној 
политици су и даље објективно ограничене, што се најочигледније може 
видети кроз споразум тзв. Берлин плус формиле.4 

издржати нуклеарни сукоб. Други став наводи потребу за првим нуклеарним уда-
ром, односно намера да САД треба да буду сила која прва лансира нуклеарни удар. 
Стога је од суштинске важности имати нове нуклеарне инсталације широм Европе, 
истовремено проширујући развој модерних стратешких система попут Минутема-
на или Тридента.

 Из ових редова јасно се могу уочити офанзивне намере САД које су се неизбежно 
пренеле и на НАТО, чији су неприкосновени лидер.

3 Важност НАТО за америчку спољну политику је заиста неупитна. Међутим, према 
Белу, савез је био у супротности са демократским постулатима западног друштва. 
Алијансе за правилно функционисање морају бити засноване на облику колективне 
малоумности. Другим речима, стратегије које управљају таквим савезима дизајни-
ране су у складу са најнижим имеником трошкова и највишим именитељем интере-
са, пратећи понашање непријатеља. Демократија која пропагира морал и принципе 
у политици чини војне савезе веома тешким. Демократија често може ограничити 
стратешко размишљање или стратешке могућности војног савеза. Совјети су имали 
много лакши задатак да дефинишу холистички стратешки приступ у Варшавском 
пакту за разлику од Американаца у НАТО.

4 Реч је о споразуму између НАТО и ЕУ који, између осталог, подразумева прече 
право НАТО да се изјасни да ли има интерес да се ангажује у некок кризи, а тек на-
кон тога се могу самостално ангажовати снаге Европске уније, коришћење НАТО 
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Европска унија се економски и политички развијала умногоме за-
хваљујући и мањим издвајањима за одбрану и безбедност, јер су јој Сје-
дињене Државе пружале безбедносне гаранције. Истовремено, Европска 
унија више од пола века није била у позицији да самостално разматра 
свој свеукупни стратегијски положај и деловање на међународној сцени, 
иако се у наведеном периоду може пратити константно настојање да се 
заједнички ангажују државе чланице Уније на безбедносном и политич-
ком плану (Савић, 2013). Усвајање Глобалне стратегије спољне и безбед-
носне политике Европске уније 2016. године најављује већи степен њене 
самосталности у међународној политици, уз све њене предности на еко-
номском и политичком плану, али и неке недостатке у области одбра-
не и безбедности. Можда је кључна одредница стратешке културе Ев-
ропске уније презентована у наведеном документу, њено инсистирање 
на моралним принципима и начелима спољне политике и међународ-
ном праву, у складу са идеолошким одредницама на којој је и формира-
на, а не на реалполитици и геополитичким интересима (Laidi, 2008, pp. 
125–135; Manners, 2002, pp. 235–258). Остаје питање како ће Стратегија 
реализовати своје опредељење за већим ангажовањем у међународној 
политици у савременим условима јачања реалполитике у међународ-
ним односима и најава промена глобалног поретка из униполарног у 
мултиполарни, у коме се Кина све чешће намеће као предводница иза- 
зивача глобалном хегемону, хтела она да прихвати тај статус или не. 
Због тога је однос Европске уније према савременој Кини значајан и то 
ће бити константа и у годинама које долазе. 

Чини се да Европска унија перципира савремену Кину превасход-
но као прворазредну економску силу, чији економски развој више није 
могао да се не занемарује, што је било њихово стратегијско опредељење 
дужи низ година. Постоје ту и одређене сличности у историјском кон-
тексту, јер и Европска унија и Кина свој положај у међународном порет-
ку могу да „захвале” управо економској моћи, с тим да је ЕУ то учинила 
умногоме захваљујући САД, а Кина самосталним и дугорочним проце-
сом привредних реформи које је предводила социјалистичка власт. 

ресурса и капацитета за мисије и операције ЕУ, размену поверљивих података и 
слично. 
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УСПОН СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ КИНЕ

Кинеска економска реформа, која је започета 1978. године, и њени заи- 
ста импресивни резултати постепено су доводили до све већег отва- 
рања Кине према свету и њеној све значајнијој улози у међународним 
односима. Кинеска привредна реформа реализована је кроз три основ-
на стуба, а све у складу са принципима „четири модернизације”, који се 
односе на унапређење 1) пољопривреде, 2) индустрије, 3 ) науке и обра-
зовања и 4) националне одбране, а у складу са старим концептом соција-
листичке модернизације (Митровић, 1995, стр. 35–145).

Након деценије успешне реализације првог стуба привредне рефор-
ме (пољопривреда), средином осамдесетих година прошлог века јача 
индустријски сектор, који са собом доноси одређене проблеме које со-
цијалистичко руководство Кине превазилази увођењем мера којима се 
систем прилагођавао моделу који је далеко више био заснован на тр-
жишним принципима и комерцијализацији, за разлику од командне 
економије и заједничког и државног власништва који доминирају пре 
отпочињања реформи. Лидер Комунистичке партије Денг Сјаопинг 
(Deng Xiaoping) је 1984. године позитивна искуства које је Кина стекла 
реформама описао следећим речима: „Искуство током минулих триде-
сет или више година показало је да би политика затворених врата отежа-
ла изградњу и кочила развој” (Li, Venli, 2015, р. 154). 

Кинеско отварање према свету одвијало се у оквиру пројекта „Једна 
земља, два система”, што је омогућавало експериментални развој тр-
жишне економије у обалским областима. Истовремено, модел је био 
привлачан за страна улагања, која су могла да буду реализована кроз 
опцију предузећа у искључиво страном власништву, у заједничком 
власништву, односно кроз неке посебне уговорне јединице за прераду и 
склапање неких врста производа или имати друге облике. 

Захваљујући трећем стубу економских реформи (образовање и нау-
ка) Кина је успешно превазишла фазу економске сарадње која је трајала 
од деведесетих година прошлог века и заснивала се на понуди јефтине 
радне снаге за индустријску производњу. Кина је данас једна од водећих 
држава са сопственом научном базом за развој софицистираних и те- 
хнолошки високоразвијених добара и услуга, који укључују и сателитске 
комуникације и свемирске истраживачке програме. 

Европска унија је у то време сматрала да ће се сменом социјалистич-
ке власти догодити и проблеми на унутрашњеполитичком плану у Кини, 
што је био „стратегијски ехо совјетског случаја” који није био примерен 
успесима Кине на унутрашњеполитичком плану. Истовремено, током 
деведесетих година се веровало да социјалистички модел управљања не 
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нуди могућности за економски развој, па је Европска унија у складу са 
њеним либералним фундаментима веровала да без демократије запад-
ног модела нема економског просперитета. Сведоци смо да се ништа од 
стратегијских процена Европске уније није остварило и да је Кина на-
ставила за убрзаним економским развојем и јачањем утицаја на међу-
народну политику. 

Иницијатива првобитно названа на енглеском језику „Један појас, 
један пут”, а затим преименована у Иницијативу „Појас и пут”, програм-
ски је разрађена у марту 2015. године у документу названом ”Визије и 
акције о заједничкој изградњи Економског појаса пута свиле и Помор-
ског пута свиле за 21. век”. Претходно је на Трећој пленарној седници 
18. сазива ЦК КПК, одржаној у новембру 2013. године, донета одлука 
да се убрза инфраструктурно повезивање на регионалном нивоу, при 
чему су „Економски појас пута свиле” и „Поморски пут свиле за 21. век” 
наглашени као приоритети у контексту политике реформи и отварања 
(Mitrović, 2018, p. 18). О грандиозности наведеног пројекта и његовог гео- 
графског домашаја најбоље говори мапа која следи. 

Приказ копненог и поморског пута свиле 
(Зарић, 2018, стр. 154) 

Политика реформи и отворених врата довела је до великих промена 
у кинеском промишљању о њеној геоекономској позицији у свету. Тако 
је један од механизама који је успостављен био усмерен и на подручје 
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Политика реформи и отворених врата довела је до великих промена у кинеском 
промишљању о њеној геоекономској позицији у свету. Тако је један од механизама који је 
успостављен био усмерен и на подручје сарадње у оквиру пројекта „Кина + 16 земаља 
Средње и Источне Европе“. У оваквој ситуацији Европска унија више није могла да 
настави да практикује своје досадашње стратегијско опредељење и не реагује на Кину као 
економског џина глобалних размера, изузев појединачних опаски у вези са нелојалном 
конкуренцијом, заштитом патената и ауторских права и основних људских права (Mitrović, 
2015).  

Сведоци смо да је Европска унија током последњих неколико година преговарала са 
Кином о економском споразуму који би омогућио њихова улагања на кинеском тржишту 
под условима домаћих инвеститора, како би се донекле избалансирао трговински биланс. 
Крајем прошле године је Кина упутила позив Европској унији да заједнички помогну 
Африци и Латинској Америци, са намером да се значајније афирмишу на међународном 
плану и стратешки држе подаље од сриктног везивања за Сједињене Државе (Xinua, 2021). 
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сарадње у оквиру пројекта „Кина + 16 земаља Средње и Источне 
Европе”. У оваквој ситуацији Европска унија више није могла да настави 
да практикује своје досадашње стратегијско опредељење и не реагује на 
Кину као економског џина глобалних размера, изузев појединачних 
опаски у вези са нелојалном конкуренцијом, заштитом патената и 
ауторских права и основних људских права (Митровић, 2015). 

Сведоци смо да је Европска унија током последњих неколико година 
преговарала са Кином о економском споразуму који би омогућио њихо-
ва улагања на кинеском тржишту под условима домаћих инвеститора, 
како би се донекле избалансирао трговински биланс. Крајем прошле го-
дине Кина је упутила позив Европској унији да заједнички помогну Аф-
рици и Латинској Америци, са намером да се значајније афирмишу на 
међународном плану и стратешки држе подаље од стриктног везивања 
за Сједињене Државе (Xinua, 2021). Почетком 2021. године потписан је 
Свеобухватни уговор о улагањима, који је усложио не само односе из-
међу САД и Европске уније, већ и унутар држава чланица. Процес ра-
тификације унутар Европске уније је под знаком питања и условљава се 
питањима људских права и слобода, разних санкција и слично. Истовре-
мено, Сједињене Државе и Европска унија најављују својеврсни контра-
тег пројекту „Један појас, један пут” (Politico, 2021). 

Посебно је значајно напоменути да се Европска унија наведеним 
економским споразумом ипак појављује као глобални играч и то у тре-
нутку када је бивши председник САД Доналд Трамп (Donald Trump) на-
пуштао позицију у Белој кући, а на његово место долазио демократа 
Џозеф Бајден (Joseph Biden), који се, за разлику од свог претходника, 
залаже за тешњу сарадњу са европским партнерима. Рекло би се да је 
одлазећа немачка канцеларка Ангела Меркел (Angela Merkel), која је 
подржала потписивање споразума са Кином, то учинила у стратешком 
моменту у коме би се негативне реперкусије његовог потписивања нај-
мање одразила на сарадњу са САД.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Потписивањем Свеобухватног споразума о улагањима са Кином Ев-
ропска унија коначно је учинила први значајнији самосталан корак ка 
успостављању сарадње са социјалистичком Кином, који би могао да до-
несе корист потписницама не само на економском плану, већ и у сфери 
афирмације на пољу међународне политике као два мирољубива актера 
која су привржена међународном праву. На овај начин Европска унија 
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настоји да што мање провоцира свог најзначајнијег евроатлантског парт- 
нера, али и настоји да води самосталнију спољну политику на гло- 
балном нивоу и тиме обезбеди превасходно реализацију економских 
интереса. 

Стратегијски односи између Кине и Европске уније умногоме ће за-
висити од будућих односа великих глобалних геополитичких играча на 
евроазијском простору, посебно на релацији НАТО–Русија, али и одно-
са САД и Кине у погледу развоја ситуације у кризним регионима Јужног 
кинеског мора. Европска унија нема капацитете да се на светској сцени 
појави као самосталан геополитички играч, изузев у економској моћи, 
па је и због тога за очекивати дугорочан наставак евроатлантске сарадње 
која има дугу и плодотворну традицију. 

Ипак, уколико процес слабљења америчке моћи буде настављен, не 
би требало да буде изненађење јачање односа сарадње Европске уније 
и Кине. Такав развој догађаја на глобалној међународној сцени, чини 
се, нужно мора да прати и побољшање односа између Европске уније 
и Русије како Унија не би имала свеприсутан безбедносни императив 
сарадње са Сједињеним Државама. Свакако, јасно је да је будућност од-
носа Европске уније и Кине скопчана са кључним геополитичким про-
цесима савременог доба који ће одредити судбину глобалног лидерства. 
Хоће ли стара и помало посустала госпођа Европа, како је називају њени 
прекоокеански партнери, још једанпут успети да се правилно стратегиј-
ски определи у складу са кључним геополитичким процесима које доно-
си будућност остаје да се види, али је, чини се, извесно да ће социјали-
стичка Кина у њој играти значајну улогу. 
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PERCEPTION OF CHINESE SOCIALISM 
IN THE EU – STRATEGIC 

PERSPECTIVE

Abstract

The paper analyzes the strategic context in which the European Union was 
formed, its Strategy of Common Foreign and Security Policy and its efforts to 
appear more intensively in international relations as an independent global ac-
tor in sense of strategic means and ways of its implementation. The analysis of 
these factors has created solid conditions for understanding the key determinants 
of its strategic perception of modern socialist China. European Union and China 
share similar official conceptual views on future international relations based on 
peaceful ways of resolving international disputes, international law and their in-
ternational power are predominantly based on economy. One can expect mutual 
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cooperation of economic and peaceful powers. However, there are a lot of strate-
gic reasons to believe that EU will follow US policy toward socialist China in the 

future if there are no huge turbulences in Euro Atlantic relations. 
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Утицај Комунистичке партије 
на развој стратешке 

културе Кине*

Апстракт

Током дуге историје развоја кинеске стратешке културе на њу су утицали број-
ни фактори као што су култура, историја, религија и филозофија. Кинеска 
историја и поуке западног утицаја у 19. веку имале су значајан уплив на ки-
неску спољну политику, што је видљиво и у савремено доба. Културне вред-
ности кинеског друштва обликовала је конфуцијанска филозофија која оства-
рује утицај на понашање, размишљање и поступке. Као резултат ових фактора, 
кинеска стратешка култура еволуирала је на особен начин стварајући једин-
ствени идентитет. Уопштено анализирано, на развој кинеске стратешке кул-
туре посебан утицај су имали традиционална култура, комунистичка идео-
логија и модерне западне вредности. Конвенционални поглед на стратешку 
културу Кине заснива се на конфучијанизму који даје предност ненасилном 
решењу за проблеме не само унутар државе већ и у међудржавним спорови-
ма. Најпознатији заговорници конфучијанизма била су двојица познатих ки-
неских интелектуалаца, Конфучије и Сун Цу, који су, између осталог, фаво-
ризирали одбрамбени приступ, односно мир изнад рата. Као последица тога 
је и општа тврдња да Кина тражи ненасилна средства да би се обрачунали са 
својим противницима, при чему користи силу само када то постане неизбежно 
кроз одбрамбену или контролисану употребу. Поред тога, стратешка култура 
Кине сматра се значајном димензијом у анализама употребе силе Кине. С тим 
у вези, национална култура је постала широко препозната као кључна димен-
зија у стратегији, укључујући и утицај културе на тенденцију државе да при-
мени силу. У најкраћем, утицај културе је од виталног значаја за разумевање 
кинеских војних и безбедносних односа. С друге стране, посебно је раширена 
тврдња да су савремени кинески међународни односи под великим утицајем 

* Поједини погледи изнети у раду одражавају лични став аутора, а не институцију у 
којој је запослен.
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њене древне и трајне цивилизације. Суштинско питање како модернизовати 
друштво, а притом сачувати кинеске вредности, основни је изазов са којим се 
Кинеска комунистичка партија (КПК) и данас суочава. Другим речима, потре-
ба за иновацијама, модернизацијом и развојем прожетим кинеским каракте-

ристикама је основна дилема. 

Кључне речи:

кинеска стратешка култура, конфучијанизам, Комунистичка партија Кине, 
међународни односи, праведни рат

УВОД

У различитим државама култура има богат избор обичаја и наратива 
као наслеђе које потиче из различитих историјских искустава попут 
настанка државе, сукоба, верских мотива и етничког идентитета. Зна-
чај историјских лекција које се преносе са генерације на генерацију 
може бити мање важан од извора тих лекција које се преносе текстови-
ма, историјском телевизијском или филмском драматизацијом и слич-
но, а сви они могу бити под контролом владајуће политичке елите. То 
може указивати на то да поновно стварање културних искустава има 
обједињавајући ефекат (Twomey, 2006). Постоји неколико различитих 
извора за аргументе о значају кинеске културе у обликовању њених 
националних интереса. При томе се често наводи да је природно окру-
жење имало значајан утицај на развој и дизајн образаца понашања и 
културе које препознајемо као особености кинеске цивилизације. При-
родно окружење је утицало на обликовање кинеске историје и појаву 
концепта кинеског националног поноса и безбедности и имало је ва- 
жне унутрашње и међународне импликације за Кину. Савремена Кина 
је велика држава чија територија представља мозаик отворених и плод-
них равница на којима се преплићу мали и средњи планински ланци 
и која укључује велике површине насељеног земљишта. Географија 
и рељеф територије изазвали су „процес гушћег насељавања станов-
ништва на југу и дуж обале, где су се становништво и економски фокус 
постепено померали. Поред насељавања јужних подручја, географске 
одлике омогућавају и згушњавање становништва у приобалном појасу 
и плодним речним долинама у источном и североисточном делу земље 
(Ghosh, 2003, p. 23).
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СТРАТЕШКА КУЛТУРА КИНЕ

Савремена кинеска култура састоји се од три главна елемента – тради-
ционалне културе, комунистичке идеологије и, у новије време, запад-
них вредности. Традиционалне кинеске друштвене вредности потичу из 
конфучијанизма, таоизма и у мањој мери из будизма. Конфучијанизам 
је несумњиво најутицајнија мисао која чини темељ кинеске културне 
традиције и која и даље пружа основу за норме понашања међу Кине-
зима. Конфучијанизам представља моралну доктрину која се заснива 
на учењима Конфучија о људским односима, друштвеним структура-
ма, понашању и радној етици. У конфучијанизму су утврђена правила 
друштвеног понашања сваког појединца која уређују читав распон људ-
ских интеракција у друштву. Основно Конфучијево учење сажето је у 
пет сталних врлина: хуманост, праведност, пристојност, мудрост и вер-
ност (Ying, 2000, p. 6).

Кинеско филозофско размишљање има дубоке културне и исто-
ријске корене који утичу на кинеско стратешко понашање. Конфучија-
низам пружа многе битне елементе кинеске војне мисли и кинеског 
вођења међународних односа, а његова доминација потиче још од ди-
настије Хан (206. пне. до 220. н. е.). Конфучијанизам више прибегава 
хармонији над сукобом и одбрани уместо напада. Чак су и записи ки-
неског војног стратега Суна Цуа били подупрти јаком конфучијанском 
филозофијом (Huiyun, 2007, p. 21). Сун Цу је изјавио да је преферирани 
стратешки циљ победа у рату без прибегавања употребе силе. Највиша 
тактика за победу противника није употреба силе већ победа кроз нена-
силне или невојне акције. С тим у вези, једно од основних начела конфу-
чијанизма је да је „мир драгоцен”. Кинески истраживачи су ову склоност 
према миру и хармонији пратили кроз кинеску историју и наглашавали 
да Кина тежи мирним, а не насилним решењима. Као што је приметио 
Ли Јијун, бивши заменик директора Кинеске академије војних наука, 
„древна кинеска стратешка култура је укорењена у филозофској идеји 
’јединства човека и природе, која тежи целокупној хармонији између 
човека и природе и хармонији међу људима’” (Scobell, 2002, p. 6).

С друге стране, опште је познато да су конфучијанске идеје о држави 
имале значајну улогу у кинеској стратешкој култури. Још један снажан 
аспект ове културе је савремени кинески национализам који је настао 
тек након што је Кина ушла у савремени систем националних држава у 
19. веку. Катализатор развоја била је национална криза узрокована по-
разом Кине од Британаца 1840. године (Опијумски рат). Ова ситуација 
довела је до распада царске Кине и губитка националног суверенитета 
јер су западне силе исклесале зоне екстериторијалности и утицаја на 
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копно. Поред тога, најразорнији учинак је био пораз Кине од Јапана то-
ком кинеско-јапанског рата 1894–95. године. Овај рат је ефективно про-
будио кинески народ „из сна од 4.000 година”. С тим у вези, евидентно 
је да кинеска историја указује да унутрашње слабости посебно утичу на 
међународни положај Кине. Другим речима, свака нестабилност пред-
стављаће могућност мешања страних држава и губитак моћи у поређењу 
са њима. Ово гледиште је чврсто укорењено у стотинама година пони-
жавања које је започело у касној династији Кинг, али је било присутно и 
раније у периоду зараћених држава од 475. до 221. пре н. ере. Оба перио- 
да дају јасну поруку да слаба и подељена Кина значи насиље. Период за-
раћених држава био је период Конфучија, Менцијана, Шанга и њихових 
филозофија (Swaine, Ashley, 2000, p. 10).

У кинеском случају постоји доста записа о кинеској стратешкој ми- 
сли, због чега је створена и основна дилема, коју примарну литературу 
истражити како би се пронашли докази о постојању кинеске стратешке 
културе. Као једна од могућности за утврђивање постојања и процене 
њених карактеристика је и збирка текстова, Седам војних класика. Наи-
ме, за поједине ауторе ова збирка је извор који садржи суштину кинеске 
стратешке културе. При томе се издваја неколико разлога употребе на-
ведених текстова. Први разлог је што они заједно представљају „опшир-
нију расправу о државности или државној мудрости, великој стратегији, 
оперативним стратегијама, тактикама и војној организацији (Alastair, 
1995, p. 44).

Други разлог је тај што ови текстови комбинују елементе конфу-
чијанско-менцијанске, легалистичке и таоистичке традиције кинеске 
државне мудрости, па сваки доказ о стратешкој култури у њима не треба 
одвајати од ширих културних и интелектуалних традиција. Трећи ра- 
злог је њихова институционализација, с обзиром на то да су постали ос-
нова војног система династије Сонг 1080. године, а то је остало чак и за 
време династија Минг и Кинг. Поред тога, они нису проучавани само од 
стране војних званичника већ и од кинеских царева и припадника ели-
те. На овај начин, класици су дали заједничке основе тактичке и стра-
тешке концептуализације. С друге стране, у већини текстова се у раз-
личитим облицима понавља да је војска злокобни инструмент који би 
требало да се користи само у неизбежним околностима, али се на рат 
генерално гледа као неизбежан производ сукоба између људских инте-
реса. Свих седам текстова стога сугерише да је познавање ратовања и 
одговарајућих војних припрема уско повезано са постизањем национал-
не безбедности. Као што Сун Цу наглашава у уводном пасусу: „Војна 
активност је од суштинског значаја за земљу. То је питање смрти или 
живота, уништења или опстанка. Стога је неопходно проучавање војне 
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активности”. По питању важности врлине и правичног владања само у 
два текста постоји уочен став који имплицира да ненасилна средства 
могу довести директно до победе над непријатељем. Међутим, из кон-
текста се може закључити да се ради или о идеализованом појму рато-
вања или о магловитом позивању на војну обману. Ипак, класици ис-
тичу да је легитимно користити силу само у неизбежним околностима, 
односно када су непријатељске акције такве да нема ефикасне алтер-
нативе. Језички конструкт „употреба силе у неизбежним околностима” 
пребацује одговорност за непријатељско понашање на непријатеља, чије 
акције приморавају на употребу силе. „Употреба силе у неизбежним 
околностима” не само да ограничава употребу силе ради освете за не-
праведне ратове које су започели други, већ такође дозвољава да се рат 
води у име правде. Заиста, у војним текстовима сила се легитимно ко-
ристи само у контексту „праведног рата” против оних који су створили 
услове за рат. Међутим, ратовање без оправданог разлога није само не-
легитимно, већ, према кинеским политичким и војним елитама, нужно 
води до пораза (Feng, 2007, p. 27).

Идеја о праведном рату прожима и Седам војних класика и друге 
класике државне мудрости, a многи модерни војни истраживачи сма-
трају је кључним елементом кинеског традиционалног става према 
рату. Генерално, праведна употреба силе значи кажњавање насилника, 
окрутних и неправедних, и сузбијање побуњеника. У контексту правед-
ног рата циљеви јасно оправдавају средства. Једном када се ратни циље-
ви оцене праведним, а непријатељ неправедним, сва средства постају 
инхерентно праведна. С тим у вези, намеће се закључак да војни класи-
ци у великој мери прихватају чињеницу да су рат и сукоб неизбежни и 
стога релативно стална карактеристика међудржавних и међуљудских 
односа. То је последица првенствено грабежљивости или агресивне при-
роде противника, а сходно томе постоји поверење у ефикасност војних 
припрема и употребу насиља за решавање таквих високоризичних су-
коба, као и за одвраћање и спречавање безбедносних претњи (Alastair, 
1995, рр. 61, 68–70). 

To je уједно и други правац у тумачењу стратешке културе Кине, 
познат као парабелум,1 којим се спољње окружење означава као опа- 
сно, противник као угрожавајући, а сукоби уз употребу насиља, на крају 
крајева, неопходни за заштиту благостања државе. Зато војна акција 
има предност над дипломатским напорима у суочавању са сукобима и 

1 Појам парабелум у конкретном случају је реалполитички аксиом, si pacem, 
parabellum, што значи „ако желите мир, припремите се за рат”, а њен творац је 
Alastair Iain Johnston.
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насиљем (Feng, 2002, p. 650). Овај правац у тумачењу стратешке култу-
ре подразумева да је офанзивна употреба силе не само легитимна, већ 
и пожељна. То је у супротности са општим ставом кинеске стратешке 
мисли у конфучијанско-менцијанској парадигми, која претпоставља да 
се сукоб може избећи и да се сила, по потреби, минимално користи за 
успостављање моралног и политичког поретка. С тим у вези, парабелум 
заступа гледиште да је кинеска стратешка култура реална и да дели мно-
ге исте претпоставке са тврдим реалполитичким погледима на свет у не-
ким верзијама западног реализма (Ferguson, 2002, pp. 17–18).

Заговорници овог правца сматрају да се поменута парадигма јавља 
у раним периодима стварања кинеске стратешке мисли и праксе и да се 
налази у сржи Седам војних класика. С тим у вези, мишљење је да ови 
текстови углавном прихватају претпоставке парадигме парабелум, јер, 
осим једног текста, не посвећују много простора детаљнијем објашњењу 
конкретне примене конфучијанско-менцијанских концепата безбедно-
сти. Као последица тога закључује се да је конфучијанско-менцијанска 
кинеска стратешка култура симболична или идеализована и да нема 
утицаја на стратешке одлуке, те да је само средство којим доносиоци 
одлука желе да оправдају своје поступке на културно прихватљив начин, 
или објасне начин понашања у одсуству потребе за одржавањем безбед-
ности. И поред оваквог става евидентно је признање постојања конфу-
чијанско-менцијанске парадигме, али се, са друге стране, одбацује њен 
утицај. Парадигма парабелум је у том смислу углавном доминантна, уз 
поистовећивање са оперативном кинеском стратешком културом. Дру-
гим речима, основна структура Седам војних класика одражава стра-
тешку културу парабелума, при чему је надограђена и обогаћена скупом 
језичких стилова, логика и одлука у складу са конфуцијанско-менцијан-
ском стратешком културом (Alastair, 1995, рр. 153–154).

Међутим, опоненти као аргумент апострофирају да је у кинеској 
историји створено неколико хиљада војних дела (иако су многа изгубље-
на), па је тешко рећи колико су одређени војни класици заправо били 
репрезентативни. С друге стране, они се могу тумачити на различите 
начине због чега су и даље предмет контроверзи научника, па је тешко 
закључити какви су заправо били њихови ставови о рату у датом перио- 
ду. При томе се наглашава да се у анализи Седам војних класика треба 
фокусирати на војне стратегије и тактике које описују како се борити 
када је рат већ избио, из угла војних генерала, а не кључних политич-
ких вођа. Посебно се истиче да је занемарена чињеница да је династија 
Минг следила династију Иуан када су Монголи напали јужну династију 
Сонг. Након победе над династијом Иуан, северну границу династије 
Минг непрестано су нападале монголске трупе, које су током читавог 
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периода представљале велику претњу. С друге стране, династија Минг 
је такође била слаба у контроли и владавини. Поред тога, заговорници-
ма парабелум правца и тезе о доминацији само једне стратешке културе 
се замера да занемарују могућност промене током времена и настанка 
различитих ситуација, као и могућност варијација између уверења раз-
личитих лидера. У овом случају, поједини научници са Запада генерално 
су потценили или занемарили улогу конфучијанизма у процесу доно-
шења одлука (Feng, 2007, pp. 3–4, 25).

С друге стране, „узимајући у обзир богато и разнолико кинеско исто-
ријско и културно наслеђе”, могу се посматрати два различита и одвојена 
скупа карактеристика својствених кинеској стратешкој култури, једну 
сажету у конфучијанско-менцијанској традицији, а другу у баштини Сун 
Цуа. Када се говори о културном и политичком аспекту, наводи се да до-
минација културног аспекта у већем делу кинеске историје јасно потиче 
из историјских записа. Наиме, Кина, чак ни на врхунцу династија Хан 
и Танг, није показивала експанзионистичке амбиције и њене оружане 
снаге ретко су се користиле за супротстављање непријатељима. Уместо 
тога, настојали су да их умире или потчине другим ненасилним сред-
ствима. Можда је и иронично да је политички аспект привремено пре- 
владао када је Кина била слаба и расцепкана. Поједини аутори закључују 
да кинеска стратешка култура никада не би апсолутно заузела једно-
страни офанзивни или одбрамбени став, због чега сматрају да је кинеска 
стратешка култура интегрисани дуализам који комбинује дијалектичке 
аспекте као што су неправедни и праведни, напад и одбрана, директно и 
индиректно и друго (Scobell, 2005, p. 119).

УЛОГА КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ 
У РАЗВОЈУ СТPАТЕШКЕ КУЛТУРЕ КИНЕ

Кинеска комунистичка партија (КПК) основала је Црвену армију 1927. 
године, на почетку њене дуге оружане борбе против националистичке 
владе Кине. Црвена армија је преименована 1945. године у Народноо-
слободилачку војску (ПЛА). Створивши војску током две деценије пре 
него што је стекла контролу над државом, Партија никада није морала 
да се плаши војске као аутономног играча или потенцијалног ривала, с 
обзиром на то да су имали исто руководство, укључујући и самог Маоа 
Це Дунга (Zhang, 1995, pp. 14–15).

Пре него што је током 1934–35. године постављен као неприкосно-
вени политички и војни вођа партије, Мао Це Дунг је представљао кинески 
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еквивалент политичког комесара совјетске војске на високом нивоу. То-
ком читавог периода он је наглашавао значај политичке индоктрина-
ције у војсци. Мао се надовезао на кинеску теорију праведног рата која 
датира још од Конфучија, која је дефинисала неправедни рат као онај 
који воде угњетачи, а праведни рат као онај који су угњетавани водили 
против својих угњетача. Поред страних империјалиста који су дуго били 
идентификовани као кинески угњетачи, он је обухватао и све насилнике 
према сељацима и радницима. Све стратегије и тактике сматрао је мо-
рално легитимним у контексту праведног рата. Маови централни кон-
цепти укључивали су „апсолутну флексибилност” дубоко укорењену у 
кинеску традицију, коју је Сун Цу нагласио у свом класику „Уметност 
рата” (Scobell, 2002, pp. 10–11).

У сваком случају, у складу са кинеском традицијом, Мао је веровао 
да употребу силе, офанзивне или одбрамбене, увек треба окарактериса-
ти као „активну одбрану” због унутрашњих и међународних политичких 
разлога. И у овом случају постоје различити ставови од тога да је „ак-
тивна одбрана” мало више од пропагандне преваре, до тога да она има 
„стварни значај” као стратешки концепт у смислу да се брише граница 
између напада и одбране и да представља традицију „апсолутне флек-
сибилности”. С друге стране, често се наводе аргументи који показују да 
је комунистички режим у Кини користио војну силу у осам од једанаест 
криза са којима се суочио од свог успостављања 1949. до 1985. године, 
много више него било која друга земља у датом временском оквиру. Све 
то је укључивало сукобе дуж кинеских граница и одражавало оно што се 
назива „историјском осетљивошћу” у питањима која се односе на тери-
торијални интегритет. То је значило ограничену употребу силе, „за по-
стизање одређених политичких циљева”, или „за слање упозорења или 
поруке одвраћања или принуде”, што указује да Кина преузима ризике, 
али су они „прорачунати ризици” (Scobell, 2002, pp. 22–23).

Кина употребу, а не само демонстрацију силе, сматра важним сред-
ством за управљање кризама. То је потврђено и кроз низ кинеско-аме-
ричких конфронтација, завршетак Грађанског рата 1949. године, Ко-
рејски рат 1950–53. године, кризу изазвану француским колапсом у 
Индокини 1954, прву кризу Тајванског теснаца 1954–55, и другу кризу 
Тајванског мореуза 1958. године. Кинеска интервенција у Кореји, као и 
честе кризе у подручју Тајванског мореуза су „одраз кинеског става да ће 
краткорочна зараћеност служити као средство општег одвраћања”. Мао- 
ви ратни успеси потврдили су његову стратегију: у року од пет година – 
отерао је националисте из континенталне Кине, сачувао комунистичку 
Северну Кореју интервенцијом у Корејском рату и одвратио Сједињене 
Америчке Државе од слања трупа у помоћ Француској у Индокини. Мао 
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је примирје којим се окончао Корејски рат прогласио „великом побе-
дом” и кинески народ је као такву примио. Борећи се са Сједињеним 
Америчким Државама у пат позицији, Кина је прекинула низ пораза 
од главних западних земаља који су датирали из Првог опијумског рата 
(1839–42) против Велике Британије. Зато се често наглашава улога рата 
у јачању кредибилитета кинеског држања против колонијализма, пре-
стижа међу азијским државама и повећања значаја у очима Совјетског 
Савеза. Серија криза је сукобила комунистичку Кину са Сједињеним 
Америчким Државама у периоду 1949–58. године, при чему је свака од 
страна очигледно покушала да разуме другу под својим условима и рет-
ко је претпостављала да је у праву (Zhang, 1992, рр. 271–283).

Убрзо након протеривања националиста са копна 1949. године, Мао 
је приметио да „морамо да изградимо моћну морнарицу да би брани-
ли кинеску обалу и ефикасно спречавали империјалистичку инвазију”. 
Међутим, поморска слабост била је тешкоћа која се није могла прева-
зићи „у кратком року”. С тим у вези, често се наводи један случај у којем 
Кина није прибегла сили одмах, суочена са претњом територијалној бе- 
збедности високе вредности. Реч је о размештању Седме америчке флоте 
на подручју Тајванског теснаца у јуну 1950. године с циљем спречавања 
Маоа да нападне Тајван. Дугорочно, комунистичкој Кини недостајало је 
самопоуздања да агресивно следи своје стратешке циљеве искључиво на 
мору, где се њен пажљив приступ може објаснити и у смислу реализма 
и културне реалполитике. Почетком 21. века изгледало је вероватно да 
ће Кинези следити совјетску хладноратовску стратегију и да неће тра-
жити превласт на мору, већ да ће се задовољити тиме да имају довољно 
јаку морнарицу да то ускрате Сједињеним Државама, иако не и широм 
света (совјетски циљ), већ само у водама источне Азије. Овај релативно 
скроман, достижни циљ је све остваривији, с обзиром на кратковидост 
америчке политике након хладног рата у погледу поморске моћи – под-
стакао је изградњу кинеске морнарице која би иначе изгледала бесми- 
слена (Scobell, 2002, р. 17).

Вера Маоа Це Дунга у човека насупрот технолошком развоју обојила 
је његову почетну реакцију на проналазак нуклеарног оружја. Совјетски 
Савез је тестирао своју прву атомску бомбу 1949. године и тако започео 
хладноратовску трку у нуклеарном наоружању само неколико недеља 
пре него што су Маове снаге победиле у Кинеском грађанском рату. 
Осигуравши контролу над континенталном Кином са својом нискоте- 
хнолошком сељачком војском, Мао је у почетку одбацио значај нуклеар- 
ног оружја, али је постепено дошао до става да је „атомска бомба пра-
ви тигар” и да је Сједињене Америчке Државе можда могу искористити 
против Кине. Због тога је Кина започела развој сопственог нуклеарног 
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оружја 1955. године. Следеће године је Мао оправдао ту одлуку лидери-
ма Комунистичке партије истичући да је Кини потребна „атомска бом-
ба”. Кина се придружила редовима светских нуклеарних сила када је 
реализовала своју прву пробну бомбу 1964. године. Кинези су били први 
који су се обавезали да неће нужно користити нуклеарно оружје, што је 
у складу са филозофским принципима који подупиру њихову стратегију 
(Scobell, 2002, р. 9).

И каснији развој и модернизација оружаних снага, до које је дошло 
под руководством Денга Ксијаопинга, показују да није дошло до про-
мене стратешке културе Кине, нити је утицало да „постане ратоборнија 
или агресивнија”, иако су „ратне способности Народноослободилачке 
војске Кине унапређене” од 1980-их година. Индустријализација и еко-
номски раст коначно су дошли до изражаја када је Денг Ксиаопинг, во-
дећа личност комунистичке Кине од 1981. до 1997. године, дозволио 
капитализам у економији, задржавајући политички монопол КП Кине. 
При томе су сви сегменти кинеских оружаних снага имале користи од 
тога, јер је Денг више наглашавао техничку способност него идеолошку 
посвећеност (Ripley, 2002, р. 131).

ЗАКЉУЧАК

Aнализирајући кинеску стратешку културу евидентно је постојање два 
главна погледa на перцепције, понашање и поступке Кине, при чему су 
поједини стручњаци склони мишљењу да Кина верује у употребу силе. 
Међутим, уколико се посматра период од касних деведесетих година 
прошлог века, Кина све више апострофира и делује да не тежи хеге-
монији, већ економском расту као стратегији за акумулацију свеопште 
националне моћи. То је уједно период у коме је та земља све више ко-
ристила дипломатске и економске инструменте моћи, а у складу са др-
жавним интересима исте је радије користила него силу, и то у окол-
ностима стварања темеља мултиполарног светског поретка. Међутим, 
уколико се анализира несумњив континуитет у кинеском стратешком 
погледу и понашању током читавог империјалног периода и у доба ко-
мунизма могу се уочити аргументи у прилог јединствене кинеске стра-
тешке културе. Различити кинески режими прихватили су реалполити-
ку која се на површном нивоу може објаснити реалистичком теоријом, 
али се нијансе кинеске политике и перспектива из које Кина гледа на 
остатак света могу разумети само из културне перспективе. По свом 
стилу, традиционална кинеска идеологија и култура су јединствене 
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творевине. Иако је током своје историје преузимала неке елементе из 
других култура, ова идеологија и култура задржала је многе источњачке 
карактеристике и била у стању да оствари далекосежан утицај. У савре-
мено доба Комунистичка партија Кине је успешно водила државу кроз 
низ реформи и модернизације друштва. При томе је основни изазов био 
како се модернизовати а при томе сачувати кинеске вредности. Реали-
зација пројекта „Један појас један пут”, као и однос Кине према остатку 
света током пандемије коронавируса потврђују континуитет њеног по-
нашања у складу са традиционалном кинеском културом и идеологијом.
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Branislav Milosavljević

THE INFLUENCE OF THE COMMUNIST 
PARTY OF CHINA ON THE EVOLUTION 

OF CHINA’S STRATEGIC CULTURE

Abstract

During its long history and development, Chinese strategic culture has been in-
fluenced by a variety of factors, such as culture, history, religion and philoso-
phy. Chinese history and Western influence in the 19th century have strongly 
shaped Chinese foreign policy to the present day. Cultural values of the Chinese 
society have been moulded by Confucian philosophy influencing their behaviour, 
thoughts and actions. As a result of all these factors, Chinese strategic culture has 
evolved in a unique way creating its own identity. Generally speaking, Chinese 
strategic culture has been primarily influenced by traditional culture, communist 
ideology and modern Western values. Conventional view of the Chinese strategic 
culture is based on the Confucianism, which favours nonviolent problem resolu-
tion not only within a state, but also in interstate disputes. Two Chinese intellec-
tuals, Confucius and Sun Tzu, have been the two most prominent champions of 
Confucianism, who have, among other things, favoured a defensive approach, i.e., 
peace over war. As a consequence, it is a well-known and generally accepted that 
China always looks for nonviolent means to counter its adversaries, at the same 
time using force only if necessary for defence and in highly controlled circum-
stances. Besides, Chinese strategic culture is considered an important dimension 
of the analysis of the Chinese use of force. With regard to this, national culture 
has become widely acknowledged as a key dimension within the strategy, includ-
ing its impact on the state decision to use force. In brief, the impact of culture is 
of vital importance for understanding the Chinese military and security relations. 
On the other hand, it is widely acknowledged that contemporary Chinese interna-
tional relations are strongly influenced by its enduring ancient civilisation. How 
to modernize the society, while at the same time to preserve Chinese values – it is 
a challenge the Chinese Communist Party is faced with today. In other words, it is 
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a dilemma how to introduce innovation, modernisation and development which 
are permeated by Chinese values.

Keywords:

Chinese strategic culture, Confucianism, Chinese Communist Party, international 
relations, just war.
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Еволуција кинеске безбедносне 
политике кроз призму 

институционалног ангажмана 
Комунистичке партије Кине*

Апстракт

Рад разматра еволуцију безбедносне политике Народне Републике (НР) Кине 
уважавајући значај који Комунистичка партија Кине (КПК) има у систему 
доношења политичких одлука на националном нивоу. Аутор најпре анализи-
ра унутрашње устројство Партије кроз њен институционални и легислативни 
ангажман, те приказује четири историјска периода развоја кинеске спољне 
и безбедносне политике на коју утичу различити спољашњи и унутрашњи 
фактори који су је обликовали током протеклих пар деценија. Након хроно-
лошког приказа еволутивних периода безбедносне политике НР Кине, аутор 
дискутује о изгледима за етаблирање нове Велике стратегије НР Кине, ут-
врђује њене чиниоце и, сагласно томе, нуди неколико могућих изазова „но- 
вој улози” КПК у имплементацији Велике стратегије. Стога је централни део 
дискусије овог рада усмерен на испитивање могуће промене улоге КПК у 
новим околностима глобалног надметања великих сила. Квалитативни уви-
ди стечени овим прегледним радом указују да се не може говорити о изме-
ни улоге КПК у овом процесу, већ само о могућим променама модалитета 
који ће изгледно утицати на редефинисање положаја Партије у комплексном 

процесу одлучивања. 

Кључне речи:

Комунистичка партија Кине, НР Кина, Појас и пут, велика стратегија, безбед-
носна политика

* Рад је настао у оквиру научноистраживачког пројекта „Србија и изазови у међуна-
родним односима 2021. године”, који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а реализује Институт за међународну по-
литику и привреду током 2021. године.
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Од оснивања Народне Републике (НР) Кине 1949. године, Комунистич-
ка партија (КП) игра централну улогу у руковођењу овом најмногољуд-
нијом земљом света. Упркос релативној затворености у погледу интерак-
ције са другим државама у систему међународних односа, НР Кина је од 
самог настанка развијала сопствено становиште о уређењу међународ-
них односа. Оваква настојања интензивирана су „великим отварањем” 
које је иницирао низом активности Денг Сјаопинг (Deng Xiaoping) то-
ком седамдесетих година прошлог века. Његовом реформом, која је до-
минантно обухватала повезивање са светом у сфери економије и фи-
нансија, Кина је интензивирала укључивање у међународне политичке 
токове, што је условило развој првих заокружених ставова у погледу на-
чина на који ова држава перципира себе спрам осталих чланица система 
међународних односа.

Током педесетих и шездесетих година прошлог века, НР Кина је 
била оријентисана на осигуравање безбедности у сопственом окружењу. 
У том смислу, посебан фокус Комунистичке партије односио се на ре-
гулисање послератних односа са Јапаном и постављање темеља за бу-
дућу сарадњу са Совјетским Савезом. Постепено отварање допринело 
је генерисању кохерентнијих спољнополитичких ставова КП Кине, а 
целокупан еволутивни пут био је праћен бројним паралелним проце-
сима попут професионализације државног апарата, давања значајније 
административно-извршне улоге Министарству спољних послова, као 
и свеопштом интеграцијом НР Кине у светске политичке и економске 
међународне токове. Седамдесетих година прошлог века НР Кина је на-
рочито изразила интересовање ка „свету споља”. Резолуцијом број 2758 
Генерална скупштина Уједињених нација повратила је права представ-
ницима НР Кине у чланству и органима под окриљем УН, која су прет-
ходно била под контролом супарничке стране у Грађанском рату. Гене-
рална скупштина је овом Резолуцијом из 1971. признала представнике 
НР Кине као легитимне (UN GA Resolution 2758, 1971, art. 3), чиме јој 
је омогућено и чланство у Савету безбедности и тиме међународно по- 
тврђена значајнија улога у решавању питања од значаја за међународни 
мир и безбедност.

У свим наведеним процесима, као и у развоју безбедносне и спољ-
не политике, најважнију улогу играла је Комунистичка партија Кине 
(КПК), због чега је циљ овог рада управо приказ еволуције безбеднос-
не политике кроз њен вишедеценијски институционални и правни анга- 
жман. Изучавање улоге КПК у креирању безбедносне политике није у ве-
ликој мери заузело значајно место у литератури, имајући у виду да свега 
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неколико релевантних студија анализира ову тематику (Shambaugh, 
2007; McGregor, 2010; Hu, 2018; Yang, 2019). Међутим, почетком овог 
века, поједини аутори су песимистично тврдили да у научној публици-
стици није било могуће идентификовати релевантне студије које систе-
матично проучавају директне везе КП Кине са њеном спољнополитич-
ком агендом (Bian et al., 2001). Додатно, затвореност и сложеност рада 
органа и комисија Комунистичке партије и релативна нетранспарент-
ност у доношењу одлука, што је случај са Министарствима спољних по-
слова и одбране НР Кине, онемогућују стицање детаљнијег увида у пла-
нирање доношења одлука и њихово практично спровођење.1 

У томе се огледа значај истраживања улоге централног политичког 
актера који ће у скоријој будућности бити у жижи глобалне академске 
дебате поводом новог модела организовања и функционисања међуна-
родних односа. Овај рад структурисан је на следећи начин. Аутор најпре 
анализира начин устројства КПК и правне, те институционалне прет-
поставке њеног деловања у сфери доношења одлука које се односе на 
спољну и безбедносну политику, позивајући се на одредбе Устава КПК. 
Затим представља четири историјске етапе кроз које је еволуирала Вели-
ка стратегија ове државе и пружа детаљан приказ специфичних претњи 
и фактора који су обликовали кинеску безбедносну политику.2 Аутор се 
опредељује за специфичну анализу институционалног учешћа КП Кине 
у свакој од наведених фаза. На бази представљених етапа, аутор ди- 
скутује о изгледима за етаблирање нове Велике стратегије НР Кине, ут-
врђује њене чиниоце и, сагласно томе, нуди неколико могућих изазова 
„новој улози” КПК у имплементацији Велике стратегије. Стога је централни 

1 Примера ради, у једној од студија, Мајкл Хант (Michael H. Hunt) и Од Вестад (Odd 
Arne Westad) су још 1990. године на систематичан начин описали потешкоће са 
којима се сусрећу академски аутори у сазнајној равни приликом истраживања уло-
ге Комунистичке партије у процесу доношења одлука у Кини. Поменути аутори 
верују да је за истраживање улоге КПК у процесу доношења одлука неопходно при-
менити комбиновану истраживачку стратегију, која укључује анализу унутарпар-
тијских докумената, мемоара истакнутих лидера и радова академске публицистике 
чији аутори су имали приступ архивама КПК или могућност спровођења интервјуа 
са њеним високопозиционираним званичницима.

2 Безбедносна политика и Велика стратегија појмовно не кореспондирају у потпу-
ности. Док Велика стратегија представља скуп ставова и принципа делања великих 
сила у вези са начином организације међународног поретка и њиховог положаја у 
систему међународних односа, безбедносна политика је својеврсни алат којим се 
врши њена конкретизација у пракси. Додатно, безбедносна политика је, за разлику 
од Велике стратегије, у највећем броју случајева кодификована доктринарним и 
стратешким актима (у одређеним случајевима чак и законима). За специфичности 
кинеске Велике стратегије видети: Blackwill & Tellis, 2015. 
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део дискусије овог рада усмерен на испитивање могуће промене улоге 
КПК у новим околностима глобалног надметања великих сила. 

ПРИНЦИПИ УНУТРАШЊЕГ УСТРОЈСТВА 
КПК

Као једна од највећих политичких организација у свету,3 КПК је кључан 
актер креирања спољне и безбедносне политике НР Кине и представља 
стожера овог сложеног процеса. Њен рад регулише Устав који набраја 
такозвана „кардинална начела” на којима треба да буду засноване ак-
тивности Партије. Устав је први пут у кодификованом облику усвојен на 
XII конгресу одржаном 1982. године, а последњи пут измењен је 2017. 
на XIX партијском конгресу. Међу најважнијим начелима, Устав стипу-
лише активну подршку Комунистичке партије „народном демократском 
управљању” и, уопште, руководству КП Кине, затим очување социјализ-
ма као пожељног развојног пута и делање сагласно марксистичко-лењи-
нистичкој, те мисли Мао Цедунга (Mao Zedong) (CP Constitution, 2017). 
Устројство КП Кине базирано је на принципу „демократског центра-
лизма”, чије се спровођење осигурава детаљним поштовањем следећих 
правила. Прво правило претпоставља субординацију мањине чланства 
већини у процесима гласања који су у вези са свим важним питањима 
од значаја за рад Партије. Посебан члан Устава регулише избор делегата 
за партијски Конгрес. Сви делегати морају да буду изабрани тако да „на 
свим нивоима рефлектују вољу чланова Партије” (CP Constitution, 2017, 
art. 11). Чланови који бирају делегате имају право, сагласно Уставу, да 
доведу у питање сваку појединачну кандидатуру, да захтевају промену 
или да одбију кандидованог делегата у корист неког другог (2017, art. 
11). У вези са овим правилом, прописано је и да се руководећи органи 
Партије конституишу изборима, а не постављањем. 

3 Чланство Комунистичке партије Кине је 1992. године премашило 50 милиона, а 
процењује се да је на последњем, XIX конгресу Партија бројала око 90 милиона 
активних чланова. Званични подаци Партије показују да је почетком јуна 2021. го-
дине њено чланство премашило 95,1 милиона (CCTV News, 2021). Кинеска телеви-
зијска мрежа је објавила да је чак 52% укупног броја чланова Партије завршило ви-
соко образовање, док је највећи број чланова Партије узраста старијег од 30 година. 
Према истим подацима, више од 25% укупног партијског чланства старије је од 60 
година (CCTV News, 2021). 
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Следећи важан принцип обезбеђивања демократског централизма 
унутар Партије односи се на обавезну консултативну улогу хијерархиј-
ски нижих органа. Органи Партије на централном, националном нивоу 
по свим питањима дужни су да консултују ниже (регионалне, провин-
цијске и градске) одборе и уважавају њихове ставове на Централном 
конгресу партије. Устав КП Кине додатно забрањује изградњу култа 
личности (CP Constitution, 2017, art. 10). Упркос стипулацији, којом за-
брана персоналног култа осигурава „народни и надзор органа странке 
над лидерима Партије зарад очувања престижа”, поједини аутори наво-
де да су готово сви лидери КП Кине изградили за време својих манда-
та својеврсни култ личности (Luqiu, 2016). Усвајањем устава КП Кине 
1982. године Партија је настојала да „убеди домаћу и светску јавност у 
своју одлучност да забрани култ личности”, какав је постојао током Мао- 
ве ере (Luqiu, 2016). Међутим, Партија није остала имуна на стварање 
култа личности који је, према становишту Лувеиа Лућиуа (Luwei Luqiu), 
постојао за време Денга Сјаопинга, као и током мандата Ђианга Земина 
(Luqiu, 2016, p. 294). Овако побројана општа начела, на којима је засно-
ван рад Партије, само делимично усмеравају њене активности у пракси. 
Устав КПК на још неколико места уопштено дефинише њену улогу у об-
ласти креирања безбедносне и спољне политике. Према одредбама овог 
акта, КП брине о „националној безбедности” и „националним интере-
сима НР Кине” (ревидиран 2017. на XIX конгресу). Додатно, прописано 
је да КПК „креира и води спољну политику засновану на миру, незави- 
сности и одбрани светског мира, те промоцији напретка човечанства”. 
Устав наглашава обавезу чланова Партије да „демократизују процес до-
ношења одлука у изградњи социјализма са кинеским карактеристика-
ма” (CP Constitution, 2017). 

Осим правних претпоставки, на рад КПК значајно утиче и инсти-
туцијална веза са органима који спроводе безбедносну политику. У тим 
областима, КП Кине свој институционални ангажман усмерава ка пот- 
пуној контроли над Народноослободилачком армијом НР Кине (CP 
Constitution, 2017). Консолидација националне одбране и одбрана др-
жаве (ориг. отаџбине) представљају најзначајније задатке које је Устав 
поверио Партији (CP Constution, 2017). У међународним пословима, 
Партија креира независну и суверену спољну политику зарад „очувања 
кинеске независности... опонирања хегемонизму и политици моћи, од-
брани светског мира и промоцији људског прогреса” (CP Constitution, 
2017). У складу са одредбама сопственог Устава, КП Кине се у међу-
народним односима мора придржавати принципа мирољубиве коег-
зистенције, једнакости држава, узајамном ненападању, немешању у 
унутрашња питања других држава и поштовању независности и терито-
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ријалне целовитости других земаља (CP Constitution, 2017).4 КП Кине 
директно утврђује безбедносну политику, а министарства (спољних по-
слова и одбране) представљају продужене извршне органе који импле-
ментирају политику утврђену на нивоу странке. 

ЕКСКУРС КПК КА ЕТАПАМА РАЗВОЈА 
КИНЕСКЕ ВЕЛИКЕ СТРАТЕГИЈЕ

Током седам деценија развоја модерне Кине, спољнополитичка и бе- 
збедносна агенда ове државе доживела је неколико значајнијих проме-
на. У прве две деценије након оснивања НР Кине Комунистичка партија 
је настојала да фокус свог деловања усмери ка регулисању унутарпо-
литичких и друштвених питања, попут административне организације 
државе, устројства државног апарата и осигуравања улоге Партије у 
управљању државом. У том смислу, безбедносна политика усмерена 
„ка споља” није представљала предмет значајних активности Партије, 
бар не у раној фази њеног постојања. Улога Партије у креирању без-
бедносне политике НР Кине ће у наставку овог текста бити посматрана 
кроз приказ четири етапе које су обликовале Велику стратегију НР Ки-
не.5 Премда не постоји консензус у погледу разликовања таквих етапа, 
у највећем броју случајева аутори најчешће прихватају постојање че-
тири фазе: револуционарне, државоцентричне, затим фазе оснаживања 
„свеобухватне националне моћи”, као и фазе „нове” Велике стратегије 
(Scobell et al., 2020).6 Сваку од етапа карактерише различит степен зна-
чаја и улоге коју је КП Кине имала у њеном формулисању. 

4 Устав КП Кине је у регулисању рада Партије преузео одредбе Споразума између 
Народне Републике Кине и Индије из 1954. године, чији преамбулаторни део садр-
жи наведених пет принципа мирољубиве коегзистенције. Norbu, 1997. 

5 Расправљајући о аналитичким чиниоцима Велике стратегије, Јиси Ванг (Jisi Wang) 
наводи сет од три питања на која свака агенда спољне/безбедносне политике треба 
да одговори: који су витални национални интереси; које претње споља угрожавају 
националне интересе; шта државно руководство предузима на дужи рок зарад њи-
ховог очувања (Wang, 2011)? Циљ овог рада није усмерен на анализу аргументације 
о (не)постојању Велике стратегије Кине. Уместо тога, биће коришћен аналитички 
сет питања који је уобичајен зарад стицања увида о особеностима безбедносне по-
литике НР Кине у датом временском домену. За подробније академске дискусије о 
кинеској Великој стратегији, видети: Wang, 2011; Fallon, 2015; Стекић и Обрадовић, 
2019. 

6 У литератури постоје и мања одступања у разликовању фаза у еволуцији кинеске 
безбедносне политике. Јанђје Биен и сарадници верују да је прва фаза трајала из-
међу 1949. и 1965. године са доминантном улогом КПК и успостављањем важнијих 
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Прва, револуционарна, фаза обухватала је период између успо-
стављања НР Кине (1949) и почетка „великог отварања”, које је уследило 
доласком Денга Сјаопинга на чело Партије 1978.7 Безбедносна политика 
Кине је, условљена њеном послератном аутаркичношћу, била претежно 
усмерена „ка унутра”, а као главна претња перципирана је идеолошка 
супротстављеност комунизму која је долазила из Западног блока. Исто-
ријски и међународнополитички контекст је тада „приморавао” Кину да 
своју безбедносну и спољну политику (ако ју је уопште имала у кодифи-
кованом облику) усмери ка социјалистичким и „другим пријатељским” 
државама (MFA China, 2021). У фебруару 1950. године, на иницијативу 
руководства Партије, НР Кина и СССР су потписали Споразум о прија-
тељству, савезништву и узајамној помоћи којим су се две стране обаве-
зале на војну сарадњу у случају „поновне агресије Јапана или било које 
друге државе која му се придружи” (Sino-Soviet Treaty of Friendship, 
1950).8 Међутим, почетком шездесетих година, борба између две идео-
логије остала је у сенци једне значајније – унутаридеолошке борбе која 
је узроковала поделу између две државе, познатије као кинеско-совјет-
ски јаз.9 

Ова подела међу тада потврђеним (идеолошким) партнерима на-
стала је као последица различитог тумачења марксистичке идеологије 
и, између осталог, улоге коју комунистичке партије треба да имају у 
општем функционисању државе.10 Кинеско-индијски рат из 1962. године 

институција на националном нивоу (Bian et al., 2001). Другу фазу, према стано-
вишту ових аутора, покренула је 1966. године Културна револуција као скуп ширих 
друштвених промена у оквиру које је КПК задржала надмоћ у политичком одлучи-
вању, а да је трећа, и у тренутку објављивања њиховог чланка, актуелна фаза почела 
1979. године (2001: 809). 

7 Кери Дамбох (Kerry Dumbaugh) тврди да је политика детанта коју је иницирао 
Никсон раних седамдесетих година означила крај прве кинеске Велике стратегије 
и уједно прву значајнију промену у спољнополитичком курсу Кине (Dumbaugh, 
2008).

8 Правно важење Споразума из 1950. је било орочено на тридесет година, након чега 
није био обновљен. НР Кина је нов споразум са Руском Федерацијом потписала у 
јулу 2001. године. Овим документом је потврђен садржај претходног Споразума 
из 1950. године, а обе стране су се обавезале на директно уздржавање од употребе 
силе у међусобним односима (Sino-Russian Treaty, 2001, art. II).

9 Савремено тумачење овог Споразума, које је пружило кинеско Министарство спољ-
них послова, потврђује садржај споразума и намеру за очувањем глобалног мира 
и безбедности како обе стране потписнице, тако и на Далеком истоку и уопште на 
глобалном плану (MFA China, 2021).

10 Друго могуће објашњење за потписивање овог Споразума била је жеља лидера КП 
Кине за рушењем наслеђа претходног споразума сличног садржаја – Споразума о 
пријатељству и савезништву, који су потписали представници претходног режима 
(Републике Кине), односно партије Гоминдан са Совјетским Саветом 1945. године. 
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је такође у великој мери допринео кохерентнијем извођењу ставова у 
вези са безбедносном политиком НР Кине након Другог светског рата и 
валоризацији улоге коју је КП Кине остварила у овом процесу. Упркос 
оствареној војној победи НР Кине, овај сукоб је довео Кину у својеврсну 
изолационистичку позицију имајући у виду претходно поменут сукоб са 
СССР-ом и сврставање САД на страну Индије пружањем војне помоћи 
и политичке подршке. Улога КПК у првој фази еволуције безбедносне 
политике остала је у сенци аналитичких недостатака који се односе на 
отежано идентификовање „локуса доношења одлука” у сфери безбедно-
сти и одбране. Хенри Кисинџер наводи да је позиционирање НР Кине у 
спољнополитичкој арени представљало централно питање око ког су се 
створиле две фракције унутар КПК након ере Маоа Цедунга. Најважнија 
тачка унутарстраначког спорења односила се на дефинисање општих 
односа између НР Кине и остатка света, као и на потребу за „учењем о 
међународним односима” од Запада (Кисинџер, 2014, стр. 278). 

Следећа фаза коју су Ендрју Скобел и сарадници окарактерисали као 
„државоцентричну” трајала је од почетка 1978. до 1989. године. Кључ-
на фигура ове фазе био је Денг Сјаопинг, захваљујући коме је касније 
НР Кина израсла у праву светску суперсилу на почетку 21. века. Фокус 
безбедносне политике био је усмерен на спољне претње економско-по-
литичке природе које су долазиле од других великих сила. Ово је на-
стало као последица великог отварања и повећане интеракције са оста-
лим државама у систему међународних односа не само у економском 
и културолошком домену, већ и у војном. Поред обнављања чланства у 
међународним организацијама, Кина је током овог периода постепено 
почела да прихвата правила која су наметале САД а која су се односила 
на „функционисање глобалног економског поретка” (Dumbaugh, 2008). 
Важност унутрашње организације Партије у овој фази еволуције безбед-
носне политике потврдио је и Денг Сјаопинг у говору из 1990, у ком је 
означио Политички биро и Стални комитет Политичког бироа као два 
„круцијална органа за Кину и за КПК” (Deng, 1990). Денг је довео у везу 

Услед историјских околности које су се јавиле као последица Другог светског рата, 
и недовршеног рата са Јапаном, овај Споразум је доминантно био усмерен на регу-
лисање односа двају страна (СССР и тзв. „старе Кине”) у погледу перцепције Јапана 
као заједничке претње. Стране су се обавезале да без узајамних консултација неће 
склопити примирје са Јапаном, нити улазити у било какве војне савезе који би били 
на штету интереса друге стране потписнице (Treaty of Friendship and Alliance, 1945, 
art. I–IV). Поједина становишта пласирана из угла аутора реализма маргинализо-
вала су идеолошке поделе кинеско-совјетског јаза, наводећи их као „маску” за оно 
што је стварно било узрок спорења између две велике државе унутар истог блока – 
борба за политичку доминацију. 
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стабилност ова два органа и снагу коју је у том тренутку НР Кина имала 
на међународном плану (Deng, 1990).

Трећа еволутивна фаза кинеске безбедносне политике (и тиме њене 
Велике стратегије) обухвата период између 1990. и 2003. године. У ли-
тератури је означена као фаза оснаживања „Свеобухватне националне 
моћи”. Свеобухватна национална моћ (капацитет) јесте мера која кван-
тификује потенцијал државе у одређеном тренутку. Најчешће се у ову 
меру укључују економски и природни ресурси, војни ресурси, степен 
технолошког развоја и кадровски потенцијал. 

Овај концепт (Comprehensive National Power – CNP) је иманентан ки-
неској политичкој мисли (Wang and Wong, 1998; Yan, 2008), а сматра се 
да га је Денг Сјаопинг додатно популаризовао. Током 1992. године, кон-
цепција свеобухватне националне моћи препозната је као елемент зва-
ничне спољне и безбедносне политике НР Кине на XI конгресу КПК.11

Говор Ђианга Цемина (Jiang Zemin), у ком је истакао значај нацио-
налне моћи и капацитета НР Кине у „отварању ка споља”, пратила је и 
интензивирана активност у погледу развоја безбедносне политике. Сре-
дином деведесетих година прошлог века Кина је први пут кодификова-
ла сопствену безбедносну политику, усвајањем прве Беле књиге одбра-
не током 1995. године.12 Кинески „нови безбедносни концепт”, како га 
је окарактерисала Кери Дамбох, требало је да увери остале државе да 
економски и војни раст не представљају претњу по међународну без-
бедност (Dumbaugh, 2008, р. 5). У неколико објављених Белих књига од-
бране Кина је дефинисала постхладноратовско глобално окружење као 
подручје које захтева „прагматичнију безбедносну политику која је за-
снована на узајамној једнакости, сарадњи и поверењу” (White Paper on 
Defence, 1998). Ђианг је, можда, први званичник КП Кине који је по-
кушао да јавно дефинише однос централне власти са Партијом у спро-
вођењу спољне и безбедносне политике. Говорећи о потреби очувања на-
ционалне безбедности и државног суверенитета у односима „ка-споља”, 
Ђианг је истакао да Партија својим актима, доктрином и мишљу Денга 
Сијаопинга и Маоа Цедунга представља субјекат који креира политику, 
док је „улога централне власти да заступа државу у спровођењу те поли-
тике” (Jiang, 2002). У истом говору из новембра 2002. Ђианг се осврнуо 
на однос Партије са Народноослободилачком армијом Кине. Он је веро-
вао да армија мора да да приоритет идеолошком и политичком развоју, 

11 Интересантно је да је овај концепт у једном од својих званичних обраћања током 
2013. године реактуелизовао и кинески председник Си Ђинпинг (Xi Jinping).

12 Осим Беле књиге одбране из 1995. године, НР Кина је усвојила још десет оваквих 
докумената закључно са 2019. годином и у сваком од њих се КПК помиње као актер 
који остварује апсолутно лидерство над Армијом и системом одбране НР Кине.
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а „апсолутно лидерство Партије над армијом представљало је вечну 
душу армије” (Jiang, 2002). Према његовом становишту, армија треба 
да подржи активну државну изградњу а, заузврат, сви органи Партије 
и органи власти на свим нивоима од централног до локалних треба да 
подрже изградњу и модернизацију армије и националног система од-
бране (Jiang, 2002). Обраћање Ђианга Цемина на XVI конгресу Партије 
2002. године означило је својеврсни крај треће етапе у развоју кинеске 
безбедносне политике која је била одликована широким отварањем ка 
споља уз ојачану „свеобухватну националну моћ”, што је требало да по-
служи као увертира у четврту – нову фазу имплементације безбедносне 
политике која је Кину требало да етаблира као глобалног лидера на по-
литичкој мапи света. 

Последња фаза у еволуцији безбедносне политике и тиме Велике 
стратегије почела је доласком Хуа Ђинтауа (Hu Jintao) на чело НР Кине 
2003. године. Ова фаза је у литератури означена као време ’нове’ Ве-
лике стратегије Кине, које је карактерисано подмлађивањем нације и 
њеним оснаживањем зарад осигуравања „новог вођства” НР Кине. У го-
вору одржаном на XVIII страначком конгресу, председник Ху Ђинтао је 
истакао заслугу Партије за раст који је Кина остварила у економском и 
политичком домену на међународном плану од отварања 1978. године 
(Hu, 2012). Партија је, према његовом становишту, заслужна за јачање 
улоге и политичког значаја Кине у међународним односима и стварању 
међународних услова за даље реформе „глобалног система” (Hu, 2012). 
Општа национална моћ, како ју је Ху Ђинтао окарактерисао, и међуна-
родна компетитивност Кине су у том тренутку били на врхунцу, чиме је 
и јавно потврдио на својеврсни начин претпоставку о „коначној кине-
ској спремности” да преузме водећу, али не хегемонску улогу у систему 
међународних односа. То је уједно био први пут да је један од највиших 
званичника Партије јавно потврдио да је трећа фаза „јачања свеобу- 
хватне националне моћи” окончана. Због асертивније позиције коју је 
НР Кина заузела у односу на међународни систем, њена спољнополи-
тичка средства пратила су њен економски развој, као и настојање за 
промоцијом (и очувањем) националних интереса који се односе на неке 
унутрашње проблеме. Средишњи део четврте фазе у развоју Велике 
стратегије се због тога односио на утемељење глобалног окружења које 
би подржало снажан привредни раст Кине широм света (Dumbaugh, 
2008). Додатно, као главне кинеске спољнополитичке циљеве Дам-
бох истиче и сужавање (и онемогућавање) међународних интеракција 
Тајвана, затим очување регионалне стабилности, повећање међународ-
ног угледа у борби за супрематију са САД посредством билатералних 
и мултилатералних формата сарадње, као и пројекцију тзв. меке моћи 
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(Dumbaugh, 2008, pр. 9–14). Међутим, средства којима је Кина у овом 
периоду остваривала своје циљеве укључивала су употребу меке моћи 
уз интензивирање економског присуства широм света, док је војна асер-
тивност Кине током прве две деценије 21. века била скромног и значајно 
ограниченог домета. 

Током 2017. године, Си Ђинпинг је представио идеју о „остварењу 
кинеског сна”. Према његовом становишту, достизање кинеског сна тре-
ба да се реализује у два временска домена – до 2035. и до 2050. године. 
Кина је виђена као „снажна, просперитетна и културолошки напредна” 
држава, а реализација овог плана треба да рефлектује настојање четири 
велике „идеје” које су укотвљене у партијској идеологији: велики проје-
кат (great project), велика борба (great struggle), значајан разлог (great 
cause) и велики сан (great dream) (Xi Jinping, 2017).13 Према његовим 
речима, у историјском процесу остваривања ове четири идеје „Партија 
треба да буде испред времена... тако да правовремено одговори на ризи-
ке ’у кући’ и у иностранству, али и да остане ослонац развоја нације на 
том путу” (Xi Jinping, 2017). Сумирајући домете четврте етапе у развоју 
Велике стратегије Кине, Тереса Фалон наводи кинески фокус на регион 
Евроазије – прецизније Централне Азије и Руске Федерације, као и на 
Иницијативу „Појас и пут”, која можда представља и прелаз у квалита-
тивно нову етапу кинеске спољне и безбедносне политике према свету 
(Fallon, 2015).

Ако је прва фаза представљала процес унутрашње политичке консо-
лидације и уређивања односа Кине са државама непосредног окружења, 
проистеклих као последица Другог светског рата, друга фаза ју је укљу-
чила у регулисање односа са најзначајнијим глобалним силама у том 
тренутку.14 Трећа фаза је представљала својеврсну материјалну потпору 
„великом отварању” и период који је изнедрио прву кодификацију бе- 
збедносне политике НР Кине у форми званичних аката. Четврта фаза 
је заправо експлоатација и убирање плодова претходних успешно окон-
чаних фаза. Међутим, сада, када је Кина на врхунцу своје историјске 
моћи, остаје непознато у ком правцу ће се развијати њене будуће спољ-
нополитичке активности у сложеној мрежи међународних односа која се 

13 Иницијатива „Појас и пут” је, у оквиру званичне спољнополитичке агенде, постала 
елемент измењеног текста Устава НР Кине током 2017. године. 

14 Прве две фазе имале су заједничке особености које су се односиле на професио-
нализацију државног и страначког апарата, као и на плурализацију актера који су 
учествовали у процесу доношења одлука. Децентрализација процеса одлучивања се 
огледала у ширењу актера који учествују у процесу доношења одлука. Отуда пред-
ставници провинција, региона и градова такође активно учествују у некој врсти 
„парадипломатског” креирања безбедносне политике НР Кине (Lampton, 2001). 
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непрестано мења. Због тога ће у наставку бити представљен покушај 
прецизирања ангажмана КП у тако новим глобалним околностима. 

КП КИНЕ У НОВОЈ КОНСТРУКЦИЈИ 
ВЕЛИКЕ СТРАТЕГИЈЕ

Функционисање политичког система НР Кине засновано је на ригидном 
и сложеном односу између КПК и централних органа државне власти, 
због чега се не може говорити ни о каквој „новој улози” коју би Кому-
нистичка партија преузела у процесу иновирања безбедносне страте-
гије Кине у новом глобалном окружењу. Уместо тога, могуће је пружити 
преглед неколико изазова које нова Велика стратегија Кине носи са со-
бом, а који ће делимично остварити повратни утицај на улогу КП Кине 
која доприноси њеном формулисању. 

Први у низу изазова односи се на растућу глобалну лидерску пози-
цију НР Кине у систему међународних односа. Узимајући у обзир ра- 
звој безбедносне политике САД као једине преостале суперсиле на крају 
20. века, могла би се повући паралела са развојем кинеске Велике стра-
тегије. У чланку, објављеном 1997. године, Бери Посен (Barry Posen) и 
Ендрју Рос (Andrew Ross) су међу првима уочили могуће обрасце такве 
сличности, па су тврдили да су се одлике ране фазе развоја безбедносне 
политике САД – неоизолационистичке – огледале у избегавању уплива 
у унутрашња питања осталих држава, затим у очувању баланса моћи, 
пружању подршке status quo режиму у свим важним питањима, док су 
концепције које су се односиле на национални интерес биле изузетно 
сужене (Posen, Ross, 1997, p. 6). Посен и Рос су тврдили да се безбед-
носна политика САД до краја 20. века могла сажети у укупно четири 
различите велике стратегије. Хронолошки посматрано, они су издвоји-
ли стратегију неоизолационизма, стратегију селективног ангажовања, 
затим стратегију кооперативне безбедности (прим. аут. колективне бе- 
збедности) и, на крају, стратегију остваривања супрематије, која је на-
ступила након краја Хладног рата (Posen, Ross, 1997, p. 5). Уважавајући 
овакве специфичности првог периода Велике стратегије САД, могла би 
се с правом бранити аргументација према којој је тзв. „револуционарна” 
фаза развоја кинеске безбедносне политике представљала пандан аме-
ричкој неоизолационистичкој стратегији. Посен и Рос даље наводе да 
су пренаглашени раст моћи током биполарног периода, као и врхунац 
униполарне хегемоније САД, парадоксално допринели њеном уруша-
вању (Posen, Ross, 1997, p. 8). Доминантна позиција коју су САД стекле и 
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одржавале неколико деценија промовисала је кључне доносиоце спољ-
нополитичких одлука, што у случају НР Кине ставља КПК у први план. 
Због тога ће Партија наставити да буде стожер процеса доношења спољ-
нополитичких одлука и формулисања безбедносне политике на дужи 
временски период. 

Други изазов „новој улози” КПК представља такозвана „унутрашња 
варијабла”, односно унутрашње (не)стабилности друштвеног, политич-
ког и економског поретка у Кини. Све више је аутора који заступају став 
да унутрашњи политичко-економски процеси битно диктирају улогу 
КПК у формулисању кохерентне спољнополитичке агенде (Blackwill, 
Tellis, 2015; Falon, 2015; Hwang, 2021). На језгровиту Велику страте-
гију ће у наредних пар деценија битно утицати материјални диспаритет 
на системском нивоу, развој система међународних односа који фаво-
ризује повратак крутог „вестфалског поретка”, затим активности мо-
гућег изазивача глобалног вођства НР Кине, али и непредвиђени фено-
мени чије се последице очитују у коренитим променама система попут 
такозваних „црних лабудова” (Đorđević, Stekić, 2022). 

Додатно, питања која се односе на индиферентност кључних држа-
ва међународног система према кинеском расту, као и чињеница да НР 
Кина има веома скромно војно присуство у свету, утицаће на додатно 
профилисање КПК у жељи за заузимањем асертивније улоге у овој об-
ласти.

У својој књизи „Анализа Велике стратегије Кине: прошлост, са-
дашњост и будућност”, објављеној 2000. године, Мајкл Свејн (Michael 
D. Swaine) и Ешли Телис (Ashley J. Tellis) идентификовали су три мо-
гућа сценарија према којима би могао да тече развој кинеске Велике 
стратегије и функционисања институција ове државе до 2050. године. 
Први сценарио је претпоставио хаотично стање у функционисању ин-
ституција, Партије и уопште њене улоге на међународном плану у пе-
риоду између 2010. и 2015. године (Sweine, Tellis, 2000, p. 183). Узроке 
овој регресији поменути аутори видели су у немогућности адекватног 
одговора централних власти и Партије на „нарастајуће друштвене нејед-
накости и политичке проблеме који се односе на управљање светском 
суперсилом” (Sweine, Tellis, 2000, p. 184). Као један од кључних изазо-
ва препознати су односи Народноослободилачке армије са Партијом у 
погледу испуњавања циљева који се односе на осигурање националне 
безбедности. Свејн и Телис су указали да би се у будућности могли де-
сити дисонантни тонови који су у вези са „објектом” заштите који треба 
да осигура Народноослободилачка армија (Sweine, Tellis, 2000, p. 185). 
Према њиховим ставовима, овакав сценарио је био најмање вероватан, 
што је и пракса с краја прве и почетка друге деценије овог века потврдила. 
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Други могући сценарио претпоставио је постојање Кине као „коопера-
тивне” чланице система међународних односа. У овом сценарију Кина 
је „успешно окончала своје економске реформе и постала либерално 
демократско друштво” (Sweine, Tellis, 2000, p. 189). У таквој ситуацији 
цео регион Азије постаће „пацификована унија”, како ју је Мајкл Дојл, 
утемељивач тезе о демократском миру, окарактерисао, што би од Кине 
учинило пожељног партнера са којим би требало сарађивати (Sweine, 
Tellis, 2000, p. 189).15 Овакав сценарио се такође није остварио имајући 
у виду да је КП Кине етаблирала себе као централног органа у руко-
вођењу политичким животом и доношењу спољнополитичких одлука. 
Додатно, конфронтација САД и НР Кине, која се интензивирала током 
друге деценије овог века, показала је да је извесније да ће НР Кина бити 
у стању да доноси одлуке са последицама глобалног домета. Трећи сце-
нарио – „тријумфална Кина”, третира ову државу као победника у „гло-
балној трци” и потврђује је као једину суперсилу у свету. Према овом 
сценарију, Кина ће се „тријумфално отргнути од остатка света са специ- 
фичном безбедносном и спољном политиком која неће бити зависна ни 
од једне друге државе” (Sweine, Tellis, 2000). Сви побројани изазови и 
сценарији свакако ће у блиској будућности интензивирати плодотвор-
нију академску дискусију у погледу улоге коју ће КП Кине имати у про-
цесу доношења спољнополитичких одлука. 

Аутор овог рада настојао је да укључи иновиран приступ анали-
зи безбедносне политике кроз концепт Велике стратегије и утврди на 
које начине је КПК монополизовала сопствену позицију унутар сложе-
ног апарата доношења политичких одлука. Након стицања детаљнијих 
увида у предмет овог рада искристалисало се важно питање у вези са 
разматрањем еволуције безбедносне политике НР Кине: да ли ће у но-
вом кинеском глобалном вођству улога КП Кине избледети или ће се, 
напротив, овај важан агенс спољнополитичког одлучивања потврдити 
као још доминантнији управо захваљујући успешном вишедеценијском 
руковођењу Кином? Могућ оквир за теоријску потврду ове нове „ере 
синичког потврђивања” понудио је Јаћинг Ћин (Yaqing Qin), један од 
најзначајнијих представника тзв. „кинеске школе” међународних одно-
са. Према његовој теорији међуповезаности16, кинеско друштво наликује 

15 Монографија у којој су Свејн и Телис изнели своје ставове објављена је 2000. годи-
не, у тренутку у ком су САД биле на врхунцу своје моћи у ери униполарног света. 
Отуда су аутори „кооперативном” означили сваку државу са демократским типом 
политичког режима као партнера који је био „на правој страни историје” под вођ-
ством САД. 

16 Теза о међуповезаности (ориг. relational theory of world politics), како је овај аутор 
означава, базирана је на четири прелиминарне претпоставке: међуповезаност је 
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појединцу који се налази у средини језера и који својим одлукама ути-
че на све остале појединце који се концентричним кружницама шире 
око њега (Yih-Jye, 2021, p. 317). Тиме појединац (орган) који се налази 
у средишту доношења одлука не доминира над „атомистичким распр-
шеним друштвеним елементима” (што је својствено западноцентрич-
ном виђењу међународних односа), већ глобални ниво међународних 
односа анализира у контексту свеопште повезаности и утицаја међу ак-
терима који га чине (Qin, 2016). Због тога је исход овог процеса одсу-
ство доминантног апсолутно-рационалног актера у систему међународ-
них односа (Yih-Jye, 2021). Аналогно томе, активности НР Кине и КПК 
на међународном нивоу и односима са већином држава иницијативе 
„Појас и пут” биле су успешан „пројекат”, захваљујући одсуству наме-
ре за освајањем класичне хегемонске поцизије, као и због сличне идео-
лошке (социјалистичке) опредељености Партије и наслеђа које већина 
држава дуж „Појаса и пута”, као и у Централној Европи и на Балкану, 
имају. О угледу који је Комунистичка партија очувала говори у прилог 
и Кисинџерова тврдња о етаблирању Кине као „растуће суперсиле, чија 
је комунистичка партија преживела пад комунизма на глобалном пла-
ну” (Кисинџер, 2014, стр. 298). Ово „преживљавање” КП Кине је свакако 
једно од ретких у пракси трансформације политичких система током 
протеклих неколико деценија, што обезбеђује овој организацији посе-
бан значај у будућим академским истраживањима. 
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EVOLUTION OF CHINESE SECURITY POLICY 
THROUGH THE PRISM OF INSTITUTIONAL 

ENGAGEMENT OF COMMUNIST 
PARTY OF CHINA

Abstract

 This paper examines the evolution of the security policy of the People’s Republic 
of China, bearing in mind the importance of the Communist Party of China within 
the political decision-making process on a national level. The author analyses the 
internal structure of the Party through its institutional and legislative activities, 
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describes four historical periods of the development of the Chinese foreign and 
security policy influenced by a variety of external and internal factors that have 
shaped it during recent centuries. Following this chronological account of the pe-
riods of the security policy of the People’s Republic of China, the author discuss-
es the prospects of the New Grand Strategy of the People’s Republic of China to 
be realised, describes its elements and subsequently suggests several challenges 
the Communist Party is to be faced with in the process of implementation of the 
Grand Strategy. Thus, the central part of this paper is devoted to the discussion of 
the future potential change of the role of the Communist Party in the global com-
petition of great powers and in new circumstances. Qualitative insight resulting 
from this article implies not that the role of the Communist Party of China is to 
be changed in this process, but rather that possible changes in its modality might 
occur. Consequently, those changes will certainly lead to the redefined status of 

the Party within the complex decision-making process.

Keywords:

Communist Party of China, People’s Republic of China, Belt and Road, Great 
Strategy, security policy.
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Чен Бо
Амбасадорка НР Кине у Републици Србији

Улога КП Кине у савременом 
свету

ГОВОР НА ОТВАРАЊУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ КИНЕСКИ 
СОЦИЈАЛИЗАМ И МОДЕРАН СВЕТСКИ ПОРЕДАК 

(СТО ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА КП КИНЕ)

Даме и господо,
драге колеге и пријатељи,
 
Добар дан.
Захваљујем Вам се на организацији ове конференције. Пре неколико 

дана одржали смо велику прославу поводом стогодишњице оснивања 
Комунистичке партије Кине. Пре једног века, у време оснивања, Кому-
нистичка партија Кине имала је тек нешто више од 50 чланова. Данас 
је са више од 95 милиона чланова највећа владајућа политичка партија 
на свету. Под вођством Комунистичке партије Кина се трансформиса-
ла из сиромашне и заостале земље у другу највећу економију на свету. 
Оснивање Комунистичке партије Кине не само да је из корена проме-
нило будућност и судбину кинеског народа и кинеске нације, него је и у 
великој мери утицало и на ток и начин развоја целог света. Са развојем 
Кине, политике КПК имају све већи значај и на нивоу целог света. Уз 
све изазове са којима се човечанство данас суочава, све већи број људи 
заинтересован је за политике и идеје Комунистичке партије Кине. То је 
уједно и тема данашње конференције. Искористила бих ову прилику да 
поделим са Вама основне идеје Комунистичке партије Кине по питању 
спољнополитичких односа.
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 Прво, Комунистичка партија Кине ће остати посвећена путу ми-
рољубивог развоја. Током протеклих 100 година Комунистичка партија 
Кине неуморно је радила на одржавању светског мира. Током рата про-
тив јапанске агресије Комунистичка партија Кине активно је промови-
сала оснивање међународног јединственог фронта против фашизма. 
Након оснивања Нове Кине, залагали смо се за 5 принципа мировне кое- 
гзистенције. Још од реформе и отварања према свету посвећени смо 
промоцији мира и развоја као тренду нашег времена и иницирали смо 
изградњу заједнице за заједничку будућност човечанства. Комунистичка 
партија Кине ће наставити да сарађује са свим мирољубивим земљама и 
народима на промоцији заједничких људских вредности мира, развоја, 
правичности, правде, демократије и слободе, промовишући хармонич-
ну коегзистенцију и заједнички развој свих земаља.

 Друго, Комунистичка партија Кине ће и даље бити посвећена очу-
вању правичности и правде у свету. Они који познају кинеску историју 
знају да је Комунистичка партија Кине настала у борби против хегемо-
није. Урођена мисија Комунистиче партије Кине је да тежи очувању 
правичности и правде у свету. Неки људи кажу да ће јака земља сигурно 
тежити хегемонији. Међутим, у Кини постоји изрека: „Не чини други-
ма оно што не желиш да други чине теби”. Кина је својевремено била 
угњетавана од стране великих сила, те се том приликом свечано обаве-
зала да никада неће тежити хегемонији, без обзира колико јака постала. 
Кина ће чврсто штитити интересе земаља у развоју и истицати да су све 
државе једнаке, без обзира на њихову величину, снагу и богатство. Као 
стална чланица Савета безбедности УН, један глас Кине ће и даље бити 
за промовисање међународне правичности и правде, штитећи легитим-
на права и интересе земаља у развоју и наставиће да одолева политици 
моћи и насиља.

 Треће, Комунистичка партија Кине ће и даље бити посвећена са-
радњи у којој све стране побеђују. Током последњих 40 година рефор-
ми и отварања према свету Кина је имала користи, али је и доприне-
ла међународној сарадњи. Историја у потпуности показује да Кина не 
може без остатка света да оствари развој, као и да је свету потребна Кина 
за просперитет. Промовисањем иницијативе „Појас и пут” Кина има за 
циљ стварање више могућности за развој у процесу сарадње. Тренутно је 
епидемиолошка ситуација и даље озбиљна и изгледи за економски опо-
равак су неизвесни, жаришта се поново појављују, а глобални изазови, 
попут климатских промена и тероризма, постају све истакнутији. Свету 
је више него икад потребно међусобно поштовање и искрена сарадња, а 
не узајамна сумња и игра нулте суме.
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 Четврто, Комунистичка партија Кине ће и даље бити посвећена 
мултилатерализму. Имајући у виду да има различитих врста конфрон-
тације, сукоба и управљачких дилема у данашњем свету, њихов основ-
ни узрок може се свести на недостатак ефикасног придржавања мулти-
латерализму и на недостатак пуног поштовања међународних норми, 
што је утемељено Повељом УН. Подржавање и практиковање истинског 
мултилатерализма прави је пут напред у решавању сложених питања 
данашњице. Неке земље се повремено размећу својом моћи да изгра-
де „међународни поредак заснован на правилима”. На којим „правили-
ма” треба да се заснива међународни поредак? А који је тачно „поре-
дак” који треба чувати? Много је поука из историје. Пример је НАТО 
бомбардовање Савезне Републике Југославије. Став Кине је врло јасан: 
систем који признају све државе може бити само међународни систем 
утемељен на УН; поредак који ће заједнички подржати све државе света 
може бити само међународни поредак заснован на међународном пра-
ву, а не и унутрашње уређење неколицине земаља.

Пето, Комунистичка партија Кине ће и даље бити посвећена вођењу 
независне политике. Неколико земаља покушава да умањи суверенитет 
и територијални интегритет Кине, умеша се у унутрашње ствари Кине, 
омете развој Кине или, пак, блати социјализам са кинеским карактери-
стикама користећи питања као што су Тајван, Хонгконг, Xињианг, Тибет, 
људска права и порекло вируса КОВИД-19. Кина се залаже за изградњу 
стабилних односа који се добро уравнотежено развијају између великих 
земаља. Спремни смо за дијалог са свима. Кина никада неће желети да 
замени никога, већ само желимо да и сами будемо бољи. У свом гово-
ру поводом стогодишњице Комунистичке партије Кине председник Си 
Ђинпинг дао је одговоре на потенцијалне провокације. Ми никада неће-
мо дозволити да нас било која страна сила малтретира, угњетава или пот- 
чињава. Свако ко би то покушао наћи ће се на путу судара са великим 
челичним зидом који је исковало преко 1,4 милијарде Кинеза. Нико не 
би требало да потцењује одлуку, вољу и способност кинеског народа да 
брани свој национални суверенитет и територијални интегритет.

 Под вођством Комунистичке партије Кине, Кина ће остати посвеће-
на путу социјализма са кинеским карактеристикама. Кина ће наставити 
да брани мир у свету, доприноси глобалном развоју и чува међународни 
поредак. Заједно са Србијом и другим земљама превазићи ћемо разне 
изазове и тежити ка светском миру и развоју.
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Кинески економски либерални 
вулкан*

Иако су се након пада Берлинског зида битно промениле карактери-
стике међународних односа, па чак и само историјско време, Кина није 
одустала од својих битних елемената комунистичко-социјалног про-
грама, па чак ни од политичког аспекта самог друштвено-политичког 
устројства. Упркос чињеници што је готово читав блок социјалистичких 
земаља у свету радикално напустио једнопартијски систем и усагласио 
своје системе са осталим капиталистичким земљама, оне су то учиниле 
импресиониране економском делотворношћу капиталистичког устрој-
ства, али и растућим војно-политичким предностима које су земље тог 
система оствариле, захваљујући све бржем порасту свог материјалног 
богатства. 

Користећи негативна искуства игнорисања законитости историје у 
економским аспектима у стаљинистичкој и мао-цедунговској пракси, 
Кина је, са Денгом Сјаопингом на челном руководећем положају, на-
пустила етатистичко-бирократски систем организације друштва и, под-
стичући максимално индивидуалну иницијативу, у привредном животу, 
у потпуности је отворила робно тржиште, како унутрашње тако и према 
иностранству. У политичком систему земље Комунистичка партија је 
задржала и даље неприкосновену политичку функцију у циљу оствари-
вања својих социјално-политичких програма, али и у циљу задржавања 
корективне функције у функционисању слободног тржишта. 

* Извод из расправе Успон Кине и идеолошко наслеђе двадесетог века – Гасе ли се водеће 
идеологије или трагају за одговором на изазове времена. 
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Кад се узме у обзир огроман, вишемилионски културолошки потен-
цијал практично оријентисаног кинеског човека, онда не би требало да 
буде превише чудно што данас Кина остварује натпросечне економске 
резултате. Па ипак, сад већ многи озбиљни аналитичари широм света са 
неизмерним чуђењем констатују што у овако дугом континуитету једна 
економија бележи двоцифрене годишње резултате у свом развоју, које 
апсолутно нико озбиљан није могао да претпостави као могућност. 

Као што је већ раније речено, на опште чуђење света, Кина, дакле, 
то остварује већ неколико деценија, па, кад се узме у обзир далеко нај- 
многољуднија земља на планети, онда такође није чудно што се све то 
одражава на опште прилике у свету, како економске тако и политичке.

Сада је веома вероватно да ће се предвиђања Бжежинског показати 
као тачна без обзира што су она рачуната са страхом; и што су многи ве-
ровали да су ипак нереална очекивања баш зато што су настала у таквој 
посебној атмосфери. Међутим, као што нас богато историјско искуство 
учи, апсолутно је закономерна ствар да све радикалне економске про-
мене неминовно производе и политичке промене, иза којих, по прави-
лу, стоји одговарајућа, системски осмишљена политичка идеологија, у 
овом случају либерална идеологија, као што се уосталом потврдило и 
у нашем претходном излагању. У овом случају се може с разлогом по-
ставити питање, да ли се ради о епохалној промени, с обзиром на то да 
кинеска економија великом брзином продире (често сасвим супериор-
но) на готово сва тржишта света, увлачећи се чак и својински у многе 
економије, па и оне најјаче економије западних земаља. Са оваквом ди-
намиком и амбицијама кинеска економија благотворно делује на пад 
цена потрошачке робе, утичући, притом, такође благотворно на живот-
ни стандард становништва многих земаља; а захваљујући продуктивно-
сти својој и ниским трошковима производње у исти мах остварује стал-
но и убрзано подиже укупну кредитну способност своје земље. 

Захваљујући тој околности Кина се данас појављује све чешће и у све 
већем обиму као кредитор развоја многих земаља, а посебно оних мање 
развијених и најнеразвијенијих. Тако је данас Кина у том погледу при-
сутна апсолутно на свим континентима подражавајући њихове, пре све-
га, производне пројекте, које врло често непосредно и сама реализује.  
Оно што је у великој мери политичка особеност у тим кинеским кредит-
ним подршкама развоју других земаља јесте чињеница да Кина, према 
свим расположивим подацима, те кредите не даје ни под каквим поли-
тичким уступцима и условљавањима.

Да ли ће тако остати и колико дуго, наравно, то у овом тренутку мо- 
же бити само ствар нагађања и политичких прорачуна, јер су се оптими-
стичка очекивања и прогнозе у том погледу кроз историју безброј пута 
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показале као пука илузија. То чак не мора бити ствар садашњих плано-
ва и политичких воља, као што се то, по правилу, кроз историју безброј 
пута потврђивало. Међутим, што се политичке воље тиче, тај експлозив-
ни економски узлет Кине догодио се као чин снажно пробуђене колек-
тивне свести, да тај најмногољуднији народ, као следбеник једне велике 
светске цивилизације, не може и не сме даље да бедно тавори на самом 
светском дну без икакве улоге у даљем људском напретку. 

Оно што је од прворазредне важности у том кинеском напретку 
јесте чињеница да је кроз процес индустријализације и урбанизације 
већ битно променила социјалну структуру становништва и смањила 
сиромаштво у читавој земљи у задивљујућим размерама. Притом је од 
многоврсног значаја то што је у том специфичном економском либе-
рализму кинеске економије, у којој Комунистичка партија као једина 
политичка партија има више него надзорну улогу, дошло до великог и 
наглог социјалног раслојавања и материјалне неједнакости. Те разлике 
су све веће и у даљем порасту, тако да се поједини кинески милијардери 
сврставају међу најбогатије људе света.

У жељи да брзину промена и економског раста одржава стално на 
што вишем нивоу, Комунистичка партија је и сама подржавала мо-
ралну прихватљивост такве неједнакости, што је у очигледном нескла-
ду са традиционалним схватањима међународног комунизма. Штави-
ше, статутарна концепција савремене Комунистичке партије Кине је 
тако проширена да су многи од тих милионера укључени као члано-
ви високог партијског руководства, чиме су, у принципу, прихватили 
да ће активно суделовати у смањењу социјалних разлика у потпуном 
складу са конкретном политиком партије у којој и даље функциони-
ше у пуној мери принцип хијерархије демократског централизма. Тре-
нутни успех ове кинеске оригиналности вероватно би се могао обја- 
снити пробуђеном и успостављеном политичком вољом нације да 
доиста искористи указану шансу и домогне се улоге водеће свет-
ске нације. Али појављивање на светској сцени нових светских сила, 
хтео то неко или не, објективно води даљим компликацијама у ина-
че већ опасном политичком надметању светских сила на принци-
пу економског либерализма, о чему је напред било довољно говора. 
Кинески напредак у том погледу је веома изазован, посебно за велике 
силе Запада, а поготову за САД, које су у овом тренутку већ навикле на 
апсолутну доминацију у савременом светском поретку. Парадоксална је 
чињеница што су управо све земље западног либерализма у администра-
тивном затварању тржишта „реал-социјалистичких” земаља увек пре-
познавале акта политичког непријатељства и, инсистирајући на тржи- 
шној утакмици на економском плану, захтевале отварање свих робних 
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тржишта као акт свеопштег напретка слободе. Међутим, након овако ве-
ликог успеха Кине управо на њиховом „светом” принципу слободне тр-
жишне утакмице, после првих упадљивих кинеских успеха, инсистирају 
наједном на тржишном затварању према Кини, па чак и на исконструи-
саним санкцијама које у крајњем исходу сасвим сигурно не воде ничему 
доброме за целину светских односа у свету. 

Ипак, много су занимљивији други аспекти социјалних, хуманистич-
ких и слободарских идеала развоја кинеског друштва, што, с обзиром 
на њену неминовну улогу, мора бити од интереса за читав свет. У том 
погледу њен изузетан буран развој морао је репродуковати, као у свим 
сличним историјским приликама, многе унутрашње политичке сукобе и 
разне врсте друштвених конфликата и безакоња. Након драматичних и 
трагичних догађања на Тјенанмену 1989. године Кина је постепено ушла 
у релативно уобичајене, очекиване, често крупне и деликатне проблеме 
у којима је сукобљавање са законитошћу неизбежно. 

С обзиром на изузетно брзо извлачење из стања материјалне беде, 
посебно треба поменути често и драматично суочавање са проблеми-
ма корупције кинеског друштва, као са и другим врстама незаконитог 
богаћења. Ма колико да је то била учестала појава, у коју су често били 
уплетени и угледни политички кадрови, Кина је то релативно успешно 
решавала и решава, а нарочито је у том погледу забележила успехе у 
последњих десетак година откако је Си Ђи Пинг дошао на чело државе. 

Си Ђи Пинг је управо корупцију третирао и третира као изузетно 
опасну девијацију законитости у развоју сваког, а посебно социјали-
стичког друштва. У том погледу је карактеристична нарочито његова 
процена услова за успешну борбу у савладавању те опасне појаве савре-
меног друштва, па ће у својој књизи „Приче и казивања“ записати: „Бор-
бу против корупције треба почети од првих пет пара”. И то је, без сумње, 
апсолутно тачно, посебно са психолошког становишта, као што је јед-
нако тачна и његова процена да је корупција најопаснија кад су њени 
водећи носиоци истакнути руководиоци разних нивоа, како због њихове 
непосредне моћи тако и због снаге њиховог узора. Ово помињање Си Ђи 
Пинга у борби против овог друштвеног зла у кинеском случају је од по-
себне важности и с обзиром на конфуцијанско схватање морала, које је 
у кинеској култури доминирало преко две хиљаде година.

Конфуције је, наиме, посебну улогу приписивао моралном узору „поје-
динца мудраца”, односно владара у конкретном случају, који дар и подр- 
шку добија од „неба”, а посебно кад ствари у друштву крену добрим путем. 

Шта евентуална водећа улога Кине може значити у предстојећем 
светском времену? Да би се с разлогом трагало за одговором на по-
стављено питање, треба најпре разложно поверовати у саму могућност 
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да Кина доиста преузме водећу улогу у савременим светским пословима 
и односима међу народима. Што се саме економске моћи тиче, видели 
смо да су управо водећи стратези САД први аналитичким путем дошли 
до одговарајућих закључака и поверовали у ту могућност, а међу њима 
поодавно лично Збигњев Бжежински који би, да је данас жив, сад са још 
више уверљивости у ту могућност поверовао. Штавише, они који су још 
до јуче сумњали данас већ имају разлога да одбаце сумњу, јер Кина, чак 
и у време ове опаке вирусне пандемије, бележи и даље импресивне еко-
номске резултате; али што је разлог због којег можемо с лакоћом да 
поверујемо да ће Кина у врло кратком времену да реши проблем уну-
трашњег сиромаштва, бар на нивоу данас средње развијених земаља све-
та, а узимајући у обзир њене озбиљне програмске и идеолошке амбиције, 
онда се то може десити и на знатно друштвено свеобухватнијем нивоу. 
Међутим, проблем човекове слободе у друштву, који је човекова уну-
трашња идентитетска потреба, тиме се не решава, већ само, као што смо 
видели, умртвљује на начин како се то догађа у формално демократ-
ским земљама Запада или потискује у други план до даљњег, као што је 
то случај у Кини; где формална ограничења у једном тренутку могу бити 
чак и посебан изазов за демократску плурализацију као неизбежно ре-
шење даљег друштвеног развитка. Уосталом, ако би друштвена и поли-
тичка слобода престала да постоји као унутрашња потреба човека поје-
динца онда би то био дефинитивни крај човекове друштвености, с једне 
стране, а, с друге, тиме би судбина света била дефинитивно препуштена 
једном малом броју пребогатих и, по логици саме ствари, духовно ис-
пражњених појединаца. 

Насупрот томе, такав развој појединца, као и друштвености, уопште 
није био ни идеја нити исходишни идеал идеологије либерализма, а 
још мање идеал социјалистичке идеологије проистекле из Марксових 
друштвено-историјских анализа и учења у којима је он, као, још увек, 
Хегелов ученик, стално перципирао друштво и појединца у нераскидивој 
повезаности – баш као у старих Грка у крајњој линији. Трка за међусоб-
ним престижом како појединаца тако и држава и растућа технолошка 
моћ, која у њима све жешће потхрањује осећање свемоћи, савремени 
тренутак човечанства чини трагично опасним, а највише због тога што 
све више измиче човековој контроли, постајући неки опасан свет за себе 
- неки свет бројчано безначајне мањине. Али та мањина преузимањем у 
своје руке фантастичне могућности нових технологија може да успоста-
ви орвеловску тоталну владавину над човеком и на неограничено време. 
У том тренутку се све идеолошке визије гасе и сви либертерски снови 
дефинитивно одлазе у неповрат. 
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У овако насталим, опасношћу бременитим приликама истински во-
дећа сила света може да буде само она која својим утицајем може да буде 
и водећа и најјача, али у исти мах искрено не желећи да то буде, дајући 
несебичну предност обједињавању свих воља за слободом и јединством 
света. Обесхрабрујућа је чињеница, притом, што конфуцијанска, му-
дрост, „ако хоћеш да стигнеш брзо иди сам, а ако хоћеш да стигнеш да-
леко иди с другима”, којом се Си Ђи Пинг служи, говорећи са заносом 
и вером о светском заједништву, звучи сасвим илузорно, јер свет заи- 
ста мора да стигне далеко, ако хоће да опстане у постојећим приликама 
на путу напретка, па чак и физички да опстане. Стога, имајући у виду 
политичку историју идеологија либерализма, форсирајући економски 
аспект своје делотворности, подигла је ниво расположивог богатства чо-
вечанства до некад незамисливих размера, али је у исти мах непрекидно 
увећавала релативну материјалну неједнакост између појединаца, поје-
диних друштвених слојева и између појединих народа, у потпуној су-
протности својим идеалима који су је вековима чинили привлачном. С 
друге стране, демократском формализацијом њеног политичког аспекта 
сама слобода појединца потврдила се као недовољно делотворна како 
спрам политичке тако и спрам економске сфере друштвеног живота. 

Историјски посматрано, либерализам је заправо дефитивном ликви- 
дацијом робовласничког и феудалног друштвеног система променио 
појам човека проширивши га на све људе. То је највише чинио првен-
ствено мотивисан у непосредном виду и највише постизао борећи се за 
увећавање свог материјалног богатства и телесне безбриге. Зато је тех-
нологија, чија су савремена достигнућа управо фантастична са станови- 
шта свакодневне бриге појединца, тако успешна у осиромашењу и де-
градацији његове духовности и преспором мењању његове рђаве „при-
родности”, што се манифестује у хладнокрвној толеранцији друштвене 
неједнакости, енормном порасту криминала, духовне и душевне пер-
верзије, а нарочито у свеопштем развоју и производњи самоуништа-
вајућих средстава, која су сваким даном све доступнија и појединцу и 
друштвеним групама разнородно оријентисаних појединаца.

 Као што је већ речено, у природи је економског либерализма да 
подстиче потрошњу и да се беспоштедно такмичи и бори на тржишту, да 
повећа производњу, такмичећи се уједно са другима у уништавању при-
родних ресурса, који су, по логици саме ствари, ограничени и сваким 
даном све сиромашнији, при чему међународни споразуми у паријатив-
ним мерама штедње ништа у коначном смислу не значе. У уништавању 
природе такмиче се појединци, друштвене групе, народи, читав свет, 
при чему као специфичан део те природе страдају милиони појединаца, 
посебно деце, као и поједини народи који се покажу као такмичарски 
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најнеспособнији у тој трци. Стога пропадањем тих народа у неповрат 
одлази и пропада и драгоцено културно благо које је тако неопходно за 
очување лепоте људског света и у спасавању човекове све сиромашније 
духовности. Ако има икаквог смисла у ономе што је речено, уз навођење 
тек мањег броја примера, онда је логично закључити да је неопходно 
доћи до јединственог саморазумевања човечанства о властитом бићу и 
његовој угрожености. Из тог саморазумевања неопходно је да проистек-
не међусобна и самосвесна сагласност воља да се заустави уништавање 
природе и са природом уништавање самог човека, који је део те природе 
и то очигледно њен најугроженији део. 

Сви су досадашњи идеолошки пројекти пропали као далеки себично 
замишљени и самим тим нереални снови. Пошто је свест о непосредном 
предстојећем крају из ког би се исцедио, изродио ум у чијим се дубина-
ма једино може родити решење које би, можда, усмерило свет, историј-
ски гледано, натраг ка свету старих Грка коме би савремено човечанство 
могло само да подари материјалну основу за одрицање од њиховог ро-
бовласништва. Али, можемо ли да не сањамо? Ако престанемо да сања-
мо нећемо ни до рационалног решења доћи. Стога, ако Кина доиста по-
стане водећа сила света нека не пожели, ако може, да заиста буде водећа 
сила, јер ће неодољиво пожелети свемоћ. Насупрот томе, нека покуша 
да окупи све неједнаке и направи јединство једнаких воља ради пости-
зања јединства умне воље, за даљи опстанак и развој света.

Ја знам да сањам, и баш зато што знам да сањам позивам и све који 
ме чују да и они сањају, можда ћемо тако један по један сањати сви, те 
тако ипак доћи до решења, које баш и јесте ту у домену снова.
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ЕУ; Социологија – уџбеник за средње школе и Социологија – уџбеник за 
средње школе (друго допуњено издање). Уредио зборнике „Утицај пан-
демије ковида-19 на друштвене и психолошке процесе”; „Глобализација 
и десуверенизација”. Објавио више десетина научних и стручних радова 
у земљи и иностранству. У два наврата боравио на семестралном усавр-
шавању на ЛСЕ (2002. и 2008). Био члан уредништва социолошких часо-
писа Социологија и Социолошки преглед. Био председник УО Института 
за филозофију и друштвену теорију и председник УО ЈМС РТС. Од 2002. 
редовно објављује колумне у дневном листу Политика. Области интере-
совања: социологија, глобализација, елите, идеологија, медији.

САЊА АРЕЖИНА

Др Сања Арежина је саветник у Влади Републике Србије, са звањем ви-
шег научног сарадника, која је, у исто време, и сарадник Универзите-
та у Хонгконгу (2020/2021 Asia Global Fellow). Дипломирала је септем-
бра 2005. године на смеру Међународни односи Факултета политичких 
наука Универзитета у Београду (Србија) одбраном дипломског рада на 
тему „Заједничка трговинска политика Европске уније”. Магистарску 
тезу, под насловом „Регионална политика Европске уније”, одбранила 
је маја 2011. године на смеру Европске студије Факултета политичких 
наука Универзитета у Београду, а докторску дисертацију, под насловом 
„Однос НР Кине са Југославијом и Србијом од 1977. до 2009. године”, 
у априлу 2014. године на смеру Међународни односи истог факулте-
та. Даље стручно усавршавање имала је на Државној административној 
академији НР Кине у Пекингу (Chinese Academy of Governance), Ака-
демији европског права у Триру и Шангајској академији друштвених 
наука. Гостујући је предавач на факултетима и академијама у земљи и 
иностранству, организовала је и била учесник бројних научних конфе-
ренција, објавила је неколико књига и бројне научне и стручне радове. 
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Фокус њеног научног рада представља истраживање улоге НР Кине и 
Европске уније у међународним односима и међународно преговарање. 
Њена књига Кина у Европи, на српском и енглеском језику, објављена је 
у октобру/новембру 2018. године.

РАЈКО ПЕТРОВИЋ

Др Рајко Петровић је српски политиколог и хиспаниста. Дипломирао 
је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2016. годи-
не, са просечном оценом 10, као најбољи студент у генерацији. Мастер 
студије завршио је на истоименом факултету, са просечном оценом 10, 
2017, а 2021. године одбранио је докторску дисертацију под називом 
„Улога историјско-политичког модела Шпаније у сузбијању сецесиониз-
ма у Каталонији и Баскији”, поставши један од најмлађих доктора на-
ука у историји Факултета политичких наука са 28 година живота. За-
послен је као истраживач-сарадник на Институту за европске студије у 
Београду од 2018. године. Области његовог интересовања су политич-
ке и друштвене прилике на иберо-америчком простору, политичке и 
друштвене прилике на Западном Балкану, као и политика равномерног 
регионалног развоја. До сада је објавио неколико књига и више десетина 
научних радова. Добитник је неколико награда, признања и престижних 
стипендија током студирања. Говори шпански, енглески и руски језик.

СИНИША ТАТАЛОВИЋ

Др Синиша Таталовић је редовни професор на Факултету политичких 
знаности Свеучилишта у Загребу, где је дипломирао, магистрирао и док-
торирао. Предаје курсеве из подручја међународних односа и безбед-
носних студија. На Факултету политичких знаности био је од 1999. до 
2002. продекан; од 2008. до 2012. руководилац Дипломских студија по-
литичких наука; од 2006. до 2016. шеф Центра за међународне и без-
бедносне студије; од 2006. до 2014. руководилац научноистраживачког 
пројекта „Република Хрватска у еуропској сигурносној архитектури ре-
ализираног”; од 2016. до 2020. шеф Катедре за међународне односе и 
безбедносне студије. Био је хрватски руководилац три регионална ис-
траживачка пројекта: „Сустави националне сигурности у Југоисточној 
Еуропи и промјене пријетњи (2007–2009)”; „Сигурност и сурадња у Ју-
гоисточној Еуропи (2009–2011)” и „Билатерална сурадња и заштита на-
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ционалних мањина (2011–2013). Од 2003. до 2005. био је потпредседник 
Савета за националне мањине Републике Хрватске. Од 2005. до 2015. 
био је саветник председника Републике Хрватске за питања политич-
ког система, те унутрашњу политику. Објавио је више књига, међу који-
ма: Глобална сигурност и етнички сукоби, Политичка култура, Загреб, 
2010; Сувремене сигурносне политике (коаутор), Голден маркетинг и Тех-
ничка књига, Загреб, 2009; Национална и међународна сигурност, Поли-
тичка култура, Загреб, 2006; Националне мањине у Хрватској, СТИНА, 
Сплит, 2005. Објавио је више десетина научних чланака и студија у до-
маћим и међународним научним часописима. Од 2000. до 2011. био је 
извршни уредник научног часописа Међународне студије. Био је члан 
Уредништва часописа Политичка мисао од 2009. до 2020. Био је на сту-
дијским боравцима у САД, Великој Британији, Канади, Словенији, Ма-
кедонији и Србији. Од 1997. организатор је и руководилац међународне 
научне конференције Националне мањине, миграције и сигурност. Из-
води наставу на Факултету политичких знаности на преддипломским, 
дипломским и докторским студијама на курсевима из подручја међу-
народних односа и безбедносних студија. Био је гостујући професор на 
Свеучилишту у Љубљани од 2001. до 2004, те је гостујући професор на 
Универзитету у Београду од 2011.

РУЖИЦА ЈАКЕШЕВИЋ

Др Ружица Јакешевић ванредна је професорица на Факултету политич-
ких знаности Свеучилишта у Загребу. Предавач је на преддипломским 
и дипломским студијама политичких наука, те на универзитетским 
специјалистичким студијама „Сигурносна политика Републике Хрват-
ске”. Директорица је Центра за међународне и безбедносне студије Фа-
култета политичких знаности, те главна уредница научног часописа 
Форум за безбедносне студије. Њени научни интереси су унутар научне 
гране „Међународни односи и национална сигурност”, а то су примарно 
безбедносне студије као поддисциплина унутар међународних односа, 
теоријски приступи безбедности, традиционални и савремени безбед-
носни изазови, системи и политике националне сигурности. Поред тога, 
изучава и деловање безбедносних механизама глобалне и регионалних 
међународних организација и савеза у осигуравању мира и безбедно-
сти у свету. Учествовала је у реализацији националних и билатералних 
научно-истраживачких пројеката, а тренутно учествује у ERASMUS+ 
Jean Monnet Network пројекту “Academic network supporting EU policies 
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towards Western Balkans with emphasis on regional cooperation based on 
reconciliation – ANETREC” (2019–2022). Од 2014. до 2018. године била 
је чланица Програмског одбора „Сигурна друштва – заштита слободе и 
сигурности Еуропе и њезиних грађана” у оквиру програма ХОРИЗОН 
2020. Учествовала је и презентирала на бројним међународним конфе-
ренцијама у Хрватској и иностранству, те је објавила низ научних радо-
ва у угледним публикацијама, часописима и зборницима с међународ-
ном рецензијом, и ауторица је једне књиге.

ВЕЉКО БЛАГОЈЕВИЋ

Др Вељко Благојевић је официр са богатом професионалном каријером, 
тренутно на дужности у Катедри стратегије Школе националне одбране 
„Војвода Радомир Путник” у звању научног сарадника и доцента. Из-
међу осталог, био је и на дужности руководиоца сложеног пројекта у Ин-
ституту за стратегијска истраживања. Поред академских студија, завр-
шио је и Дипломатску академију Министарства спољних послова и Курс 
војне дипломатије Министарства одбране. Бави се стратешким студија-
ма, националном безбедношћу и међународним односима, а значајнија 
дела су: Србија и изатови одбрамбене дипломатије; Defense Diplomacy – 
Concept, Legal Basis, Organization, Military Power in International Politics, 
Past-Present – Future и у штампи је Моћ и сила – Србија и војни фактор 
у међународној политици. Био је гостујући уредник у два посебна броја 
часописа Војно дело и руковoдилац пројекта Министарства одбране 
„Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функ-
цији подршке концепту војне неутралности”. Руководилац је научног 
пројекта „Неутралност и стратешко одвраћање”.

БРАНИСЛАВ МИЛОСАВЉЕВИЋ

Др Бранислав Милосављевић, научни сарадник Института за страте-
гијска истраживања, Универзитета одбране. У професионалној карије-
ри официра, обављао је одговорне дужности у јединицама и команди 
Војске Србије. За свој рад у професионалној војној каријери више пута 
награђиван, похваљиван и одликован. Магистрирaо и докторирао на Фа-
култету безбедности Универзитета у Београду, где је одбранио доктор-
ску дисертацију на тему „Безбедносна процена као чинилац Стратегије 
националне безбедности Републике Србије”. Објавио је велики број чла-
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нака на тему безбедности. Учествовао је на конференцијама и скупо-
вима посвећеним безбедносним питањима. Сарадник је Одбране, ма-
газина Министарства одбране и Војске Србије. Област професионалног 
ангажмана је међународна и национална безбедност, као и стратегијске 
анализе и процене од значаја за националну безбедност.

НЕНАД СТЕКИЋ

Др Ненад Стекић је истраживач сарадник у Центру за студије „Појаса 
и пута” Института за међународну политику и привреду у Београду, у 
ком је ангажован на реализацији пројекта „Србија и изазови у међуна-
родним односима 2021. године”. Основу његовог научног интересовања 
чине спољна и безбедносна политика НР Кине, политичко и безбеднос-
но присуство НР Кине на простору земаља обухваћених иницијативом 
„16+1”, регионална безбедност југоисточне Азије, као и квантитативна 
истраживања међудржавних оружаних сукоба, војних савеза и поли-
тичких режима. До сада је објавио тридесет академских чланака и уче-
ствовао на значајнијим међународним академским конференцијама у 
земљи и иностранству. Своје радове излагао је на конференцијама у ор-
ганизацији Кинеске академије друштвених наука, Универзитета Жеђанг 
(Хангџоу, Кина), као и Универзитета у Упсали (Шведска). Коуредник је 
два тематска зборника, те члан Организационог одбора неколико науч-
них конференција националног и међународног значаја. Учествовао је 
као екстерни консултант на неколико споредних пројеката Универзи-
тета у Хајделбергу и Универзитета у Гетеборгу. Говори енглески језик и 
активно учи кинески. 

ЈАГОШ ЂУРЕТИЋ

Јагош Ђуретић (1936) српски је издавач и аутор. Члан је Удружења за 
културу, уметност и међународну сарадњу „Адлигат”. Бивши је дирек-
тор издавачког предузећа Филип Вишњић и оснивач издавачке куће Ал-
батрос плус. Издао је и приредио значајан број капиталних дела. Бави 
се темом историје публицистика за слепе и слабовиде. Објавио је радове 
из области политичке филозофије и политичке социологије, као и чет-
воротомну Историју кинеске цивилизације. Добитник је Специјалне др-
жавне књижевне награде Кине, највећег националног признања, које се 
додељује културним делатницима широм света. 
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