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Саопштења по позиву, са научног скупа  „Спољна 
политика савремене Русије“, који је одржан у Руском 
дому у Београду 10. априла 2009. године, у организацији 
Министарства иностраних послова Руске Федерације, 
Амбасаде Руске Федерације у Београду и Руског центра за 
науку и културу „Руски дом’“ у Београду

Доклады гостей научного собрания «Современная внешняя 
политика России», которое состоялось 10 апреля 2009 
года в Русском доме, Белград. Собрание организовано  
Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
посольством Российской Федерации в Белграде и 
Российским центром науки и культуры «Русский дом» в 
Белграде.
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УВОДНИК

Радови у овом броју часописа Национални интерес
представљају саопштења учесника по позиву, са научног
скупа„СпољнаполитикасавременеРусије“,којијеодржан
уРускомдомууБеограду10.априла2009.године,уоргани
зацијиМинистарстваиностранихпословаРускеФедерације,
АмбасадеРускеФедерацијеуБеоградуиРускогцентра за
наукуикултуру„Рускидом’“уБеограду.

ПоредпоздравнеречиАлександраВисиљевичаКону
зина,амбасадораРускеФедерацијеуРепублициСрбији,те
прилога представника Министарства иностраних послова
РСЈевдокијеваиуредникаСевернокавкаскеревијеНиколаја
Димлевича,узуводниккоординатораскупапроф.СавеЖи
ванова,радовејеприложиоивећибројдомаћихучесника.

У складу са научним склоностима и опредељењима
аутораизложенесубројнетеме.Посебносуобрађенасхва
тањасимбиозесрпскихирускихгеополитичкихинтересана
Балкану;местоСрбијенаназападноисточнојветрометини;
положајСрбијеизмеђуНАТОиРусије;спољнаполитикаРу
сијеуоколностимаглобалнекризе;принципирускеполити
кеусветлуодносапремаСрбији;балканскиаспектиспољне
политикеРусије;упоредниприступРусијепроблемимаРе
публикеСрпскеКрајине,ЈужнеОсетије,АбхазијеиКосова
и Метохије; рускобелоруски односи; однос Русије према
ГрузијииЈужнојОсетији;политичкипроцесинакаспијском
подручју;рускаблискоисточнаполитикаитд.

Очигледнодајепродубљивањесрпско/рускесарадњеи
побољшавање,економских,политичкихикултурниходноса
Србије и Русије у неколико последњих годинамотивисало
стручњакедауложедодатненапореуистраживањаприро
детиходносаупрошлостиисадашњости.Каознакповећа
ногзанимањазасавременуРусију,уСрбијисепојављујусве
бројнијеанализе,коментари,чланци,монографије,зборници
ихрестоматијенасрпско/рускеилисаморускетеме.Ство
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ренајепогоднаатмосферазаопсежнијеитачнијеопажање
феноменаРусијеусрпскимнаучнимкруговима.

Ипак, потребно је рећи да је разумевање савремених
српско/руских односа оптерећено извесним разликама на
домаћој интелектуалној, културној и политичкој сцени. Те
разликесуместимичнопреображенеусупротностиииспо
љавајусеураспонуодизразитихнаклоностипремаруском
политичком и културноцивилизацијском чиниоцу, преко
равнодушностипремаисточнимутицајимаипотенцијалној
сарадњисаРусијом,сведоизраженененаклоности,ауекс
тремнимслучајевимаиизбегавањуипротивљењусарадњи.
Русофилијаирусофобија,наравно,нисуекслузивнисрпски
већевропски„производ“.Тадваполитичкаосећајасвојеко
ренеимајуузападноевропскимпредрасудамапремаИстоку
ЕвропеиРусији,ауСрбијисеиспољавајунадонеклеспеци
фичанначин.

Традиционалнаунутарсрпскадеобанаисточњакеиза
падњакеусвојојоси,заправо,садржиразличитеодносепре
ма Русији, словенству, православљу и уопште словенском
Истоку.Умодернимипостмодернимвременима,танесамо
географсканегоиполитичкаикултурнадеобаоцрталасеу
понештодругчијимобрисима.Уовомчасу,онасенамеђуна
роднојравниочитујекаопроблемамбивалентногопредеље
њаиправцаинтеграцијеСрбијеуширеконтиненталнеполи
текономскесавезеигеополитичкесклопове.Речје,дабоме,о
савременојспољнојполитициСрбијеињеномпројектованом
ослонцуначетиристуба:ЕУ–САД–Русија–Кина.

ДоскоразанемаренаипотиснутаРусија,посвемусу
дећи,заузимасвеважнијеместоуевропскимибалканским
односима.КраткотрајниГрузијскиратулето2008.године,
затимгаснисукобРусијеиУкрајинеузиму2009.изауста
вљањепланираногразмештајаамеричкихракетауПољској
иЧешкој,указалисунаповећанизначајрускевољеиодлуч
ностиуглобалнојполитици.НаповратакРусијенавелика
врата светске политике утицао је и убрзани темпо развоја
њенеекономскемоћи,првенственокоришћењемгеоеконом
скихинструменатаизсфереенергетскегеополитике.Пока
залао се да су ресурсни, производни и војни потенцијали
Русије у председничко/премијерском раздобљу Владимира
ПутинаиДимитријаМедведева,сачувани.Промењенепри
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ликеуенергетској сфериишлесунарукуРусијииомогу
ћилејојдаиздашнеприроднеизвореупотребикаоснажно
средство друштвеног и привредног опоравка земље.После
нетакодавнопретпрљене„геополитичкекатастрофе“Русија
једоживела„геоекономскуренесансу“,решенаиспремнада
сесуочисаделовањемекономскекризе.

Глобална криза указала јенапомерањеипреоблико
вањесветскихсредиштамоћи.Униполарнипоредак,којије
трајаоскородведеценије,устукнуојепредснажењемнових
полова.УзземљегрупацијеБРИК(Бразил,Русија,Индија,
Кина),Русијапредстављаобновљенуконтратежудоскоране
упитнојамеричкојдоминацији.ГласРусијесесадапажљи
вијеслушаумеђународниминституцијама,ањенилидери
–ДимитријеМедведев иВладимирПутин – представљају
уваженесаговорникеумеђудржавнимасусретимаинасами
тиманајразвијенијихземаљасвета.

КрхкаенергетскаархитектураЕвропскеунијепоказа
лајесвеманекојемогудаизазовуризичностањеенергетске
небезбедности.СтогајеЕУпредизазовомснажењаеконом
скихвезаиредефинисањаукупниходносасаРусијом,ЗНД
иземљамаШангајскогспоразума.Уприлогпоменутогсмера
сарадњеговорејакиинтересизаиградњугасоводаСеверни
иЈужниток,којимсуобухваћененекеоднајвећихземаља
потрошачаЕУ.Енергетска будућност европских земаљаће
сигурнозависитиодквалитетаекономскихиполтичкиход
носасаРускомФедерацијом.

Напослетку,урадовимаовогбројаНационалногинте-
реса уфокусупажње аутораналазе се српскиинтереси за
продубљивањемипобољашавањемодносаСрбијеиРусије.
Истражени су, приказани и објашњени конкретни аспекти
српско/рускиходносакојисе,пресвега,тичу:међународно
правногиполитичкогпроблемастутусаКосоваиМетохије
ирускеподршкеипомоћисрпскимнапориматериторијалне
реинтеграцијеиобнове суверенитетана томделу свогдр
жавногпростора;изградњетрасеевропскоггасоводаЈужни
токкрозСрбију;већегприливарускогкапиталаиотварања
рускихбанака;директнихинвестицијаРусијеуинфраструк
турнепројекте уСрбији (попутизградњеметроа,мостова,
железница, ремонтахидроцентралаи сл); значајнијегпове
ћањаобимамеђусобнетрговинскеразменеисрпскогизвоза
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пољопривреднихпроизводауРусију,и,најзад;финансијске,
тј.кредитнепомоћиРусијеСрбијипогођенојефектимагло
балнеекономскекризе.Утомсмислупорасласумеђусобна
очекивањавезаназанајављенидолазакпредседникаРусије
ДимитријаМедведеваСрбији,уоктобру2009.године.
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АлександарВасиљевичКонузин

ПОЗДРАВНАРЕЧ
 У Ср би ји сам тач но го ди ну да на и пр ви пут сам уче

сник ова квог ску па. Отво ре но го во ре ћи, по ма ло ми је то и 
чуд но, јер знам да се у Бе о гра ду ова кви окру гли сто ло ви ор
га ни зу ју вр ло че сто, ве ро ват но ме до са да ни су ни по зи ва ли. 

Да нас го во ри мо о пи та њи ма ко ја су прин ци пи јел ног 
ка рак те ра, као и о кон крет ним про бле ми ма. Же лим да ово не 
бу де са мо раз го вор о спољ ној по ли ти ци, већ да раз мо три мо 
про бле ме ко ји по сто је у са рад њи Ру си је и Ср би је на спољ но
по ли тич кој сце ни, као и то ка ко те про бле ме да ре ши мо да 
би смо за јед нич ки ишли на пред.

Окол но сти у све ту су мно го ком пли ко ва ни је не го што 
је то би ло пре 18 го ди на, ка да се за вр шио пе ри од хлад ног 
ра та. Ми слим да је про пу штен исто риј ски тре ну так по сле 
рас па да Со вјет ског Са ве за, ка да се за и ста мо гао ус по ста ви ти 
но ви де мо крат ски свет ски по ре дак. Бив ши вој ни про тив ни ци 
Со вјет ског Са ве за, да кле, про пу сти ли су исто риј ску шан су. 
На про тив! Они су по ку ша ли да зло у по тре бе ко њук ту ру, да 
ис ко ри сте чи ње ни цу да се Ру си ја на ла зи на ко ле ни ма, ка ко 
би ко нач но у пот пу но сти ус по ста ви ли по ли тич ку и вој ну хе
ге мо ни ју у све ту.

То је био по ку шај да се фор ми ра по лу га си ле, мо ћи у 
све ту, и да се ус по ста ви ап со лут на власт до но ше ња ва жних 
од лу ка. Ме ђу тим, сла ва Бо гу, Ру си ја се по ди гла и по но во по
ста ла ак тив ни уче сник у ме ђу на род ним од но си ма. Про шле 
го ди не је пред сед ник Ру си је утвр дио ма ло мо ди фи ко ва ну 
кон цеп ци ју спољ не по ли ти ке на ше зе мље. Кра јем ав гу ста 
је по твр дио пет прин ци па ко јим ће се ру ко во ди ти у спољ ној 
по ли ти ци. Наш ми ни стар спољ них по сло ва увек на гла ша ва 
да ће спољ на по ли ти ка Ру ске Фе де ра ци је би ти пред ви ди ва, 
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тран спа рент на, праг ма тич на и да ће чвр сто бра ни ти на ше 
на ци о нал не ин те ре се, али да не ће би ти ни у ком слу ча ју кон
фликт на.

По ла зим од чи ње ни це да се ве ћи на по ли тич ких пар ти ја 
у Ср би ји при ја тељ ски од но си пре ма Ру ској Фе де ра ци ји. Ми 
до бро зна мо са ко јим пар ти ја ма у Ср би ји мо же мо ићи да ље, 
а са ко ји ма не! То се од но си на не ке оп ци је ко је се на ла зе у 
по ли тич кој ко а ли ци ји.

Пи там се, за што се баш у Ср би ји на ла зе пар ти је ко је се 
пре ма Ру си ји не од но се при ја тељ ски? Ко ме је то у Ср би ји у 
ин те ре су, чи ме се они ру ко во де и ко ји су пра ви мо ти ви и раз
ло зи? По не кад су чак мно го ви ше не при ја тељ ски од ста ва на
ших про тив ни ка, или је, раз ми шљам, мо жда реч о спољ ном 
ути ца ју? То са да пи там и вас! Ру си ја и Ср би ја су ве ко ви ма 
два тра ди ци о нал но бли ска сло вен ска на ро да. Због то га са да 
по ку ша ва ју Ру си ју да окри ве за све те по ме ну те ве ко ве! Тра
жим од го вор на пи та ње, за што се то де ша ва?

Оно што се у ва шим ме ди ји ма сва ко га да на мо же про
чи та ти је сте европ ска пер спек ти ва Ср би је. Ру си ја ни ка да ни
је би ла про тив ник то га, а да нас нас си сте мат ски окри вљу ју 
за то. По ла зе ћи од чи ње ни це да се Ср би ја на да да ће ући у 
Европ ску уни ју, по ста вља се пи та ње, ка ко ће се то од ра зи ти 
на на ше од но се?

Тре ба да зна те, да би сте удо во љи ли ста ву Евро пе, мо
ра те из ме ни ти став пре ма Ру си ји. По зна то је да има мо пот
пи сан спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни и олак ши ца ма из ме ђу 
на ше две зе мље. Чим Ср би ја сту пи у ЕУ тај спо ра зум ће пре
ста ти да ва жи. Ко је, да кле, ко ра ке још мо ра те да пре ду зме те 
да би сте ушли у Европ ску уни ју, а ко ји се мо гу од ра зи ти и 
на на ше од но се? Да ли, да кле, сту па ње Ср би је у ЕУ мо же да 
на не се ди рект ну ште ту у од но си ма са Ру си јом?

 Ви да нас па ти те од европ ске со ли дар но сти, ве ћи на 
зе ма ља ЕУ спрем на је да по др жи Ср би ју у про це су европ
ских ин те гра ци ја. Ме ђу тим, јед на или две др жа ве су про тив 
јер ми сле да не до вољ но са ра ђу је те са Ха шким три бу на лом, 
а он да сви оста ли због европ ске со ли дар но сти по др жа ва ју 
став ове две европ ске др жа ве. Ви сте са да жр тва европ ске 
со ли дар но сти! Да ли би сте ви ис по љи ли та кву “европ ску со
ли дар ност“ и пре ма Ру си ји, а на истин ску ште ту ин те ре са 
Ру си је!? 
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У Ру си ји се сва ке го ди не ре дов но по кре ћу озбиљ на 
пи та ња по ве за на с те ри то ри ја ли за ци јом фа ши зма. Про тив 
ре зо лу ци је о по ме ну том про бле му ак тив но на сту па ју при
бал тич ке зе мље и Укра ји на. А сви оста ли због те европ ске 
со ли дар но сти то по др жа ва ју. Да ли сте ви спрем ни да за рад 
европ ске со ли дар но сти на сту па те про тив Ру си је? Ка ко ће мо 
он да мо ћи да за др жи мо по сто је ће до бре од но се у усло ви ма 
ка да ће те мо ра ти да уче ству је те у та квој за јед нич кој по ли ти
ци Европ ске уни је?

А са да не ко ли ко ре чи о мо гућ ност при сту па ња Ср би је 
НА ТО. Ва ша зе мља је зва нич но об ја ви ла не у трал ност, а у то
ку је, ипак, про цес при хва та ња НА ТО стан дар да. Не ка жем 
да је Ру си ја про тив ва ше са рад ње са НА ТО, јер и Ру си ја са
ра ђу је са НА ТО и за ин те ре со ва на је да и да ље раз ви ја од но се 
са њи ма. Али, чи ње ни ца је да је НА ТО блок ис по ља вао агре
сив но по на ша ње ко је је би ло на ва шу ште ту!

Као вој нопо ли тич ка ор га ни за ци ја, НА ТО тре ба да 
обез бе ди јед на ку без бед ност за све. Па ра докс! НА ТО је је
ди ни парт нер ко ји са да обез бе ђу је Ко со во и Ме то хи ју, а то је 
упра во фак тор ко ји ства ра та кве сна ге без бед но сти на КиМ 
ко је по тен ци јал но мо гу да де ста би ли зу ју без бед но сну си ту а
ци ју ка ко на Ко сме ту, та ко и у це лом ре ги о ну.

По ста вљам пи та ње, ка ко ће се Ру си ја по на ша ти ако Ср
би ја сту пи у НА ТО? Чи ње ни ца је да и пре ула ска у ЕУ не ке 
др жа ве при сту па ју НА ТО. Ви зна те да смо про тив ши ре ња 
НА ТО у тре нут ној си ту а ци ји јер сма тра мо да то ши ре ње али
јан се не ре ша ва про блем ста бил но сти и без бед но сти. Пи та
ње при кљу че њу у НА ТО Гру зи је и Укра ји не ства ра ју озбиљ
не про бле ме. Због то га по ста вља мо пи та ње, ка кви ће би ти 
од но си Ру си је и Ср би је у слу ча ју да Ср би ја при сту пи НА ТО.?

Ма да си ту а ци ја ни је иста ка да је у пи та њу Ср би ја, или 
Укра ји на, и Гру зи ја. Јер, ово су др жа ве ко је се на ла зе на гра
ни ци са Ру си јом, док је Ср би ја ма ло са стра не. Из тог раз ло
га, евен ту ал но при кљу че ње Ср би је НА ТО не ће пред ста вља
ти ве ли ку прет њу, али ће, ако до то га до ђе, си ту а ци ја ипак 
би ти са свим дру га чи ја.

Још два ак цен та. До са да смо у слу ча ју Ко со ва и Ме
то хи је има ли пот пу но по кла па ње по зи ци ја и ста во ва. У том 
сми слу, што смо по јед но ста ви ли окол но сти и по др жа ва ли 
по ли ти ку Ср би је пре ма ко смет ском про бле му. Да кле, став 
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ко ји је за у зи ма ла ва ша Вла да ми смо по др жа ли. А Вла да сно
си од го вор ност пред сво јим на ро дом.

Ме ђу тим, већ са да се по ја вљу ју не ки сиг на ли у при сту
пу ко ји се ви ше у пот пу но сти не по ду да ра ју. Ни смо пот пу но 
си гур ни ни да је УМ НИК из вр ша вао пот пу но за дат ке ко је 
је до био од СБ УН. Из ра жа ва мо ве ли ку сум њу да се они, у 
ства ри, пре ба цу ју на Ах ти са ри јев план и да на тај на чин по
ку ша ва ју да по чи не пре ва ру. Од но вем бра про шле (2008) го
ди не за па зи ли смо из ве сна не по ду да ра ња у про це на ма ста
ња. На по слет ку смо из на шли за јед нич ке ста во ве и при ступ, 
ме ђу тим, Ру си ја је и да ље ве о ма скпе тич на пре ма ЕУЛЕКСу.

Све што сам из ло жио, пи та ња су од исто риј ског зна ча ја 
и на дам се да ће мо, и по ред све га, га ји ти трај но до бре од но се 
и у бу дућ но сти.

Руски дом, Београд, 10. април 2009.
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ВыступлениезаместителяДиректора
Департаментаинформацииипечати

МИДРоссииИ.Д.Евдокимова
ВашеПревосходительство,
Уважаемыедамыигоспода,коллеги!
Прежде всего, хочу поблагодарить за приглашение и

предоставленную возможность выступить перед участни
камикруглого стола, организованногонаплощадкеРосси
йскогоЦентра науки и культуры в Белграде. Тема нашего
сегодняшнего обсуждения весьма актуальна и обширна, и
поэтомусучетомжесткогорегламентавыступленияяхотел
бывосновномкоснутьсяевропейскоговекторавнешнейпо
литикиРоссии,аподругимприоритетнымдлянаснапра
влениям,такимкакСНГ,готовпоговоритьдополнительно(в
порядкеответанавозможныевопросы).

Начнустого,чтовсоответствиисКонституциейРос
сийскойФедерациииобновленнойвиюле2008годаКонцеп
циейвнешнейполитикиРоссии,ПрезидентРФосуществля
етруководствовнешнейполитикойнашейстраныикакглава
государствапредставляетеевмеждународныхотношениях.

Внешняя политика современной России нацелена на
создание благоприятных внешних условий длямодерниза
циистраны,ееуспешногосоциальноэкономическогоразви
тия,повышенияуровняжизнинаселения,обеспеченияправ
и свобод человека. Реализация этих задач возможна лишь
приусловииобеспечениябезопасностистраны,укрепления
еесуверенитетаитерриториальнойцелостности,ееавтори
тетныхпозицийвмировомсообществе,какодногоизвлия
тельныхцентровсовременногомира.

В ежегодном Послании Президента России Д.А.Ме
дведеваФедеральномуСобранию5ноября2008годаивего
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последующих выступлениях сформулирована целостная
стратегия реализации Концепции внешней политики при
менительноккачественноновойгеополитическойситуации,
сложившейсяпоитогамкризисанаКавказевавгусте2008
годаивсвязисглобальнымфинансовоэкономическимкри
зисом,первымкризисомэпохиглобализациив21веке.

Сегоднямывсеявляемся,посути,свидетелямисистем
ногокризисамеждународныхотношений,которыйзатраги
ваетвсегосударства–большиеималые.Взначительнойсте
пенионсвязанстем,чтопокатакинеудалосьсформировать
эффективноработающуюмеждународнуюсистему,которая
заменилабыушедшее впрошлоебиполярноемироустрой
ство.Мирпоканеобрелновогоравновесияидаетсерьезные
сбои – как в политике, так и в финансовоэкономической
сфере.

Скажем откровенно – кризис, спровоцированный
агрессиейГрузиипротивЮжнойОсетиисталмощнымка
тализатором реконфигурации в евроатлантической поли
тике, наглядно продемонстрировал несостоятельность ны
не существующей «лоскутной» архитектуры европейской
безопасности, ее претензийнанатоцентризм.В тоже вре
мянайденноеевропейскоерешение–планурегулирования
президентов Д.А.Медведева и Н.Саркози – способствовал
укреплениюролиЕвросоюзаинашихдвустороннихсвязей
сведущимизападноевропейскимдержавами.Этоверноив
отношенииискусственносозданноговянварес.г.Украиной
кризисагазоснабжениястранЕвропы.

(Для справки:Внастоящее времяоколо80%россий
скогоэкспортагазавстраныЕвропыпоставляетсячерезтер
риториюУкраины,чтосвидетельствуетовысокомпотенци
алетранзитныхрисков.

ВэтойсвязиРоссияпридаетважноезначениепроектам
газопроводов«Северныйпоток»и«Южныйпоток»,строи
тельство которых позволит не только диверсифицировать
маршрутытранспортировкироссийскогогазавстраныЕвро
пы,ноибудетспособствоватьукреплениюинфраструктуры
энергетическогосотрудничестваРоссияЕСвцелом).

Вконтекстекавказскогокризисамы,пожалуй,впервые
такплотноипрагматично сотрудничали сЕСподействи
тельно важнымдля обеих сторон вопросам. Готовы к все
стороннемуразвитиюсвязейвнаправленииформирования
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стратегическогопартнерстваРоссияЕвросоюз,котороепри
званостатьоднойизнесущихопорновойЕвропыбезразде
лительныхлиний.

По своему политическому, экономическому, социоку
льтурному потенциалу Россия и Евросоюз – крупнейшие
геополитическиеобразованиянаевропейскомконтинентеи
ктомуженепосредственныесоседи.Считаем,чтовобозри
мойперспективезначимостьнашегосотрудничествабудет,
скореевсего,возрастать.УРоссиинетсейчасэкономическо
гопартнера,равногоЕвросоюзу.Приняторешениеоразра
боткеновогобазовогоСоглашенияРоссияЕС,иработанад
нимуженачалась.Одновременнопродолжимработупофор
мированиючетырехобщихпространств.Намеренывэтом
годуотметитькруглую20летнююдату–18декабря1989
годабылоподписаноСоглашениеоторговле,коммерческом
и экономическомсотрудничествемеждуСССРиЕЭС,что
заложило договорную основу наших отношений сЕвросо
юзом.

ВтожевремяЕСдляРоссиипоцеломурядумоментов
непростойпартнер.Это,вчастности,относитьсяикпроек
ту«Восточноепартнерство»,ориентированномунастраны
СНГ(безРоссии),перваявстречакоторогонамеченананача
ломаяс.г.вПраге.Приреализацииэтогопроектанеобходи
моизбежатьконфликтныхситуаций,чтобыстранамСНГне
быланавязанаискусственнаяпроблемавыборамеждуРос
сиейиЕС.

В отношениях с НАТО, однозначно вставшей в ходе
кавказскогокризисанасторонуагрессора,длянаснаступил
своегорода«моментистины».Сталоочевидно, что альянс
неможетпретендоватьнасолиднуюрольвЕвропевнепро
дуктивногоконтактасРоссией.Теперьнампредстоитнепро
стойпериоднормализацииотношенийсальянсомвсоставе
уже28государств–членов(сприёмомАлбаниииХорватии)
послепринятогонадняхСоветомНАТОрешенияовозоб
новлениидвухстороннихконтактовврамкахСоветаРоссия
–НАТО,прерванныхпоинициативеальянсавответнапри
нуждениеГрузиикмируРоссией.Будетнеобходимоверну
тьсяи к разговору оКавказскомкризисе, и к обсуждению
принципиальныхосновнашеговзаимодействия,преждевсе
гообязательстваонедопустимостиукреплениясвоейбезо
пасностизасчетбезопасностидругих.



И. Д. Ев до ки мо в

18

Считаем,чторазвитиесобытийубедительноподтвер
ждаетактуальностьвыдвинутойПрезидентомД.А.Медведе
вымещевначалеиюня2008годаинициативыозаключении
юридическиобязывающегоДоговораоевропейскойбезопа
сности (ДЕБ) и запуске соответствующего переговорного
процессанаобщеевропейскомсаммите.Сутьнашегопред
ложения–созданиевЕвроатлантикеподлиннооткрытойси
стемыколлективнойбезопасности,основаннойнапринципе
еенеделимости.

Ключевым моментом для налаживания субстантив
ногодиалогапоДЕБявляетсяналичиевзаимногодоверия,
недостаток которого лежит в основе многих сегодняшних
проблем на европейском пространстве. Необходимо сесть
застолпереговоровипосмотреть,почемупринципнедели
мостибезопасностивреальнойжизнинесоблюдается.Есть
политическиеобязательстванаэтотсчет,втомчислевдоку
ментахполинииРоссияНАТО,однакоиззадействийаль
янса этот важный принцип не работает. Нам говорят, что
расширениеНАТОРоссиинеугрожает,ноэтотолькослова,
которыеопровергаютсянашими экспертами, считающими,
чтоэтотпроцесссоздаетпроблемыдлянациональнойбезо
пасностиРоссии.

Намбыхотелось,чтобывсеимеющиесяозабоченности
были откровенно и профессионально обсуждены. ВОБСЕ
естьподходящиедляэтогоплощадки:Форумпосотрудни
чествувобластибезопасности(ФСОБ),Ежегоднаяконферен
цияпообзорупроблемвобластибезопасностиидр.Темне
менее,мыхотелибызадействоватьидругиетрекидиалого
выеформатысНАТО,включаявозрождающийсяСоветРос
сияНАТО,иЕС,втомчислевконтекстеработыпоформи
рованиюодногоизчетырехобщихпространств–внешней
безопасности.

Исходим из того, что открывающаяся после первой
личнойвстречиПрезидентовРоссиииСШАврамкахсам
мита«двадцатки»вЛондонеперспективаустановленияпо
зитивнойатмосферывроссийскоамериканскихотношениях
будетсодействоватьобщемуоздоровлениюситуациивгло
бальной и региональной политике, прежде всего в Евроа
тлантике,способствоватьдеидеологизацииидемилитариза
циимеждународныхотношений,укреплениювнихколлек
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тивных и правовых начал, активизации «многополярной»
дипломатии.Имеемввидуэффективноиспользоватьоткры
вающееся«окновозможностей»внашемдиалогесВашинг
тономстем,чтобывыйтинатройственноевзаимодействие
поширокомукругувопросоввформатеРоссияЕССША.

ВпринятыхпоитогамвстречиМедведевОбамадвух
совместных Заявлениях содержится обширная программа
предстоящего двустороннего взаимодействия по основным
международнымирегиональнымпроблемам,включаяобя
зательствастороновыработкеновойюридическиобязыва
ющейдоговоренностиназаменуистекающемувдекабрес.г.
ДоговорупоСНВ.Намереныпопартнерскиработатьсад
министрациейБ.Обамыпопродвижениювдухепрагмати
змавсегокомплексапроблемразоружения,нераспростране
нияОМУ,борьбысновымивызовамииугрозами,включая
международный терроризм, наркотрафик, морское пират
ство,ситуациивИраке,Афганистане,Иранеинакорейском
полуострове. «Я смотрю на будущее наших отношений с
оптимизмом»заявилПрезидентРоссииД.А.Медведевпоза
вершениивстречисПрезидентомСШАБ.Обамой.

Несколько слов о глобальном финансовоэкономиче
скомкризисе,которыйзатронулинтересывсехбезисключе
ниягосударств.Кризисподталкиваетвсехкколлективным
действиям, дает уникальную возможность через решение
насущныхзадачоздоровлениямировойэкономикиифинан
совойсистемывыйтинаформированиепозитивнойповест
киднядлявсегомировогосообщества.Наглядныйпример–
подеговоздействиемпроисходитфактическоепереформати
рованиефинансовой«семерки»в«двадцатку»крупнейших
экономик мира, как это произошло на саммитах в ноябре
2008годавВашингтонеивапрелес.г.вЛондоне.Действуя
в тесномконтакте со своимипартнерамии единомышлен
никамиврамкахСНГ,вЕвропеивформатеБРИК,Россия
принялаактивноеучастиевработеобоихсаммитов.

Долженсказать,чтовМосквевцеломудовлетворены
итогамизавершившегосявЛондонесаммита«Группыдвад
цати».Принятыенанемрешенияпопреодолениюглобаль
ногофинансовогоиэкономическогокризисаразвиваютВа
шингтонские договоренности прошлого года и сфокусиро



И. Д. Ев до ки мо в

20

ванынадостижениипрактическихрезультатоввключевых
областях.Согласованамасштабнаястратегияпостабилиза
циимировойэкономики,перезапускуеекредитнойиинве
стиционнойинфраструктуры,втомчислесакцентомнапо
требностинаиболеенуждающихсявэтомстран.Вееоснове
мобилизация1,1трлн.долл.США.наподдержкуантикри
зисныхмер в глобальноммасштабе, из которых 850млрд.
долл. будет выделеномеждународнымфинансовыминсти
тутами250млрд.долл.нафинансированиемировойторго
вличерезнациональныеимногосторонниемеханизмы.

Разумеется,мыотдаемсебеотчетвтом,чтовсехпро
блемсаммитнерешил,да,собственноговоря,инемогэто
госделать.Слишкомуждолгооникопилисьимножились.
Слишкомсложнымиикомплекснымивитогеоказались.

Рассчитываем, что начатый в Вашингтоне и продол
женныйвЛондонеразговоропутяхпостроенияновой,бо
лее справедливой и транспарентной системы управления
международнойэкономикойифинансами,основывающейся
наполицентричности,верховенствеправа,взаимномучете
интересов,коллективнойответственностибудетпродолжен
и в рамках других международных площадок и форумов,
расширяющихохватучаствующихвдискуссияхгосударств.

Полагаем, что на это, в частности, должен быть ори
ентированочереднойсаммит«двадцатки»,которыйрешено
провестидоконцатекущегогода.

И,конечноже,взавершении–онашихдвусторонних
отношениях.ВРоссиинеобычайнотеплоиябысказал,по
братскиотносятсякСербииисербскомународу,памятуято
значительное, что связывает нас в историческом, культур
номидуховномотношениях.

Дружбанашихправославныхнародовпрошлаиспыта
ниевременем,войнами,нашисолдатысражалисьбокобок
и одержали нелегкую победу над фашистской Германией,
65югодовщинукотороймыбудемторжественноотмечатьв
следующемгоду.ВРоссиихорошопомнятиварварскиебом
бардировкиСРЮвесной1999 года, в связи счемминистр
С.В.ЛавровнедавновысказалпубличныеоценкипоКосово,
вчастности,поитогампереговоровсХ.КлинтонвЖеневе.

ДинамичноразвивающиесяотношениямеждуРоссией
иСербиейотмечаютсяатмосферойвзаимопонимания,бли
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зостью позиций по основныммеждународным проблемам,
общей нацеленностью на строительство стратегического
партнерства.Такаяоценканашимотношениямбыладанав
ходе недавних визитов в РоссиюПрезидента Сербии Б.Та
дичаиминистраиностранныхделВ.Еремича.Попроблеме
Косово Россия подтвердила неизменность нашей позиции,
котораяпредполагаетподдержкуееурегулированиявсоо
тветствиисрезолюцией1244СБООНподдерживаемлинию
Сербиинаотстаиваниесуверенитетаитерриториальнойце
лостности своей страны. Намерены впредь добиваться со
блюдениярешенияСБООНпоКосово,законныхправмень
шинстввэтомкрае.

Закончить свое выступление хочу словами, выбиты
минамемориальнойплите,посвященной75летиюРусского
Дома в Белграде: «Пусть станет он (РусскийДом) вечным
памятникомрусскогоиюгославскогобратстваипроповед
никомихвзаимнойлюбвиивзаимногопонимания».Помо
ему,лучшенескажешь.

Благодарюзавнимание.
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СаваЖиванов*

 СПОЉ НА ПО ЛИ ТИ КА 
САВРЕМЕ НЕ РУ СИ ЈЕ

Резиме

У раду се излажу основне карактеристике спољне 
политике постсовјетске Русије. У еволуцији те политике 
доста јасно уочавају се три раздобља, кoја су повезана 
са ауторима и носиоцима те политике. Најпре се 
анализира спољна политика Јељцина и Козирјева, указује 
на њену проамеричку усмереност, засновану на формули 
‘патерналистичког партнерства’. Објашњавају се мотиви 
такве оријентације и резултати које је донела. Примаков 
је у ограниченим могућностима почео заокрет те политике 
ка заступању национално-државних интереса Русије, у 
оквиру концепције вишеполарног света. Председник Путин 
је, упоредо с унутрашњим успуном, извршио заокрет у 
спољној политици Русије. Опорављена Русија вратила се 
на међународну сцену као самостални, активни и утицајни 
актер.
Кључне речи: спољна политика, патерналистичко и равно-

правно партнерство, концепције униполарног 
и мултиполарног света, глобална доминација, 
дужничка зависност, антитерористичка коа -
лиција, ‘ве лика осморица’.

Спољ на по ли ти ка са вре ме не Ру си је ни је би ла си сте мат-
ски пра ће на и пред ста вље на на шој јав но сти. Њо ме се ни су 
ре дов но ба ви ли ни по ли тич ки ко мен та то ри, а тим је ма ње 

* Професор Факултета политичких наука, у пензији
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би ла пред мет ор га ни зо ва ног на уч ног ис тра жи ва ња. Не ким 
аспек ти ма ру ске спољ не по ли ти ке ба ви ли су се с вре ме на 
на вре ме по је ди ни ауто ри, па и та да је глав на па жња би ла 
усме ре на на ру ско-срп ске од но се.1 Два ши ра на уч на ску па, 
одр жа на то ком две по след ње де це ни је, ба ви ли су се Ру си јом 
као та квом и од но си ма Ру си је пре ма Ср би ји,2 а ма ње гло бал-
ном спољ ном по ли ти ком ове ве ли ке зе мље. Сред ства ин фор-
ми са ња су то ком ове де це ни је по вре ме но пре но си ла за пад не 
ко мен та ре, са пре те жно по ли тич ки при стра сним по гле ди ма 
на не ке ме ре или ак ци је ру ске спољ не по ли ти ке. Та кви су 
ве ћим де лом би ли и ко мен та ри на ших са мо зва них екс пе ра-
та за Ру си ју. Тек се у по след ње вре ме у на шим сред стви ма 
ин фор ми са ња објек тив ни је го во ри и пи ше о Ру си ји уоп ште, 
па и о не ким по те зи ма ње не спољ не по ли ти ке. До ско ра шње 
иг но ри са ње Ру си је уве ли ко про тив ре чи тра ди ци о нал но ве-
ли ком ин те ре со ва њу на ших љу ди за Ру си ју, ко је је на ро чи то 
по ра сло по след њих го ди на због ве ли ке по ли тич ке и знат не 
еко ном ске по др шке ко ју нам ова при ја тељ ска зе мља пру жа у 
очу ва њу на ше те ри то ри јал не це ло ви то сти, а и због све раз ви-
је ни је уза јам но ко ри сне при вред не са рад ње.

 Овај на уч ни скуп, по све ћен спољ ној по ли ти ци са вре-
ме не Ру си је, има дво стру ку на ме ну. С јед не стра не, он пред-
ста вља де ли мич ни увид у са зна ња на ших на уч ни ка о про-
бле ма ти ци ко ја је пред мет овог Окру глог сто ла – а број уче-
сни ка и ра зно вр сност њи хо вих на уч них при ло га охра бру је. С 
дру ге стра не, об ја вљи ва ње ових при ло га у це ње ном ча со пи-
су омо гу ћи ће да ова са зна ња до пру до јав но сти.

Мо је из ла га ње на овом ску пу, као што на слов на зна чу-
је, има увод ну на ме ну – да ука же на ге не зу спољ не по ли ти ке 
са вре ме не Ру си је и ета пе ко је је про шла, да пред ста ви про-
бле ме са ко ји ма су се су о ча ва ли кре а то ри и спро вод ни ци и 
ре ше ња за која су се опредељивали, те да ука же на резултате 
које је изабрана политика доносила. Намена таквог широког 
захвата је да представи комплексност савремене руске 
спољне политике, како би се боље разумели поједини њени 
аспекти и проблеми, који су тема појединих реферата на овом 
округлом столу. Услед те ширине, а ограничености времена, 

1 Ру ска по ли ти ка на Бал ка ну, уред ник Ј. Кур јак, ИМПП, Бе о град, 1999.
2 Ру си ја и Бал кан – пи та ња са рад ње и без бед но сти. Ме ђу на род ни на уч ни 

скуп у ор га ни за ци ји Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, одр жан у Бе о гра ду 
18-19. мар та 2008.
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моје се излагање ограничава на више или мање развијене 
тезе, недовољно образложене и аргументоване. Већа пажња 
посвећује се првој деценији спољне политике нове Русије, 
која је мање позната и већ увелико заборављена.

Појмом ‘савремена Русија’ означава се постсовјетска 
Русија. Временски она се своди на две последње деценије коју 
персонификују двојица њених председника. Ради се о Русији 
у време двомандатног председниковања Бориса Јељцина 
(1991-1999) и Владимира Путина (2000-2008). Њих двојица су 
– и по уставним одредбама и по стварној улози - одређивали 
основни курс руске спољне политике. Зато се с доста разлога 
мо же го во ри ти о две ета пе те по ли ти ке, ко је су се умно го-
ме и су штин ски раз ли ко ва ле. Ме ђу тим, пред сед ник Јељ цин 
је у ве ли кој ме ри оста вљао ши ро ко по ље за де ло ва ње ми ни-
ста ра спољ них по сло ва – и то не са мо у спро во ђе њу спољ не 
по ли ти ке. Сто га се Јељ ци но ва ета па мо же по де ли ти на два 
раз до бља, ве за на за ми ни стре ко ји су се на ла зи ли на че лу 
спољ но по ли тич ког ре со ра – Ан дре ја Ко зир је ва (1991-1995) и 
Јев ге ни ја При ма ко ва (1996-1999) – ко ји су во ди ли ква ли та-
тив но дру га чи ју спољ ну по ли ти ку. У ства ри, При ма ко вље ва 
спољ на по ли ти ка умно го ме је пред ста вља ла пре лаз од јељ-
ци нов ско-ко зир јев ске ка Пу ти но вој спољ ној по ли ти ци. 

Спољ на по ли ти ка, као што је оп ште при хва ће но, од ре-
ђе на је објек тив ним окол но сти ма у ко ји ма се зе мља на ла зи, 
пер цеп ци јом тих окол но сти од стра не оних ко ји до но се кључ-
не по ли тич ке од лу ке и из бо ром спољ но по ли тич ке ори јен та-
ци је од стра не глав них со ци јал но-по ли тич ких ак те ра – оних 
ко ји су на јав ној сце ни и оних у сен ци. У од ре ђи ва њу спољ не 
по ли ти ке ва жну уло гу има ју гео-стра те шки и на ци о нал но-
др жав ни ин те ре си зе мље, али и со ци јал но-кла сни ин те ре си 
оних дру штве них сна га ко је од ре ђу ју ће ути чу на оне ко ји до-
но се глав не по ли тич ке од лу ке. Ме ђу објек тив ним чи ни о ци-
ма су фак то ри ду гог тра ја ња и окол но сти да тог вре ме на.

Глав ни ак те ри ру ске спољ не по ли ти ке би ли су, пре све-
га, пред сед ни ци Јељ цин и Пу тин, а за тим и ми ни стри спољ-
них по сло ва: Ко зир јев и При ма ков, Ива нов и Ла вров.

 Спољ на по ли ти ка Јељ ци на-Ко зир је ва
 У гр че ви ма на ста ја ња но ве пост со вјет ске Ру си је, на 

пре ла зу из 80-их у 90-те го ди не 20. ве ка де ло ва ле су крај ње 
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не по вољ не окол но сти - ка ко гло бал не, та ко и у са мој Ру си-
ји и око ње. Оба ра ње про ко му ни стич ких ре жи ма у зе мља ма 
Ис точ не и Цен трал не Евро пе и рас ту ра ње Вар шав ског пак та 
обе ле жи ли су крај хлад ног ра та ко ји су до не ли по бе ду За па-
да, што је де мон стри ра ло ње го ву идеј ну, по ли тич ку, со ци јал-
ну, еко ном ску и вој ну пре моћ.

 У исто вре ме вр ши ло се уру ша ва ње Со вјет ског Са ве-
за, као ре зул тат не мо ћи ње го вих во де ћих сна га да раз ре ше 
те шку све о бу хват ну си стем ску кри зу, а ту су кри зу пра ти ла 
све ду бља и опа сни ја жа ри шта на ци о нал но-вер ских кон та-
ка та, ‘па ра да су ве ре ни те та’ не са мо са ве зних др жа ва, не го и 
ауто ном них је ди ни ца уну тар Ру си је.

Др жав но ру ко вод ство но ве Ру си је су о ча ва ло се са та ко 
те шким про бле ми ма и ве ли ким иза зо ви ма без сво је ду го роч-
не осми шље не стра те ги је, те се по ви ја ло под те шко ћа ма ко је 
су је при ти ска ле. У усло ви ма ду бо ке де мо ра ли за ци је и идеј-
но-по ли тич ке дез о ри јен та ци је ко је су за хва ти ле нај ве ћи део 
жи те ља Ру си је, по бе ду су од не ле оне сна ге ко је су љу ди ма 
раз о ча ра ним у ‘ре ал-со ци ја ли зам’ по ну ди ле мо дел еко ном-
ско-со ци јал ног и по ли тич ког устрој ства ко ји је по сто јао на 
За па ду. При хва та ју ћи га, но ве вла да ју ће сна ге су уве ра ва ле 
жи те ље Ру си је да ће – ако или ка да га и они усво је - жи ве ти 
као ‘сав нор мал ни свет’ – она ко ка ко жи ве љу ди на За па ду. 
Ти ме је био од ре ђен из бор мо де ла уну тра шњих пре о бра жа ја 
и њи ма при ме ре не спољ не по ли ти ке. У вла да ју ћим гру па ци-
ја ма ру ских ‘за пад ња ка’ мо жда је би ло и не ког ко је искре но 
ве ро вао да ће тим пре о бра жа ји ма ко је су ну ди ли вр ло бр зо 
и у Ру си ји да се оства ри ква ли тет жи во та ка кав је по сто јао 
на За па ду. Ме ђу тим, они ко ји су до но си ли кључ не од лу ке, 
чи ни ли су то под при ти ском За па да, пре све га САД. Вла де 
САД пре у зе ле су на се бе да тран сфор ми шу Ру си ју по свом 
ли ку и об ли ку – “да је уче ка пи та ли зму и де мо кра ти ји и да 
кон тро ли шу про цес пре о бра жа ја”, ка ко је то об ја снио је дан 
од аме рич ких екс пе ра та. Бже жин ски је ту био отво ре ни ји, 
ис та кав ши да “еко ном ска и по ли тич ка суд би на Ру си је... са да 
све ви ше за ви си од За па да, ко ји de fac to игра уло гу на ред бо-
дав ног ди рек то ра за бан крот ство”. Пот пред сед ник Гор је био 
ди пло мат ски уљуд ни ји, об ја снив ши: “На ша по ли ти ка пре ма 
Ру си ји тре ба да бу де као све ти о ник... По мо ћу те све тло сти 
они мо гу про на ћи се бе”.3

3 Ви де ти о то ме: Step hen F. Co hen, Fa i led Cru sa de. Ame ri ca and the Tra gedy of 
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 У та ко од ре ђе ни мо дел тран зи ци је бр зо су се укљу чи-
ли мно ги ка дро ви из со вјет ске но мен кла ту ре и кри ми нал ног 
све та, ко ји су да ли пе чат пре о бра жа ји ма у Ру си ји, оства ру ју-
ћи је на крај ње су ров на чин, а и не скри ве но у свом ин те ре су.

При хва ће на је, го то во као ак си ом, те за да је спољ на по-
ли ти ка зе мље од ре ђе на ње ном уну тра шњом по ли ти ком и да 
је у функ ци ји уну тра шњих пре о бра жа ја. Та ко су Ко зир јев и 
ру ски за пад ња ци об ја шња ва ли из бор про за пад ног спољ но-
по ли тич ког кур са. Та се те за мо же до ста успе шно ар гу мен-
то ва ти и бра ни ти. Али, те шко да се мо же спо ри ти и су прот на 
те за: из бо ром САД за глав ног спољ но по ли тич ког парт не ра 
и при хва та њем про а ме рич ког спољ но по лич ког кур са, др-
жав но ру ко вод ство Ру си је уве ли ко је од ре ди ло и мо дел свог 
уну тра шњег пре о бра жа ја. Из бор еко ном ског и по ли тич ког 
устрој ства био је у функ ци ји спољ но по ли тич ких по тре ба тог 
ру ко вод ства – ти ме је оно сти ца ло ‘де мо крат ски ли ги ти ми-
тет’ и би ло при хва ће но као ‘ко о пе ра тив ни чи ни лац’, спрем но 
да сле ди хе ге мо на и по шту је ‘пра ви ла игре’ ко је он од ре ди.

Пред сед ник Ру си је, а пре све га ‘Вла да мла дих ре фор-
ма то ра’, уз по чет ну ши ро ку по др шку но ве по ли тич ке и ин те-
лек ту ал не ели те, са сво је стра не, уве ра ва ли су сво је аме рич-
ке мен то ре да је Ру си ја ‘на дах ну та Аме ри ком’, те да при хва та 
вред но сти и идеј на усме ре ња ко ја су у ср цу Аме ри ка на ца, да 
ће да фор му ли ше устав но-прав на осно ве по узо ру на Аме ри-
ку и да ће да из гра ди де мо крат ске по ли тич ке и прав не ин сти-
ту ци је ка кве по сто је у САД.

На чел но узев ши, та кав ру ски из бор ни је био без ре зо на. 
Вођ ство Ру си је опре де ли ло се за мо дел по бед ни ка: пре у зе ло 
је по ли тич ки, со ци јал ни и при вред ни си стем ко ји је по ка зао 
над моћ у хлад ном ра ту. Уз то, ти ме су сти ца ли на кло ност 
су пер-си ле, па су оче ки ва ли да ће до би ти еко ном ско-фи нан-
сиј ску по др шку, по моћ, кре ди те САД и ММФ за еко ном ски 
пре о бра жај, као што га је до би ла За пад на Евро па кроз Мар-
ша лов план, али и пост со ци ја ли стич ка Пољ ска.

Из бор про а ме рич ког спољ но по ли тич ког кур са био је 
мо ти ви сан и дру гим ва жним др жав ним раз ло зи ма: при зна-
ње но ве Ру си је за сук це со ра не ста лог Со вјет ског Са ве за, са 
пра ви ма и оба ве за ма ко је је он имао, пре све га ста тус стал ног 
чла на Са ве та без бед но сти ОУН.

post-com mu nist Rus sia. Up da ted Edi tion. W. W.Nor ton & Com pany. New York, 
Lon don 2000, стр. 8-9.
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Та ко је ру ско др жав но ру ко вод ство при хва ти ло основ-
на спољ но по ли тич ка опре де ље ња но ве Ру си је: но ви свет ски 
уни по лар ни по ре дак ко ји се ства рао под вођ ством САД, пра-
ви ла игре ко је су по бед ни ци у хлад ном ра ту од ре ди ли и сво је 
ме сто у рас по де ли уло га по је ди них ак те ра на свет ској сце ни.

Из гле да ло је да су то би ла до ста ра зум на и у тим усло-
ви ма ло гич на опре де ље ња, ко ја су се мо гла бра ни ти. Про-
блем се ја вио у оства ре њу тих опре де ље ња, у од ре ђи ва њу 
њи хо ве ме ре. По ка за ло се да Јељ цин то ме ни је до ра стао, а 
про бле ма тич ни Ко зир јев ни је имао ме ре у до ка зи ва њу сво је 
ло јал но сти, на ра чун ге о стра те шких и на ци о нал но-др жав-
них ин те ре са Ру си је.

Во де ћи аме рич ки спољ но по ли тич ки стра те зи по ку-
ша ли су та да да све то што је на ста ло у прак си те о риј ски 
уоб ли че и по ста ве на чвр сте те ме ље, те да им та ко обез бе де 
ду го роч ност. У том сми слу би ли су ин ди ка тив ни По ли тич-
ко-на уч ни раз го во ри - О на ци о нал но-др жав ним ин те ре си ма
Ру си је, ко је су во ди ли аме рич ки и ру ски струч ња ци. Одр жа-
ни су ок то бра 1992. го ди не у Мо скви, на ини ци ја ти ву и под 
пред сед ни штвом ам ба са до ра Ру си је у САД, Вла ди ми ра Лу-
ки на и Хен ри ја Ки син џе ра. Уз оп шту те му о кон фи гу ра ци ји 
све та ко ји се ства ра по сле хлад ног ра та, у цен тру па жње ви-
ше днев них рас пра ва би ла су пи та ња на ци о нал но-др жав них 
ин те ре са Ру си је. У то вре ме, на кон озбиљ них не у спе ха ру ске 
ди пло ма ти је, све сна жни ји су би ли зах те ви ру ске јав но сти да 
и Ру си ја у спољ ној по ли ти ци за сту па сво је на ци о нал но-др-
жав не ин те ре се. Френ сис Фу ку ја ма је то од луч но оспо ра вао. 
Он је већ био сте као свет ску сла ву сво јим есе јом о кра ју исто-
ри је. У за па же ном ре фе ра ту ко ји је под нео, он је до ка зи вао 
пре ва зи ђе ност и “не ја сност на ци о нал них ин те ре са” на кра ју 
20. ве ка. Он је ис та као да “на ци о нал ни ин те ре си не мо гу ви-
ше да слу же као осно ва спољ не по ли ти ке”. Пре ма ње му, “чи-
ни се нор мал ним да ће зе мља ко ја се ‘де зи де о ло ги зу је’, ко ја 
је по ста ла ‘нор мал на’ др жа ва, те жи ти да се осло бо ди све о-
бу хват них ци ље ва у ко рист огра ни че ни јих”. Он је по шао од 
те зе да је у фор му ли са њу спољ не по ли ти ке на кра ју 20. ве ка 
за ста рео и пре ва зи ђен при ступ са ста но ви шта на ци о нал но-
др жав них ин те ре са, те да од но си у ме ђу на род ној за јед ни ци 
тре ба да се гра де на оп ште људ ским вред но сти ма. По себ но 
је упо зо ра вао ру ске ко ле ге да би за Ру си ју био не из др жи-
ви лук суз и из во ри ште не са гле ди вих опа сно сти ако би се у 
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сво јој спољ ној по ли ти ци ори јен ти са ла на за шти ту и оства-
ри ва ње на ци о нал но-др жав них ин те ре са. Осла бље на Ру си ја, 
пре ма ње му, сво је скром не ре сур се мо ра да усред сре ди на 
еко ном ски опо ра вак, дру штве ну мо дер ни за ци ју и по ли тич ку 
ли бе ра ли за ци ју, а не да их ра си па на бес плод не са мо стал-
не спољ но-по ли тич ке аспи ра ци је, ко је и ина че не би мо гла 
да оства ри су прот ста вље на си ла ма ко је су пре у зе ле свет ско 
ли дер ство по сле хлад ног ра та. Тек ка да Ру си ја ре ши про бле-
ме уну тра шњег пре о бра жа ја, на гла сио је Фу ку ја ма, она ће 
мо ћи да ре флек ту је да се вра ти на свет ску сце ну и да на њој 
тра жи ме сто и уло гу ко ја ће јој од го ва ра ти пре ма сна зи ко-
ју ће та да има ти. До тог вре ме на Ру си ја тре ба да се по ву че 
из ме ђу на род не за јед ни це као ак тив ни са мо стал ни фак тор, 
да при хва ти ‘пра ви ла игре’ и да вр ши уло гу ко ју јој од ре де 
во де ће сна ге ме ђу на род не за јед ни це. За исто риј ске уз о ре та-
квог по на ша ња Фу ку ја ма је на вео пре све га Ке мал-Ата тур-
ко ву Тур ску по сле сло ма Осман ске им пе ри је: она је од у ста ла 
не са мо од исто риј ски сте че ног пра ва да за сту па му сли ма не у 
све ту, не го и од при зна тог пра ва да шти ти сво је су на род ни ке 
ко ји су као ма њи на оста ли у гра ни ца ма дру гих др жа ва. Та ко 
и Ру си ја - ка ко ју је под у ча вао Фу ку ја ма - мо ра да на пу сти 
не са мо сло ве но фил ске аспи ра ци је за штит ни ка пра во слав-
них сло вен ских на ро да, не го тре ба да пре ста не да се бри не 
и о 25 ми ли о на Ру са ко ји су се по сле бе ло ве шких и ал ма-ат-
ских спо ра зу ма на шли у гра ни ца ма но во ство ре них не за ви-
сних др жа ва. Фу ку ја ма је као исто риј ски узор но вој Ру си ји 
на вео и ме ђу на род ни ста тус Ја па на и Не мач ке по сле по ра за 
у Дру гом свет ском ра ту: од у ста ли су од са мо стал не спољ не 
по ли ти ке, ста ви ли су се под аме рич ки ‘ки шо бран’ и у све му 
су сле ди ли САД, а по све ти ли су се еко ном ској об но ви. Та ко 
об но вље не и оја ча не, оне су се вра ти ле на свет ску сце ну као 
ути цај ни ак те ри.4 Ове Фу ку ја ми не су ге сти је ни су би ле са мо 
јед на од број них хи по те за, ко ју је ко ле га ма из ло жио екс перт 
за ме ђу на род ну по ли ти ку као пред лог за раз ми шља ње. То су 
би ле пре по ру ке ви со ког функ ци о не ра Стејт де парт мен та, об-
зи ром да је Френ сис Фу ку ја ма, уз број на са вет нич ка ме ста,5 

4 Бе о град ски не дељ ник Епо ха бр. 60, од 5. де цем бра 1992, стр. 40-44. Лу кин је 
од го во рио тек стом: Др жав ни ин те ре си Ру си је, Епо ха бр. 63-64, од 19. де цем-
бра 1992, стр. 54-55.

5 Фу ку ја ма је, сем оста лог, био стал ни са вет ник РАНД кор по ра ци је у Ва-
шинг то ну, члан ре дак ци је ча со пи са Jo ur nal of de moc racy, са рад ник         George 
Mason University и др.
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био за ме ник ди рек то ра Шта ба за пла ни ра ње по ли ти ке тог 
Де парт ма на. Сто га се с раз ло гом мо же прет по ста ви ти да се у 
том Шта бу раз ми шља ло, а мо жда и пла ни ра ло, да се Ру си ји 
од ре ди та кав ме ђу на род ни ста тус.

 Фу ку ја ми не су ге сти је, за пра во, исто риј ски ни су би ле 
но ве за Ру си ју. По сле по ра за у Крим ском ра ту (1853-1856) са 
су штин ски слич ним зах те ви ма ис ту пио је и Карл Не сељ ро-
де, ко ји је че ти ри де це ни је (1816-1856) био ми ни стар спољ-
них по сло ва Ру си је. Он је сма трао да по ра же на и осла бље на 
Ру си ја тре ба да се не са мо од рек не уло ге ве ли ке си ле, не го 
и да се са свим по ву че са ме ђу на род не сце не, па и да уки не 
са мо Ми ни стар ство спољ них по сло ва - по слу шно сле де ћи 
‘пра ви ла игре’ ко је јој на ме ћу по бед ни ци. Вла да ју ћи кру го ви 
им пе ри јал не Ру си је, оку пље ни око но во у сто ли че ног им пе ра-
то ра Алек сан дра II, ме ђу тим, има ли су, сна ге, му дро сти и 
да ле ко ви до сти да од ба це ове су ге сти је и да са но вим ми ни-
стром спољ них по сло ва Алек сан дром Гор ча ко вим Ру си ја на-
ста ви да во ди ак тив ну и са мо стал ну спољ ну по ли ти ку, ко ја је 
у мно го ме ком пен зо ва ла ње не осла бље не уну тра шње сна ге. 
На су прот то ме, др жав но ру ко вод ство но ве Ру си је, у те шким 
пре лом ним мо мен ти ма за зе мљу (1991-1992), при хва ти ло је 
су ге сти је За па да ка ко о кон цеп ту пре о бли ко ва ња све та (тзв. 
но ви ме ђу на род ни по ре дак) и но ве ме ђу на род не по зи ци је и 
уло гу Ру си је у ње му, та ко и о мо де лу пре у строј ства са ме Ру-
си је. 

 По чет ком 90-тих го ди на у вр хо ви ма вла да ју ће по ли-
тич ке ели те САД и Ру си је - као ре зул тат ме ђу соб них уве-
ра ва ња - на ста ле су, као што је на овим Раз го во ри ма ука зао 
Сти вен Ко ен, не тач не пред ста ве и иди лич не прет по став ке 
“да је ру ска уну тра шња и спољ на по ли ти ка на дах ну та Аме-
ри ком”, да “Ру си ја при хва та де мо кра ти ју и ка пи та ли зам за-
пад ног ти па” и да су ру ско-аме рич ки од но си “за сно ва ни на 
исто вет ним на ци о нал ним вред но сти ма и ин те ре си ма”. Та кве 
пред ста ве је Ко ен та да оква ли фи ко вао као “но ви мит и ма ло 
ве ро ват ну пер спек ти ву”, а Вла ди мир Лу кин као “ро ман тич-
ни и ин фан тил ни про а ме ри ка ни зам”.6 

Та кав тип од но са из ме ђу САД и Ру си је до био је и уго-
вор ну ме ђу на род но-прав ну сна гу. При ли ком Јељ ци но ве по-
се те Ва шинг то ну, ју на 1992, би ла је пот пи са на По ве ља ру-

6 Епоха  бр. 65 ,  2 6. деце мб ра  199 2, стр.  54 -55.
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ско-аме рич ког парт нер ства и при ја тељ ства.7 Овим до ку-
мен том до го во ре ни су прин ци пи ко је тре ба да сле ди Ру си-
ја у сво јој уну тра шњој по ли ти ци, а у че му су САД спрем не 
да је по др же. Ру си ја се фак тич ки оба ве за ла да при хва ти и 
оства ри прин ци пе свог по ли тич ког и еко ном ског устрој ства 
пре ма аме рич ком узо ру. По ве ља је пред ста вља ла сво је вр сни 
‘ко декс по на ша ња’, на чи је се ис пу ње ње Ру си ја оба ве за ла. 
“То је био пр ви слу чај у исто ри ји Ру си је”, ис та као је Алек сеј 
Бо го ту ров, “ка да су се у до ку мен ту за кљу че ном са дру гом 
др жа вом, уста но вља ва ли ста во ви ко ји су се од но си ли на др-
жав но уре ђе ње и уну тра шње ства ри Ру си је... Мо сква се фак-
тич ки са гла си ла да при зна Сје ди ње ним Др жа ва ма пра во да 
бу ду не фор мал ни ар би тар ре фор ми у Ру си ји”.8

 Та ко су, из ла зе ћи у су срет аме рич ким оче ки ва њи ма, 
та да шњи вла да ју ћи кру го ви ру ских “за пад ња ка” при хва ти ли 
по ну ђе ни мо дел од но са Ру си је пре ма САД, ко ји се са сто јао из 
две ме ђу соб но по ве за не основ не ком по нен те: 

 пр ва, Ру си ја се “на дах њу је Аме ри ком”, при хва та 
вред но сти и иде је ко је до ми ни ра ју у САД и из гра ди ће ин сти-
ту ци је ко је по сто је у Сје ди ње ним Др жа ва ма;

 дру га,  Ру си ја усва ја и ус по ста вља па тер на ли стич ке 
парт нер ске од но се са САД и у ме ђу на род ним од но си ма при-
хва та ‘пра ви ла игре’ ко је од ре ђу ју Сје ди ње не Др жа ве. Лу кин 
је тај тип од но са још 1992. го ди не сли ко ви то пред ста вио у па-
тер на ли стич кој фор му ли: ”по прин ци пу (не до ра сло) ‘ру ско 
де те и (од го вор ни) аме рич ки отац’...“9 

 Са др жи на и сми сао спољ не по ли ти ке Ко зир је ва, по-
зна ти су. Бит но за њу би ло је “де мон стра тив но јед но стра но 
рав на ње на За пад”, ка ко је то оце нио (1994) углед ни Са вет 
за спољ ну и од брам бе ну по ли ти ку Ру си је. Спољ на по ли ти-
ка Ко зир је ва на по ме ну тим ру ско-аме рич ким раз го во ри ма 
1992. оце ње на је као по ли ти ка ко ја је “при пре ма на у САД” 
(С. Ко ен), од но сно “као без у слов на и апри ор на по др шка би ло 
ка квих аме рич ких ини ци ја ти ва” (В. Лу кин). Гру бо па ра фра-
зи ра ју ћи ка сни је из ре че ну ми сао При ма ко ва, са до ста раз ло-
7 Хар тия росс ийско-а ме ри канского   па ртн ерства  и  дру жбы. Вн ешняя 

политика и без опа сн ость современ ной России (1 99 1–1 998). Хрестоматия в 
двух то ма х.  Т. 2. Докумен ты  1 999, ст р.  44 2– 44 3. 

8 Богат уров А.,  Три пок ол ения вн ешн еп олитичес ки х доктр ин Росси и (скинут о 
с Инт е рнета)

9  Видети о томе: Stephen  F . Cohen , Faile d Crusade,  с тр. 108 -1 12 .
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га се мо же ре ћи да је та да шњи ми ни стар спољ них по сло ва 
Ру си је у во ђе њу спољ не по ли ти ке био на ‘аме рич ком по во цу’. 
Због ње го вог на сту па на су сре ти ма са за пад ним, а пре све-
га са аме рич ким парт не ри ма, Ко зир јев је до био под сме шљив 
на зив ‘Mi ster YES!’ и ‘ру ски ми ни стар аме рич ких спољ них 
по сло ва’. 

 Шта је Ру си ји до не ла та ква по слу шнич ка уло га еки пе 
Ко зир је ва на ме ђу на род ној сце ни?

 Пре о бли ко ва ње пост хлад но ра тов ског све та под вођ-
ством САД до не ло је но ве по де ле у Евро пи, пре све га ши ре-
ње НА ТО на Ис ток - што је у осно ви усме ре но про тив Ру си је 
и ње них ви тал них ин те ре са. Чак и скром ни по ку ша ји ре ин-
те гра ци је исто риј ске ру ске др жа ве на За па ду су ква ли фи ко-
ва ни као об на вља ње им пе ри јал них аспи ра ци ја Ру си је, те је 
За пад пред у зи мао не скри ве не енер гич не на по ре да их оне-
мо гу ћи. Све ово вре ме САД на сто је да Укра ји ну су прот ста ве 
Ру си ји и да је ве жу за се бе; по др жа ва ју ан ти ру ску усме ре ност 
бал тич ких др жа ва; по ма га ле су про дор Тур ске у под руч ја 
Сред ње Ази је, а наф том бо га ти Ка спиј ски ре ги он про гла си-
ли су ‘зо ном ви тал них ин те ре са САД’ и на сто ја ли су да оту-
да ис ти сну Ру си ју. Ја вља ле су се су ге сти је о раш чла ња ва њу 
са ме Ру си је и пре тва ра ње РФ у ла ба ву кон фе де ра ци ју ње на 
три основ на де ла (Бже жин ски). Ре зул та ти те по ли ти ке у дру-
гим прав ци ма и ре ги о ни ма још су жа ло сни ји. Пре све га, на 
сво јој ко жи осе ти ли су их Ср би, срп ске зе мље и Ср би ја.

 По ли ти ка Ко зир је ва иза зва ла је осу ду опо зи ци о них 
по ли тич ких сна га Ру си је, а вре ме ном и све убе дљи ви је на-
уч но оспо ра ва ње. То је во ди ло и све ши рем не за до вољ ству 
јав но сти. Пар ла мен тар ни из бо ри де цем бра 1995. до не ли су 
те шки по раз ру ским ‘за пад ња ци ма’ - сна га ма ли бе ра ли стич-
ко-мон ди ја ли стич ке ори јен та ци је. То је иза зва ло и ко нач ни 
пад Ко зир је ва. Са но вим ми ни стром спољ них по сло ва При-
ма ко вим, Ру си ја је по че ла да се ори јен ти ше на са мо стал ну и 
ак тив ну уло гу на свет ској сце ни.10 У том сми слу, са При ма-
ко вим за по чи ње за о крет це ло куп не спољ не по ли ти ке Ру си је. 

За о крет При ма ко ва
Пре у зи ма ју ћи ру ко во ђе ње ре со ром ино стра них де ла, 

При ма ков је (1996) за по чео озбиљ ну ко рек ци ју кур са ру ске 
10 Видет и  о  томе: Ж ва но в С ., Ру си ја  у међународним однос има, «Ме ђун ародна 

 по литика»  б р. 1076. 
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спољ не по ли ти ке, те су екс пер ти по че ли да го во ре и о ‘док-
три ни При ма ко ва’. Она се, пре ма по зна том ру ском спољ но-
по ли тич ком струч ња ку Пу шко ву, те ме љи ла на три ослон ца: 
ин те гра ци ја, ви ше по лар ност и ал тер на тив ност: »Де кла ри-
са ни су при о ри те ти спољ не по ли ти ке: ин те гра ци ја у свет ску 
при вре ду, ус по ста вља ње ви ше по лар ног све та и спро во ђе ње 
ал тер на тив не ли ни је аме рич кој по ли ти ци у за о штре ним пи-
та њи ма свет ске по ли ти ке«.11 

У прак си се, ме ђу тим, убр зо по ка за ло да та три те мељ-
на опре де ље ња ни су ком пле мен тар на. Те жња за ин те гра ци ју 
у свет ску при вре ду - с об зи ром на та да шње жа ло сно ста ње 
ру ске при вре де и на ње ну ве ли ку за ви сност од свет ских цен-
та ра еко ном ско-фи на сиј ске мо ћи – до ла зи ла је у рас ко рак са 
ори јен та ци јом на ал тер на тив ност аме рич кој по ли ти ци, а у 
кри зним си ту а ци ја ма и у отво ре ни су коб с њом. Ре сур си ко-
ји ма је рас по ла га ла Ру си ја, у по ре ђе њу са ре сур си ма САД и 
ње них са ве зни ка, би ли су крај ње не до вољ ни за оп ста ја ње на 
де кла ри са ној по ли ти ци ал тер на тив но сти.

 У сво јој спољ ној по ли ти ци Ру си ја се, по При ма ко ву, 
као и дру ге ве ли ке си ле, не ру ко во ди иде о ло ги јом, не го сво-
јим на ци о нал но-др жав ним ин те ре си ма. Сто га се ти ин те ре-
си мо ра ју ја сно фор му ли са ти и јав но ис ка за ти, да би се њи ма 
ру ко во ди ли др жав ни ор га ни ко ји оства ру ју по је ди не аспек те 
спољ не по ли ти ке, али да би то зна ле и др жа ве ко је сту па ју 
у од но се са Ру си јом. Ти се ин те ре си мо ра ју до след но за сту-
па ти, а у ме ри мо гућ но сти и оства ри ва ти. Ру си ја ни је ви ше 
су пер-си ла и не пре тен ду је да рав но прав но са САД об ли ку-
је са вре ме ни свет. Али, ис та као је При ма ков, по ре сур си ма 
(људ ским и ма те ри јал ним) ко ји ма рас по ла же, по ге о стра те-
шком по ло жа ју ко ји за у зи ма у ср цу Евро а зи је и по ме ђу на-
род но-прав ном ста ту су ко ји има (стал ни члан СБ ОУН, члан 
Ме ђу на род не кон такт-гру пе), Ру си ја је ре спек та бил на свет-
ска си ла ко ја мо же успе шно да шти ти сво је ин те ре се и да да је 
зна ча јан до при нос по зи тив ном ре ша ва њу гло бал них и ре ги о-
нал них про бле ма. 

 Спољ на по ли ти ка Ру си је, ка ко је то про це нио При ма-
ков, не мо же би ти ни про за пад на (про а ме рич ка), ни ан ти за-

11 А. Пуш ков , Искус ство го во ри т очевидо е.  Эволю ци я концепц ии  внеш не й 
политики  от  р ан него Е ль цина до ра ннего Путина.  Лист  Нез ави си мая  газет-
а,  1 8.  јули  2000.
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пад на (ан ти а ме рич ка). Ру си ја те жи парт нер ству са За па дом, 
али на сто ји да у то парт нер ства уне се ве ћи сте пен ува жа ва-
ња ин те ре са сва ке стра не. По сто је ши ро ка по ља са рад ње, пре 
све га у обла сти раз о ру жа ња, оси гу ра ња ме ђу на род ног ми ра 
и без бед но сти, где су, по При ма ко ву, »Ру си ја и САД при род-
ни парт не ри«. При ма ков је сма трао да су ши ро ке мо гућ но сти 
и за еко ном ску са рад њу Ру си је и За па да.

 Упо ре до с тим, При ма ков се за ла гао да се Ру си ја 
осло бо ди »син дро ма пре ко мер не ори јен та ци је ис кљу чи во 
на САД«, те је по чео да ши ри зо ну са рад ње и на дру ге ре-
ги о не све та. При то ме је из два јао прав це и ре ги о не ко ји су 
при о ри тет ни, по ла зе ћи од ге о по ли тич ких ре ал но сти Ру си је 
као ве ли ке евро а зиј ске др жа ве. У том сми слу он је за по чео 
ди вер зи фи ка ци ју спољ не по ли ти ке Ру си је, пре све га са ве-
ли ким европ ским и азиј ским зе мља ма. Са не ки ма од њих ус-
по ста вио је чак и од но се стра те шког парт нер ства. Об но вио 
је и ја чао са рад њу са зе мља ма у ре ги о ни ма ‘тра ди ци о нал них 
ути ца ја Ру си је’ (Бал кан, Бли ски ис ток). 

 При ма ков је ис ти цао да по сто је раз ли чи ти при сту пи 
и по гле ди Ру си је и За па да у ре ша ва њу не ких гло бал них и ре-
ги о нал них про бле ма, па то тре ба да бу ду под руч ја стр пљи-
вог по ли тич ког ди ја ло га, ра ди из на ла же ња уза јам но при хва-
тљи вих ре ше ња. Од до ла ска При ма ко ва на че ло МИД-а Ру си-
ја је ак тив ни је, са мо стал ни је и кон струк тив ни је уче ство ва ла 
у ре ша ва њу ре ги о нал них по ли тич ких кри за, уз ин си сти ра ње 
да се оне ре ша ва ју ис кљу чи во мир ним пу тем, по ли тич ким 
сред стви ма, без при ме не си ле. Исто та ко, би ло је уоче но од-
луч ни је исту па ње Ру си је као ан га жо ва ног ак те ра на очу ва њу 
ме ђу на род но-прав ног по рет ка у све ту за сно ва ном на По ве љи 
ОУН и дру гим те мељ ним ме ђу на род ним прав ним ак ти ма, 
уз на сто ја ња да у све ту вла да »си ла пра ва, а не пра во си ле« 
(кри зе око Ира ка и Ко сме та). 

 Спољ на по ли ти ка При ма ко ва иза зи ва ла је от по ре на 
За па ду, а у ве ли кој ме ри би ла је не са гла сна са уну тра шњом 
по ли ти ком та да шњих вла да Ру си је (Чер но мир ди на, Њем цо-
ва, Чу бај са, Ки ри јен ка). Про за пад на сред ства ин фор ми са ња 
у Ру си ји ома ло ва жа ва ла су та да до стиг ну ћа ру ске ди пло ма-
ти је и тра жи ла су да се она вра ти ‘здра вом сми слу’ и ‘ре а-
ли зму’ Ко зир је вље вог спољ но по ли тич ког кур са. Пред у зи ма-
не су ак ци је и при ти сци на пред сед ни ка Јељ ци на да сме ни 
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При ма ко ва. Ме ђу тим, по др шка глав них по ли тич ких сна га 
и јав но сти Ру си је по ли ти ци При ма ко ва и не сум њи ва по зи-
тив на до стиг ну ћа ње го ве спољ не по ли ти ке омо гу ћи ли су да 
се он не са мо одр жи на че лу МИД-а, не го и да - на кон фи-
нан сиј ског кра ха Ру си је (ав гу ста 1998), до жи вље ног у вре ме 
‘нај ре форм ски је од свих ре фор ма тор ских вла да’ (Ки ри јен ка) 
- пре у зме од го вор ну функ ци ју пре ми је ра, са знат но ши рим 
овла шће њи ма и од го вор но сти ма не го ње го ви прет ход ни ци. 
Ти ме је до та да шња по ли ти ка МИД-а у ве ли кој ме ри по ста ла 
и по ли ти ка Вла де Ру си је. 

За крат ко трај но пре ми јер ство При ма ко ва, на пре ла зу 
1998. у 1999. го ди ну, још очи глед ни је се ис по љи ла про тив-
реч ност из ме ђу спољ но по ли тич ких на ме ра и опре де ље ња 
Вла де Ру си је и објек тив них огра ни че ња. Та да је из ра же на 
сна жна по ли тич ка во ља за од луч но за сту па ње на ци о нал-
но-др жав них и ге о по ли тич ких ин те ре са Ру си је и за ње ну 
са мо стал ну, ак тив ну и кон струк тив ну уло гу у из град њи де-
мо крат ске мул ти по лар не ме ђу на род не за јед ни це, као и у ре-
ша ва њу отво ре них гло бал них и ре ги о нал них про бле ма. То 
је по себ но до шло до из ра жа ја у ре ша ва њу акут них кри за око 
Ко сме та и Ира ка. Око те спољ не по ли ти ке При ма ко ва ства-
рао се кон сен зус ње них глав них по ли тич ких сна га, а Вла да 
је до би ја ла и све ши ру по др шку јав но сти. 

 Ру си ја се, с дру ге стра не, у ле то 1998. го ди не на шла 
у из у зет но те шкој фи нан сиј ској си ту а ци ји, ко ја је от кри ла 
сву ду би ну еко ном ско-со ци јал не кри зе на ста ле тзв. ре фор-
ма тор ском по ли ти ком ли бе рал них вла да ру ских ‘за пад ња ка’. 
Ру си ја ни је би ла у ста њу да ис пла ти оба ве зе по кре ди ти ма 
(21 ми ли јар да до ла ра до кра ја те го ди не), а нео п ход ни су јој 
би ли и но ви зај мо ви да би из бе гла при вред ну ка та стро фу. То 
је чи ни ло ве о ма ра њи вом ње ну ме ђу на род ну по зи ци ју. Али 
При ма ков је на гла сио: “Ру си ја је ве ли ка др жа ва и ни ко је не-
ће др жа ти на по во цу за то што је код нас те шка еко ном ска 
си ту а ци ја”.

На пре ла зу 1998. у 1999. го ди ну на ста ла је сво је вр сна 
про тив реч ност из ме ђу на ме ра и опре де ље ња Вла де При ма-
ко ва и објек тив них огра ни че ња. Би ла је из ра же на сна жна по-
ли тич ка во ља за од луч но за сту па ње на ци о нал но-др жав них 
и ге о по ли тич ких ин те ре са Ру си је и за са мо стал ну, ак тив ну и 
кон струк тив ну уло гу Ру си је у из град њи де мо крат ске мул ти-
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по лар не ме ђу на род не за јед ни це, као и у ре ша ва њу отво ре них 
гло бал них и ре ги о нал них про бле ма. То је по себ но до шло до 
из ра жа ја у ре ша ва њу акут них кри за око Ко сме та и Ира ка. 
Око та кве спољ не по ли ти ке Ру си је ства рао се кон сен зус ње-
них глав них по ли тич ких сна га, а ужи ва ла је и по др шку јав-
но сти. 

Агре си ја НА ТО сна га на СР Ју го сла ви ју био је ве ли ки 
иза зов за Ру си ју. За о крет пре ми је ро вог ави о на над Атлан ти-
ком и до ла зак При ма ко ва са кључ ним ми ни стри ма у Бе о град 
(30. мар та) пред ста вљао је гест со ли дар но сти и из раз спрем-
но сти Ру си је да се ан га жу је ка ко у пру жа њу по др шке Ју го-
сла ви ји, та ко у по сре до ва њу у раз ре ша ва њу ове те шке ме ђу-
на род не кри зе. У то ме ју је по др жа ла ру ска јав ност, укљу чу-
ју ћи и зна тан део по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те, док су 
се Ру си јом ши ри ли та ла си про те ста са сна жно ис по ље ним 
ан ти а ме рич ким рас по ло же њи ма.12 Др жав ни врх Ру си је та да 
је про це нио да се »у овом слу ча ју ра ди о ви тал ним ин те ре си-
ма, због ко јих она мо же да ри зи ку је и ста ви на кар ту од но се 
са За па дом, без об зи ра на ко ло сал ну еко ном ско-фи нан сиј ску 
за ви сност од ње га«13. У то ме их је по др жа ва ло ру ко вод ство 
ору жа них сна га и ве ли ки део јав но сти.

 Ме ђу тим, у кри тич ном мо мен ту ко ји је зах те вао ефи-
ка сно су прот ста вља ње НА ТО агре си ји на Ју го сла ви ју, у ре-
до ви ма ње ног еста бли шмен та пре вла дао је тзв. праг ма тич ни 
его и зам, ко ји се из ра зио у кри ла ти ци да »Ру си ја не сме до-
зво ли ти да бу де уву че на у рат због Ми ло ше ви ћа«. 

Име но ва ње Чер но мир ди на за спе ци јал ног пред став ни-
ка пред сед ни ка Јељ ци на у ре ша ва њу ме ђу на род не кри зе на-
ста ле агре си јом НА ТО на Ју го сла ви ју, а убр зо и сме њи ва ње 
При ма ко ва са пре ми јер ске ду жно сти (мај 1999), озна ча ва ло 
је крај спољ не по ли ти ке Ру си је ко ја је би ла за сно ва на на док-
три ни При ма ко ва. У ди ле ми из ме ђу ин те гра ци је и ал тер на-
тив но сти, Јељ цин се та да по но во опре де лио за ‘ин те гра ци ју’. 
За то је и овог пу та по сре до ва ње Ру си је свео на “гу ше ње срп-
ског от по ра ру ским ру ка ма”. 

12  Према  репрезен тативно м и спити вању јав но г мњења,  како је п ре не о 
 америчк и  Радио  “Слобода”, бли зу  90 %  испит ан ика у  Русиј и  сматра  да “СА-
Д немају д обре н амере према Русији”.  Ra di o L iberty  – R o und Tab le , 18. 11. 
1 999 : Антиз ападные настр ое ни я росс иян .

13 А. Мигран ян ,  Ну жно ли  н ам помагать Югославии?, Ли ст  Н езависим ая 
газе та ,  28. 04 .  1999. 
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Зби ва ња на Се вер ном Кав ка зу у ав гу сту–сеп тем бру 
1999. умно го ме су ли чи ла на ре при зу ко сов ског сце на ри-
ја ‘иза зи ва ња и кон тро ли са ња кри за’. Ко ри сте ћи за у зе тост 
свет ске за јед ни це око агре си је на Ју го сла ви ју, а при ме њу ју-
ћи ис ку ство сво је са бра ће са Ко со ва и охра бре ни њи хо вом 
ус пе си ма, че чен ски те ро ри сти и се па ра ти сти пре шли су у 
но ву фа зу ору жа не бор бе - пре но ше ња ‘џи ха да’ из Че че ни је 
у Да ге стан ра ди ства ра ња не за ви сне »на Ку ра ну за сно ва не 
му сли ман ске др жа ве од Цр ног до Ка спиј ског мо ра«. За то су 
се ду го при пре ма ли, а уз ме ђу на род ну по др шку и до бро на о-
ру жа ли. Они и њи хо ви ме ђу на род ни по кро ви те љи про це ни-
ли су да у ме ђу на род ној си ту а ци ји, на ста лој по сле агре си је 
НА ТО сна га на СР Ју го сла ви ју, по сто је све прет по став ке да 
и они, као и ОАК, до би ју ме ђу на род ну по др шку. Ме ђу тим, 
ру ске ору жа не сна ге, та ко ђе по у че не ко сов ским ис ку ством, 
до бро су се при пре ми ле и од луч но на сту пи ле. Уз ак тив но са-
деј ство ста нов ни ка Да ге ста на, успе шно су су зби ле ове но ве 
ко ра ке ору жа не по бу не и на сил не се це си је. За тим су пре шле 
на вој но-по ли циј ску ак ци ју за уни ште ње сна га и ле гла те ро-
ри зма у Че че ни ји. Да би се из во је ва ла по бе да над те ро ри сти-
ма и се па ра ти сти ма, би ле су по треб не бри жљи ве по ли тич ке 
и вој не при пре ме и ак ци је. За успех у те шком ра ту би ло је по-
треб но да је »др жа ва чвр сто од лу чи ла да по бе ди, да дру штво 
оче ку је та кву по бе ду, а да је ар ми ја спрем на за рат«, твр дио 
је ге не рал Вла ди мо ров. 

 Вла да пре ми је ра Пу ти на, ко ја је до шла уме сто нео д-
луч не и сла бе Сте па ши но ве Вла де, при хва ти ла је ове зах те ве 
ору жа них сна га, по др жа ла их је и ор га ни зо ва ла је све ре сур-
се зе мље за успе шно во ђе ње ових вој но-по ли циј ских ак ци ја 
про тив но си ла ца те ро ри зма и се па ра ти зма. Жи те љи Ру си је, 
по сле гор чи не по ра за у ав га ни стан ском и у пр вом че чен ском 
ра ту (1994-1996), же ле ли су по бе ду и она је по ста ла лек за 
по ди за ње на род ног ду ха. Ка ко је кон ста то вао Вла ди ми ров, 
ру ски на род је био умо ран од не сре ћа и по ра за ко је су га пра-
ти ли, те је же лео “успе хе и по бе де и имао је пра во на њих«14. 
Ак ци је ору жа них сна га и Пу ти но ве Вла де по др жа ли су сви 
ор га ни вла сти, глав не по ли тич ке пар ти је, сред ства ин фор ми-

14  А. Вла дим иров, Сындром пораженяи лечать победой ,  неделјник » Век«, 
бр.35/ 1999, с тр. 3. 
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са ња, јав ност Ру си је. За то су вој не ак ци је у Че че ни ји те кле 
успе шно, а тек је пот пу на по бе да над те ро ри сти ма и се па ра-
ти сти ма ство ри ла прет по став ке да се про блем Че че ни је по-
ли тич ким сред стви ма успе шно при ве де кра ју.

 За пад је, као и на Ко со ву, на сто јао да се уме ша у ре ша-
ва ње и ове че чен ске кри зе. Пре ко сред ста ва ин фор ми са ња и 
ме ђу на род них ху ма ни тар них ор га ни за ци ја раз ви ја на је сна-
жна кам па ња про тив на вод не ‘пре ко мер не упо тре бе си ле’ и 
‘ху ма ни тар не ка та стро фе’ ко ја је то бож на ста ла вој но-по ли-
циј ским ак ци ја ма ру ске др жа ве. По ли ти ча ри и ме ђу на род не 
ор га ни за ци је (ОЕБС, Са вет Евро пе, ЕУ) тра жи ли су пре кид 
ак ци ја, сла ње ме ђу на род них по сма тра ча, мир но пре го ва ра-
ње и по ли тич ко, а не вој но ре ше ње. Не ки од њих пре ти ли 
су и санк ци ја ма. По кре нут је ме диј ски рат дис кре ди то ва ња 
Ру си је. Би ла је то сво је вр сна ре при за све га оног што се ко ри-
сти ло и по во дом ко сов ске кри зе. Али, др жав но ру ко вод ство 
Ру си је, на осно ву по у ка из ву че них из до га ђа ја око Ко со ва и 
из ју го сло вен ског от по ра НА ТО агре си ји, од луч но је од ба ци-
ва ло све те по ку ша је ме ша ња у уну тра шње по сло ве Ру си је. 
И у то ме је ис тра ја ло. За пад се по ка зао не моћ ним да Ру си ји 
на мет не сво ја ре ше ња. Са мо та ко Ру си ја је и мо гла да ствар но 
ре ши кри зу око Че че ни је.

Знат ни део ин те лек ту ал не ели те Ру си је, то ком агре си је 
про тив Ср би је, по чео је да се осло ба ђа илу зи ја о на вод ним 
до брим на ме ра ма За па да, спрем ном да по мог не Ру си ји. При-
ти сци За па да на Ру си ју по во дом зби ва ња у Че че ни ји та ко ђе 
су то ме до при не ли. Зби ли су пре те жни део ње не ин те лек ту-
ал не ели те, по ли тич ких сна га и јав но сти у по др шци вој но-
по ли тич ком ру ко вод ству зе мље у од луч ној на ме ри да сло ме 
но си о це се па ра ти зма и те ро ри зма и да уни ште њи хо ве из во ре 
и ба зе на те ри то ри ји РФ, али и да бес ком про ми сно од би ју 
сва ке по ку ша је ме ша ња са стра не у оства ри ва њу тих вој но-
по ли циј ских ак ци ја. Пер со ни фи ка ци ја тих на ме ра и од луч-
но сти у њи хо вом спро во ђе њу по стао је пре ми јер Пу тин, те је 
он и пре тво рен у цен тар кон со ли да ци је и на ци о нал не хо мо-
ге ни за ци је, па је бр зо из ра стао у ли де ра на ци је.

Пу ти но ва спољ на по ли ти ка 
Пре ма ана ли за ма углед ног ру ског Са ве та за спољ ну и 

од брам бе ну по ли ти ку (СВОП)15, »на по чет ку 2000. г. Ру си ја 
15 Стра те гия для Рос сии в ХXI ве ке: ана лиз си ту а ции и не ко то рые 
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се са спољ но по ли тич ке тач ке гле ди шта на шла у те шкој си-
ту а ци ји. По ја ви ли су се но ви иза зо ви, на ко је ни су би ли да ти 
аде кват ни од го во ри. На стао је ути сак о од ре ђе ној кри зи са ме 
по ли ти ке«. Два бит на узро ка, по до ку мен ту СВОП-а, иза зва-
ла су кри зу спољ не по ли ти ке и пад угле да и ути ца ја Ру си је 
у све ту. Пр ви се од но сио на уну тра шњу еко ном ско-со ци јал-
ну кри зу, ко ја је кул ми ни ра ла фи нан сиј ским кра хом ав гу ста 
1998. Та да се »сру шио и де фи ни тив но дис кре ди то вао курс 
(тран сфор ма ци је Ру си је – С. Ж.), а за тим су по сте пе но по че ла 
да на ра ста ју обе леж ја рас па да ња и пре то га сла бе ру ске др-
жа ве... Уну тра шња кри за ко нач но је дез ор га ни зо ва ла про цес 
раз ра де спољ не по ли ти ке, а још ви ше је ути ца ла на њен ква-
ли тет – осла био је Ру си ју у очи ма спољ њег све та«.

О том те мељ ном узро ку уну тра шње кри зе и о ње ним 
спољ но по ли тич ким ре пер ку си ја ма сли ко ви то је го во рио 
пред сед ник Пу тин у пр вој сво јој По сла ни ци на ци ји: »Ду го 
вре ме на ми смо би ра ли – да ли да се осла ња мо на ту ђе са ве те, 
по моћ и кре ди те или да се раз ви ја мо у ослон цу на на шу са-
мо бит ност и на соп стве не сна ге«. Во де ћа гру па ци ја - Јељ цин, 
Гај дар, Ко зир јев - опре де ли ла се 1991. за пр ву од на бро ја них 
мо гућ но сти, а то је пре ма По сла ни ци био »сла би из бор, из бор 
сла бе др жа ве«. У до ку мен ту СВОП-а та кав из бор ква ли фи-
ко вао се као мо дел ‘до бро вољ не за ви сно сти’ од САД и За па да 
у це ли ни. Пу тин је у По сла ни ци ис та као да »за Ру си ју је ди но 
мо гу ћи ре ал ни из бор мо же би ти са мо из бор сна жне др жа ве, 
сна жне и си гур не у се бе«. Тим пу тем по чео је да во ди Ру-
си ју При ма ков, ка да је по сле кра ха мо де ла спо ља на мет ну те 
ими та тив не мо дер ни за ци је (ав гу ста 1998), фор ми рао на ци-
о нал но од го вор ну вла ду и за по чео за о крет у спољ ној и уну-
тра шњој по ли ти ци. При ма ко вље ва спољ на по ли ти ка, ка ко се 
оце њу је у до ку мен ту СВОП-а, »из ра жа ва ла је стре мље ње да 
се очу ва ју по зи ци је, пре стиж и мо рал ни ауто ри тет Ру си је, 
исту па ју ћи као уме ре на ал тер на ти ва Сје ди ње ним Др жа ва ма 
и за пад ној али јан си у кључ ним ме ђу на род ним пи та њи ма... 
Та ква по ли ти ка иза зва ла је од ре ђе но по што ва ње Ру си је у 
спољ њем све ту и осе ћа ње са мо по што ва ња код жи те ља Ру-
си је«. Али, огра ни че ност ре сур са, а пре све га крај ња фи нан-
сиј ска сла бост и ви со ки сте пен за ви сно сти Ру си је од За па да, 

пред ло же ния. Российская внешняя политика перед вызовами XXI 
века. Овај документ усвојен је крајем 1999.
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пот ко па ва ли су по ли ти ку При ма ко ва. То је на кра ју кра је-
ва ре зул ти ра ло та ко да је у свим ме ђу на род ним кри за ма, а 
пре све га у кар ди нал ном за Ру си ју пи та њу ши ре ња НА ТО на 
Ис ток, »Ру си ја при хва та ла за пад ну схе му и јед но за дру гим 
игра ла про тив реч ну уло гу ‘при нуд ног парт не ра’ САД и НА-
ТО«. Пре ма оце на ма СВОП-а та кав »мо дел по на ша ња у ре-
ша ва њу круп них про бле ма био је ско ро не про мен љив. Ру си ја 
се у по чет ку ни је са гла ша ва ла, за тим је при бе га ва ла оштрој 
ре то ри ци, а по том се ипак са гла си ла и ис цен ка ла за се бе ве-
ћим де лом ко зме тич ке уступ ке«.

По сле укла ња ња При ма ко ва, у спољ ној по ли ти ци Јељ-
ци на еле мен ти »ал тер на тив но сти За па ду« фак тич ки су иш-
че зли. Ме ђу тим, по на ша ње За па да по во дом ак ци ја ору жа них 
сна га Ру си је на сла ма њу те ро ри зма и се па ра ти зма у Че че ни ји 
по но ву су сна жно оја ча ли ан ти а ме рич ка и ан ти за пад на рас-
по ло же ња ру ске јав но сти16, па је vo lens-no lens ал тер на тив-
ност За па ду по но во по ста ла са став ни део по ли ти ке Ру си је.

Из бо ром Пу ти на за пред сед ни ка Ру си је на ста ле су 
прет по став ке за зна чај ни је и осми шље ни је про ме не у спољ-
ној по ли ти ци Ру си је.17 Та да су усво је ни и ого ва ра ју ћи до ку-
мен ти: Кон цеп ци ја спољ не по ли ти ке РФ и Вој на док три на 
РФ. Ра ди ло се о до ку мен ти ма, као што је ис та као про фе сор 
Ра ди но вић, ''у ко ји ма су на це ло вит на чин... из ло же ни зва-
нич ни по гле ди и опре де ље ња др жав ног и вој ног ру ко вод ства 
Ру си је'' о бит ним пи та њи ма спољ не и од рам бе не по ли ти ке. 
Ива нов је у пр во вре ме остао ми ни стар спољ них по сло ва, 
и он је на ста вио праг ма тич ни курс кон тро ли са ног од ме ре-
ног от по ра аме рич кој по ли ти ци, уз очу ва ње де кла ра тив них 
парт нер ских од но са.

Сеп тем бар 2001. до нео је на гли успон ру ско-аме рич ких 
од но са. Пу тин је без окле ва ња стао на стра ну САД и пру жио 

16 У ма ју 2000. об ја вље ни су ре зул та ти ис пи ти ва ња јав ног мње ња Ру си је, ко је 
је оба ви ла аме рич ка ис тра жи вач ка аген ци ја из Бо сто на, а вест о то ме на сло-
ви ла је: Ве ћи на ста нов ни ка Ру си је сма тра За пад не при ја те љем., а то по твр-
ђу је ци фа р ским по да ци ма. Са мо 13% ис пи та ни ка (и то у ве ли ким гра до ви-
ма, где су про за пад на рас по ло же ња има ла ре ла тив но ши ру по др шку) сма тра 
За пад мо гу ћим са ве зни ком Ру си је, док је 69% про це ни ло да »За пад на сто ји 
да раз ру ши ру ску при вре ду, а чак 87% је сма тра ло да »За пад из вла чи ко рист 
из са да шњих сла бо сти« ру ске при вре де.

17 Ви де ти о то ме: Жи ва нов С., Rus sia Un der go ing Chan ges. Re vi sion and Re o ri-
en ma ti of Fi ring Po li cu. Ra vi ev of In ter na ti o nal Af fa irs. No. 1096, Augus 2000, 
p.13-17.
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им је пот пу ну на чел ну по др шку и прак тич не ме ре по мо ћи у 
бор би про тив те ро ри зма. САД су то при хва ти ле, па је до шло 
до ве ли ког сте пе не збли же ња, ко је се из ра зи ло у ру ском уче-
шћу у ан ти те ро ри стич кој ко а ли ци ји. На за се да њу НА ТО у 
Ри му (28. ма ја 2002) од лу че но је да се ство ри Са вет за са рад-
њу Ру си ја –НА ТО (‘Са вет два де се то ри це’), ко ји је ову са рад-
њу по ди гао на ви ши ни во.

Упо ре до са уна пре ђе њем ру ско-аме рич ких од но са, на-
ста вље не су и раз ли ке ме ђу њи ма. Збли же ње Ру си је с Ки ном 
ни је би ло по во љи САД, а од би ја ње ру ске по др шке за рат про-
тив Ира ка их је још ви ше уда љи ло. Ру си ја се су прот ста вља ла 
и ра сту ћем аме рич ком при ти ску на Иран и Се вер ну Ко ре ју.

Пр ви ман дат пред сед ни ка Пу ти на (2000-2004) про шао 
је у “са би ра њу сна га Ру си је” - еко ном ском опо рав ку, ста бил-
ном при вред ном ра сту и об но вом мо ћи ру ске др жа ве. Ру си ја 
се осло бо ди ла ду жнич ке за ви сно сти, а ви со ке це не наф те и 
га са омо гу ћи ле су да се знат на сред ства уло же у по бољ ша ње 
стан дар да љу ди, из му че них по сле ди ца ма јељ ци нов ско-гај да-
ров ских ре фор ми. Ста нов ни штво је уз вра ти ло ста бил ном по-
др шком пред сед ни ку Пу ти ну. Све су то би ле прет по став ке за 
ак тив ни ју уло гу Ру си је у све ту.

 Пу ти нов Го вор ру ским ам ба са до ри ма (27. ју на 2006) 
озна чио је сво је вр сну пре крет ни цу у ак ти ви за ци ји Ру си је у 
ме ђу на род ним од но си ма. Пу тин је ис та као да ће Ру си ја убу-
ду ће, “сра змер но по ло жа ју и мо гућ но сти ма, пре у зи ма ти од-
го вор ност за гло бал ни раз вој”. При то ме је ука зао на на ра-
слу еко ном ску моћ Ру си је и ис та као по тре бу да се по ли тич ки 
ути цај Ру си је ускла ди са ње ним на ра слим при вред ним мо-
гућ но сти ма. Пре ам бу ла зва нич ног ‘Пре гле да (об зо ра) спољ-
не по ли ти ке РФ’ (28. мар та 2007) афир ми са ла је опре де ље ње 
за ‘сна жну Ру си ју, си гур ну у се бе’ и озна чи ла нај ва жни је на-
ци о нал не при о ри те те:

- Ру си ја не же ли кон фрон та ци је ни са ким, али “ми 
не ће мо уче ство ва ти ни у ка квим ‘све тим са ве зи ма’;”

- ди вер зи фи ка ци ју спољ не по ли ти ке – при су ство и ак-
тив ност у свим ре ги о ни ма све та, уз при ме ре ни је ко-
ри шће ње нафт но-га сне ди мен зи је;

- ко рект ни ди ја лог са САД, али и опре зно се и де ли-
кат но дис тан ци ра ти од њих, пре све га у кри за ма око 
Ира ка, Ира на и НДР Ко ре је.
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У ре фе ра ту чла но ви ма моћ не Три ла те рал не ко ми си је 
ис так нут је сво је вр сни па ра докс: “Сна жна и цва та ју ћа Ру си ја 
с до бром упра вом по са свим оче вид ним раз ло зи ма од го ва ра-
ла је ин те ре си ма За па да, ко ји је одах нуо с олак ша њем ка да 
се на по чет ку овог сто ле ћа - из сте ци шта ме ђу на род них про-
бле ма – Ру си ја пре тво ри ла у ин стру мент њи хо вог ре ша ва ња, 
у јед ну од тих др жа ва ко је за јед но тра же од го во ре на свет ске 
и ре ги о нал не про бле ме. Са да је Ру си ја опет сте гла сна гу. Ње-
на при вре да се бр зо раз ви ја, а пред у зе ћа игра ју све су шта-
стве ни ју уло гу на свет ском ни воу. Ру си ја пред се да ва у ‘Ве-
ли кој осмор ци’ – нај пре сти жни јем ге о по ли тич ком клу бу – и 
ак тив но де лу је на ме ђу на род ној аре ни, опет по ве ро вав ши у 
соп стве ни успех. Пре о до лев ши ду би ну кри зе 1990-их, она се 
опет устре ми ла увис.” Ме ђу тим, до да ју од мах за тим, на стао 
је “па ра докс (и он) се са сто ји у то ме што пре по род Ру си је 
из пе пе ла ни је до вео до про ду бљи ва ња парт нер ства, на шта 
је ра чу нао За пад.”18 За пра во, на парт нер ство по аме рич ком 
обра сцу ко је је Ру си ја од ба ци ла. Ру си ја је за јед на ко прав но 
парт нер ство, на ко је се САД ни су на ви кли.

Пу тин је све отво ре ни је по чео да ука зу је на глав не из-
во ре прет њи ме ђу на род ној ста бил но сти. То су, по ње му, по-
ку ша ји ства ра ња јед но по лар ног све та, на ме та ње дру гим 
зе мља ма свог по ли тич ког си сте ма и мо де ла раз во ја, иг но-
ри са ње од ред би По ве ље ОУН и ме ђу на род ног пра ва. Он се 
су прот ста вио ус по ста вља њу но вих ли ни ја де о бе у све ту, 
про ши ре њу сфе ре за пад ног ути ца ја, увла че њу др жа ва у вој-
но-по ли тич ке али јан се. Ру си ја са за бри ну то шћу пра ти ми ли-
та ри за ци ју ме ђу на род них од но са и ну ди ме ре за ње но пре ва-
зи ла же ње.

Пу тин се за ла же за ви ше стра ну ди пло ма ти ју. Ру си ја 
на сто ји да не са мо бу де при сут на у ре ша ва њу гло бал них про-
бле ма, не го и да оства ри ре ал ни до при нос у њи хо вом ре ша-
ва њу кроз Са вет без бед но сти, Са вет Евро пе, ‘ве ли ку осмор-
ку’ и ‘ве ли ку два де се то ри цу’. Пу тин су ге ри ше “ко лек тив но 
ли дер ство во де ћих др жа ва” и но ву ети ку ко му ни ка ци је из-
ме ђу др жа ва-на ро да. 

Ру ски ли де ри са да су спрем ни да отво ре но го во ре о не-
га тив ним стра на ма по ли ти ке За па да, пре све га САД и НА-

18 Ре фе рат под на сло вом Тра же ње за јед нич ког је зи ка с Ру си јом: сле де ћи ста-
диј раз мо трен је и усво јен на ре дов ној го ди шњој кон фе рен ци ји Три ла те рал-
не ко ми си је у То ки ју, апри ла 2008.
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ТО. Пу тин је у Мин хе ну (10. фе бру а ра 2007) при сут не да ме 
и го спо ду не при јат но из не на дио оштром оце ном јед но по лар-
ног све та, чи ји су но си о ци САД: “Јед но по лар ни свет, на кра-
ју кра је ва, у прак си озна ча ва са мо јед но: то је је дан цен тар 
вла сти, је дан цен тар си ле, је дан цен тар до но ше ња од лу ка. 
То је свет јед ног га зде, јед ног су ве ре на.” Бже жин ски је на 
то при ме тио да је “свет са за пре па шће њем слу шао ка ко се 
Пу тин нео че ки ва но с оштрим на па ди ма устре мио на спољ ну 
по ли ти ку САД, оп ту жу ју ћи Ва шинг тон да ба ца свет у без-
дан кон фли ка та, ко ји сле ду ју је дан за дру гим”. Ипак, при-
знао је Бже жин ски, тај го вор Пу ти на је за мно ге Ру се по стао 
све до чан ство да њи хов ли дер ви ше ни је ‘мла ђи парт нер’ аме-
рич ког пред сед ни ка не го, на про тив, ба ца му иза зов на ме ђу-
на род ној аре ни и да, за вр шив ши са ни ско по клон ством пред 
САД, Ру си ја се по но во пре тва ра у јед ну од нај у ти цај ни јих 
свет ских си ла”.19 Ки син џер је до дао: “У стра те шком пла ну 
САД и Ру си ја нео п ход ни су јед ни дру гим.”20

Пред сед ник Ме две дев је у Еви ја ну (8. ок то бра 2008) та-
ко ђе био екс пли ци тан: “Из во ри и узро ци кон фликт ног по тен-
ци ја ла у све ту – про из и ла зе из стре мље ња САД да обез бе де 
сво ју гло бал ну до ми на ци ју”. За то је код ру ских (и не са мо ру-
ских) ру ко во ди ла ца та ко сна жна те жња ка ви ше по лар но сти. 
Отуд и по тре ба САД да се – по не те те жњом за свет ском хе-
ге мо ни јом - при вик ну на при зна ње ре ал но сти ‘пост-аме рич-
ког све та’.” Са тим се сло жио и Киснџер: “Ми мо ра мо да се 
на у чи мо да де лу је мо у окви ри ма мо гу ћег”. У вре ме на ста ле 
свет ске еко ном ске кри зе, ре као је не дав но Ки син џер, “Аме-
ри ка и ње ни по тен ци јал ни парт не ри сти чу уни кал ну мо гућ-
ност да тре ну так кри зе пре тво ре у пред ви ђа ње на де”.21

У ин тер вјуу за аме рич ке чи та о це пред сед ник Ме две дев 
је ис та као по себ ну од го вор ност Ру си је и САД за раз вој ме-
ђу на род них од но са, на ро чи то у са да шњим усло ви ма свет ске 
кри зе: “Ду бо ко ве ру јем у то да на са да шњем оштром исто-
риј ском за о кре ту ми мо ра мо то да чи ни мо за јед но. Це ли свет 
че ка од Ру си је и САД ак тив но де ло ва ње у ко рист ус по ста-
вља ња ат мос фе ре по ве ре ња и до бре во ље у гло бал ној по ли-
ти ци. Ду бо ко сам уве рен да ми не мо же мо да не оправ да мо 

19 Ин тер вју З. Бже жин ског 12. мар та 2008.
20 H. Kis sin ger, Iko na i orao, The In ter na ti o nal He rald Tri bu ne, 21 мар та 

2007.
21 H. Kis sin ger, The In ter na ti o nal He rald Tri bu ne, 22. ја ну а ра 2009.
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та оче ки ва ња. А за по че так тре ба се до го во ри ти да је пре вла-
да ва ње за јед нич ког не га тив ног на сле ђа мо гу ће са мо на осно-
ви рав но прав но сти, уза јам не ко ри сти и уза јам ног ува жа ва ња 
ин те ре са”.22 

Кон цеп ци ја спољ не по ли ти ке Ру си је, ко ја је раз ра ђи ва-
на за вре ме пред сед ни ка Пу ти на, а озва ни че на пот пи сом Ме-
две де ва (12. ју на 2008), си сте мат ски и де таљ но је из ло жи ла 
по гле де др жав ног ру ко вод ства на са вре ме ни свет, ду го роч не 
ци ље ве и не по сред не за дат ке спољ не по ли ти ке Ру си је. У њој 
се обра зла же пре ла зни ка рак тер са вре ме них ме ђу на род них 
од но са и ука зу је на ма ги страл ни смер њи хо вог да љег раз во ја 
од бло ков ске кон фрон та ци је ка “гло бал ној кон ку рен ци ји из-
ме ђу раз ли чи тих вред но сних ори јен та ци ја и мо де ла раз во ја, 
у окви ри ма уни вер зал них прин ци па де мо кра ти је и тр жи шне 
еко но ми је”. Кри за у ко јој се на шао свет упу ћу је на по тре бу 
за јед нич ког тра же ња ре ше ња од стра не свих зе ма ља и свих 
др жав ни ка.

“До след но оства ри ва ње др жав не спољ не по ли ти ке по-
зва но је да ство ри по вољ не усло ве за ре а ли за ци ју исто риј ског 
из бо ра на ро да Ру си је у ко рист прав не др жа ве, де мо крат ског 
дру штва и со ци јал но ори јен ти са не тр жи шне при вре де”, ис-
ти че се у Кон цеп ци ји спољ не по ли ти ке Ру ске Фе де ра ци је.

Сав ва Жи ва нов
ВНЕ ШНЯЯ ПО ЛИ ТИ КА СО ВРЕ МЕН НОЙ РОС СИИ

РЕ ЗЮ МЕ: В ра бо те из ло же ны основ ные ха рак те ри-
сти ки вне шней по ли ти ки пост со вет ской Рос сии. В эво лю-
ции этой по ли ти ки до ста точ но ясно вы де ля ют ся три пе-
ри о да, свя зан ные с ее со зда те ля ми и но си те ля ми. Сна ча ла 
ана ли зи ру ет ся вне шняя по ли ти ка Ель ци на и Ко зы ре ва, ука-
зы ва ет ся на ее про а ме ри кан скую на пра влен но сть, осно ван-
ную на фор му ле «па тер на листско го парт нер ства». Объ я-
сня ют ся мо ти вы та кой ори ен та ции и ре зу ль та ты, к ко то-
рым она при ве ла. При ма ков, огра ни чен ный в во змо жно стях, 
на чал ме ня ть та кую по ли ти ку, стре мя сь к утвер жде нию 
на ци о на ль но-го су дар ствен ных ин те ре сов Рос сии в рам ках 
мно го по ляр но го ми ра. Пре зи дент Пу тин до бил ся не то ль-
ко ста би ли за ции общ е ствен но-по ли ти че ско го по ло же ния в 
22 Ва шинг тон пост, 31. мар та 2009.
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стра не, но и по ло жил на ча ло кар ди на ль ной сме не вне шне по-
ли ти че ско го кур са Рос сии. Во зро жден ная Рос сия вер ну ла сь 
на ме жду на род ную сце ну как са мо сто я те ль ный, ак тив ный 
и  вли я те ль ный су бъ ект вне шне по ли ти че ской де я те ль но сти. 

КЛЮ ЧЕ ВЫЕ  СЛО ВА: вне шняя по ли ти ка, па тер на-
листское и рав но прав ное парт нер ство, кон цеп ция од но по-
ляр но го и мно го по ляр но го ми ра, гло ба ль ная до ми на ция, дол-
го вая за ви си мо сть, ан ти тер ро ри стич кая ко а ли ция,  «бо ль-
шая во сь мер ка».
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МиломирСтепић*

МО ГУЋ НО СТИ СИМ БИ О ЗЕ СРП СКИХ  
И РУ СКИХ ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИХ  

ИН ТЕ РЕ СА НА БАЛ КА НУ

Ре зи ме

Иако оспо ра ва на, ге о по ли ти ка је и по сле хлад ног ра та 
на ста ви ла да од лу чу ју ће ути че на од но се у све ту, про фи ли
ше ин те ре се моћ них чи ни ла ца и има жи вот ну ва жност за 
ма ле на ро де и зе мље. Ге о по ли тич ке кон стан те на ста ви ле су 
да де лу ју слич но вре ме ни ма ка да су кла си ци ове ди сци пли не 
ус по ста вља ли ње не те ме ље, али су у но вим окол но сти ма све 
ви ше по че ле да ути чу и број не ге о по ли тич ке про мен љи ве. У 
кон крет ним ре ги о ни ма, ка кав је Бал кан, укр шта ју се ге о по
ли тич ки век то ри ве ли ких си ла, ме ђу ко ји ма јед на од глав них 
је сте Ру си ја. Због мно гих ме ђу соб них слич но сти ет нич ког, 
исто риј ског и ге о по ли тич ког ка рак те ра, За пад пер це пи ра 
Ср бе као „бал кан ске Ру се“, тј. као сво је апри ор не су пар ни ке. 
Ус по ста вља њем срп скору ске сим би о зе ге о по ли тич ких ин
те ре са, мо гу ће је по сти ћи обо стра не ко ри сти. Са срп ским 
зе мља ма, као бал кан ским по сред ни ком, и бу ду ћом га со вод
нонаф то вод ном мре жом као ин стру мен та ри ју мом, Ру си ја 
има по у зда но по ла зи ште за „де мон ти ра ње аме рич ког мо
сто бра на“ у Евро пи/ЕУ, за по ти ски ва ње ути ца ја САД, за ус
по ста вља ње са мо стал ног европ ског по ла мо ћи и за ње го во 
ка сни је ин те гри са ње у евро а зиј ску или евро ру ску ме гаин те
гра ци ју. САД на сто је да пре вен тив ном (ре)ак ци јом и ства
ра њем там понзо не од Бал тич ког до Цр ног и Јад ран ског 

* Геоекономски факултет, Мегатренд универзитет, Београд
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мо ра спре че то по ве зи ва ње Евро пе/ЕУ и Ру си је. Сход но то
ме, срп ски чи ни лац на Бал ка ну тре ти ран је као про тив ник 
тран сгре си је САД, и од 1990их го ди на оне спро во де те ри
то ри јал но са жи ма ње и фраг мен та ци ју срп ских те ри то ри
ја. У за јед нич ком срп ском и ру ском ин те ре су је да се спре чи 
да ље сла бље ње срп ског чи ни о ца, за у ста ви ин ду ко ва на ге о по
ли тич ка инер ци ја се па ра ти стич ких про це са у Ср би ји и у бу
дућ но сти фор ми ра ин те грал на срп ска др жа ва, као по у здан 
га рант ста бил но сти Бал ка на. 
Кључ не ре чи: ге о по ли тич ке кон стан те и про мен љи ве, „пре

у зи ма ње“ Евро пе од САД, срп ски и ру ски ге о по
ли тич ки ин те ре си, Бал кан

Са тек тон ским ге о по ли тич ким по ме ра њи ма до та да-
шње при вид не свет ске рав но те же, иза зва ним су спен до ва-
њем хлад ног ра та и би по лар не по де ле све та у су мрак 20. 
ве ка, до шло је до пра вог „цу на ми ја“ раз ли чи тих за пад них 
про јек ци ја бу дућ но сти. Го то во све су има ле „злат ну нит“ 
кон јунк тур ног и то бо же ори ги нал ног сен за ци о на ли зма ко ји 
је тре ба ло да их што бо ље про да на гло ба ли зо ва ном тр жи-
шту иде ја. У ства ри, ве ћи на тих при сту па и њи хо вих ауто ра 
ди сци пли но ва но је оба вља ла на ме ње ну ми си ју: да се те о-
риј ско-кон цеп циј ски обра зло жи „при ро дан“, „ну жан“ и „бе-
зал тер на ти ван“ три јумф не у пит но про гре сив ног и мо дер ног, 
та ла со крат ског ан гло а ме рич ког и европ ског За па да над „ру-
жним-пр ља вим-злим“ Ис то ком ко ји, по њи ма, ни је имао са-
мо угра ђе ну иде о ло шко-по ли тич ку и еко ном ску „си стем ску 
гре шку“, већ и на вод но пот пу но ин фе ри о ран ан тро по ло шки, 
ду хов ни, мо рал ни, др жа во твор ни и ге о по ли тич ки иден ти-
тет. Го то во цео ми сле ћи свет по во дљи во је бру јао о Фу ку-
ја ми ном „кра ју исто ри је“ (де и сто ри за ци ји) и Ма клу а но вом 
„кра ју ге о гра фи је“ (де ге о гра фи за ци ји), па чак и о Хар ве је вом 
„ану ли ра њу про сто ра по мо ћу вре ме на“1. Исто риј ско-ди ја-
лек тич ка и ге о граф ско-де тер ми ни стич ка схва та ња оста ја ла 
су у из ма гли ца ма про шло сти, а у све тлу бу дућ ност ула зи ло 
се на сај бер-прин ци пи ма тех но-де тер ми ни зма. Као да је свет 
под ле гао оп штој вир ту е ли за ци ји. Али, са мо на пр ви по глед. 

1 О ге о по ли тич ки ути ли тар ном и трен дов ском обез вре ђи ва њу фе но ме на вре
ме на и про сто ра, ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, Те ри то ри јал но и ге о по ли тич
ко у срп ском на ци о нал ном ин те ре су, „На ци о нал ни ин те рес“, год.1, vol. 1, бр. 
1/2005, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005, стр. 32-34. 
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За глу шу ју ћа про па ганд на ре то ри ка За па да би ла је, за пра во, 
на ме ње на за ва ра ва њу, омек ша ва њу и ане сте зи ра њу Ис то ка. 
Ма ло број ни хлад но крв ни скеп ти ци, ко ји су оста ли иму ни 
на пан де ми ју „ен ди зма“ и су прот ста ви ли се том вре мен ско-
про стор ном ни хи ли зму, сма тра ни су ана хро ним ин те лек ту-
ал ним ди но са у ру си ма но вог до ба, ко ји ће, као гу бав ци уми-
ве ног и на шмин ка ног мон ди ја ли зма, не ми нов но би ти мар ги-
на ли зо ва ни на без у ти цај не пе ри фе ри је „гло бал ног се ла“.

У та квој „дру штве ној кли ми“, ге о по ли ти ка, би ло да 
се по и ма на кла си чан, ге о граф ско-де тер ми ни стич ки и би о-
ло ги стич ки на чин као „жи вот ни про стор“2, на мо дер ни, по-
си би ли сти чи на чин као „те ри то ри ја ли за ци ја по ли тич ког“3, 
на пост мо дер ни, хро но-то по ло шки (дро мо ло шки) на чин као 
„бр зи но-про стор“4, или, пак, на ул тра-пост мо дер ни, вир ту-
ел ни на чин као гло ба ли зо ва ни „сај бер-про стор“5, ула зи ла је 
у но ву фа зу де мо ни за ци је, иако још ни је би ла окон ча на ни 
гре шнич ка инер ци ја ње не на ци стич ке зло у по тре бе и хлад-
но ра тов ске ми ми кри је. Ак ту ел на је по ста ла но ва, ма ни пу-
ла тив на, мон ди ја ли стич ка, уни по лар на лу тва ков ска ман тра: 
Ге о по ли ти ка је мр тва – жи ве ла ге о е ко но ми ја! Ево но ве дог-
ме за ар ми је без и деј них апо ло ге та, кон цеп циј ских пла ги ја-
то ра, ин те ре сно про сти ту и са них ин те лек ту а ла ца и copypa
ste скри бо ма на! Ум но ле њи да при хва те ре ал ност упра во 
све оштри је бор бе за за по се да ње, про ши ри ва ње и кон тро лу 
про сто ра (и у кван ти та тив ном и у ква ли та тив ном сми слу), 
аути стич но су од би ја ли чи ње ни цу да је са вре ме на ге о по ли-

2 Fri e drich Rat zel, An thro po ge o grap hie, Stut tgart, 1882.; Fri e drich Rat zel, Po li
tische Ge o grap hie – oder die Ge o grap hie der Sta a ten, des Verkehres und des Kri
e ges, München und Ber lin, 1903. (пр во из да ње 1897); Ру долф Кје лен, Др жа ва 
као жи вот ни об лик, Из да ње И. Ђ. Ђур ђе ви ћа, Бе о град – Са ра је во, 1923. 

3 Ра до ван Па вић, Те ри то ри ја ли за ци ја по ли тич ког, ‘’Еко но ми ка’’, бр. 
4-6, Еко но ми ка, Бе о град, 1994.

4 Пол Ви ри лио, фран цу ски ар хи тект, ур ба ни ста, по ли тич ки ми сли лац и те о-
риј ски за го вор ник дро мо ло ги је – ло ги ке и ути ца ја вре ме на (бр зи не) на осва-
ја ње про сто ра и вла да ње њи ме. Ви ше о то ме ви де ти у: Зо ран Пе тро вић – 
Пи роћ нац, Ма ли пој мов ник ге о по ли ти ке, Цен тар за ге о по ли тич ке сту ди је 
„Ју го и сток“; Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004. (стр. 510-513)

5 Алек сан дар Ду гин, Ге о по ли ти ка пост мо дер не, Пре во ди лач ка ра ди о ни ца 
Ро сић; Ни ко ла Па шић; Срп ски са бор Две ри, Бе о град, 2009. (А. Ду гин ге-
о по ли ти ку 21. ве ка оста је код тер ми на ге о по ли ти ка пост мо дер не, на гла ша-
ва ју ћи да ће кла сич на и ге о по ли ти ка мо дер не у но вом до бу са мо до би ја ти 
но ве по јав не об ли ке у бор би за осва ја ње, кон тро лу и упра вља ње про сто ром; 
ипак, због све о бу хват не, гло ба ли зо ва не тех но ло ги за ци је и сај бе ри за ци је, 
при клад ни ји тер мин био би ге о по ли ти ка ул тра-пост мо дер не). 
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ти ка пост-мал те жан ског до ба6 не дво сми сле но уте ме ље на у 
кла сич ној ге о по ли ти ци. Но ве ва ри ја бле има ле су са мо опе ра-
тив ну уло гу да кон кре ти зу ју искон ску фор му лу та ла со крат-
ско-те лу ро крат ског над ме та ња. Иако су се на свет ској ге о по-
ли тич кој „сла га ли ци“ по ја ви ли но ви, круп ни и сна жни еле-
мен ти, пер со ни фи ка ци ју „мо ћи мо ра“ то ком 20. и по чет ком 
21. ве ка пред ста вља ју САД (на сле ди ле су Ве ли ку Бри та ни ју), 
док је оте ло тво ре ње „мо ћи коп на“ би ла и оста ла Ру си ја. Три-
јум фа ли стич ка те ри то ри јал на екс пан зи ја тран са тлан ти стич-
ког За па да и по ти ски ва ње Ис то ка (или ће се по ка за ти да је 
то, мо жда, би ло „ку ту зо вљев ско по вла че ње“?) – ни је ли то 
до во љан и нео бо рив до каз упра во кла сич них те ме ља и но-
во на ста ју ће ге о по ли ти ке 21. ве ка? Ка ко је осци ло ва ло клат но 
мо ћи ова два бло ка, та ко се по ме ра ла де об на ли ни ја ин те ре-
сних сфе ра и из бор тзв. са ве зни ка, са њи хо вим ма ње или ви-
ше ва зал ним ста ту сом. У та квој би нар ној ше ми де фи ни са на 
је и про мен љи ва по зи ци ја срп ског на ро да и срп ских зе ма ља 
то ком ех-ју го сло вен ске ка та кли зме по сле 1990-их го ди на. 

Ру ске и срп ске по зи ци је у ма три ци  
ге о по ли тич ких кон стан ти и про мен љи вих

 Ру си ја је би ла, је сте и би ће ве ли ка си ла. То је не са мо 
објек тив на чи ње ни ца, већ и ста тус ка кав, упр кос осци ло ва њу 
ње не мо ћи, има у ге о по ли тич ким пер цеп ци ја ма и кон цеп ци-
ја ма су пар ни ка. Сто га она сво ју спољ ну по ли ти ку не мо же да 
гра ди из ван пла не тар ног кон тек ста и из ван ге о по ли тич ког 
дис кур са. Та ко ђе, гло бал ни ин те ре си Ру си је ну жно под ра зу-
ме ва ју фи ли гран ски пре ци зно и ду го роч но про јек то ва ње и 
гра ђе ње по зи ци ја уну тар кључ них ге о по ли тич ких ре ги о на. 
Бал кан је је дан упра во та кав ре ги он где се су че ља ва ју ам би-
ци је нај моћ ни јих свет ских ак те ра и где, као лак мус-па пи ром, 
до ка зу ју сво ју по зи ци ју у хи је рар хи ји европ ске, евро а зиј ске 
и свет ске мо ћи. Сход но свом ге о граф ском по ло жа ју, при род-
ним ре сур си ма, де мо граф ско-про стор ним свој стви ма, кул-

6 Пе ри од ко ји је на сту пио по сле са стан ка Џор џа Бу ша Ста ри јег и Ми ха и ла 
Гор ба чо ва у де цем бру 1989. го ди не на Мал ти. До га ђа ји ко ји су по том усле ди-
ли че сто се оправ да но на зи ва ју „тек тон ским ге о по ли тич ким про ме на ма“ – 
по раз СССР у хлад ном ра ту, пад Бер лин ског зи да и ује ди ње ње Не мач ке, не-
ста нак Гво зде не за ве се у Евро пи и крај би по ла ри зма, раз би-рас пад СССР-а, 
ЧССР и СФРЈ, уни по лар на до ми на ци ја САД, тран сгре си ја НА ТО и ЕУ пре ма 
Ис то ку...
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тур но-ци ви ли за циј ском иден ти те ту, ге о е ко ном ским и ге о-
стра те гиј ским мо гућ но сти ма на Бал ка ну, срп ски чи ни лац је 
нео п ход но по сма тра ти не са мо у окви ру ју го-ре зи ду ал них 
гра ни ца Ср би је, већ у кон ту ра ма ин те грал них срп ских зе ма-
ља. Та ко ђе, срп ска уло га не ис цр пљу је се са мо у уским ре ги о-
нал ним (бал кан ским) ко ор ди на та ма, већ се ис по ља ва у мно го 
ши рој и ком плек сни јој – гло бал ној ге о по ли тич кој ма три ци. 
Да ли је, као што се че сто Ср би ма при пи су је, ово ипак пре-
те ран, ми то ман ски при ступ? Иако обич но не ма ста тус и зна-
чај су бјек та, тј. „ге о стра те шког игра ча“ или „ге о по ли тич ког 
сто же ра“7, срп ска исто риј ска уло га уну тар „ге о по ли тич ког 
чво ра“8 и „ге о по ли тич ког лу ка“9 на Бал ка ну не сво ди се са-
мо на по зи ци ју без у ти цај ног објек та. До каз за то је го то во 
дво де це ниј ска не по сред на по ли тич ко-ди пло мат ска, про па-
ганд на, еко ном ска и вој на ак тив ност За па да (ЕУ и НА ТО) у 
сла бље њу мо ћи срп ског чи ни о ца то ком „бал кан ске ге о по ли-
тич ке тран зи ци је“10, а на ро чи то рат 1999. го ди не ко ји је чак 
де вет на ест зе ма ља НА ТО по ве ло про тив та да шње СР Ју го-
сла ви је (углав ном про тив Ср би је).

 Кон стан те и те мељ ни прин ци пи кла сич не ге о по ли-
ти ке, упр кос „де жур ним“ скеп ти ци ма и кри ти ча ри ма, ни су 
пре ста ли да ва же и то ком пре ла зног, пост хлад но ра тов ског, 
уни по лар ног пе ри о да. На про тив, по ре ме ће на рав но те жа мо-
ћи до при не ла је да се ма ни фе сту ју у не по сред ни јем и иде о-
ло ги јом не при кри ве ном об ли ку. У слу ча ју Ру си је као ве ли ке 
си ле (из ве сно вре ме у де фан зи ви и ре гре си ји) они су се ре-
а ли зо ва ли у гло бал ном сми слу, док су се у слу ча ју срп ског 
чи ни о ца (та ко ђе у де фан зи ви и ре гре си ји) про јек то ва ли кроз 
бал кан ску оп ти ку. Скуп кон стан ти ма ни фе сто вао се на сле-
де ћи на чин:

7 З. Бже жин ски хи је рар хиј ски гру пи ше си ле у при мар не („ге о стра те шке игра-
че“) и се кун дар не („ге о по ли тич ке сто же ре“). Де таљ ни је ви де ти, у: Збиг њев 
Бже жин ски, Ве ли ка ша хов ска та бла, ЦИД, Под го ри ца; Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 
2001, стр. 42-49.

8 Иде ја „бал кан ског ге о по ли тич ког чво ра“ по те кла је од Ј. Или ћа, али 
је раз ра ђе на, про ши ре на и кар то граф ски упот пу ње на, у: Ми ло мир 
Сте пић, У вр тло гу бал ка ни за ци је, ЈП Слу жбе ни лист СРЈ; Ин сти тут 
за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, стр. 97-102,

9 Де таљ ну ана ли зу и кар то граф ски при каз „бал кан ског ге о по ли тич ког 
лу ка“ ви де ти, у: Ми ло мир Сте пић, Срп ско пи та ње – ге о по ли тич ко 
пи та ње, Јан тар-гру па, Бе о град, 2004, стр. 205-219.

10 М. Сте пић, Срп ско пи та ње – ге о по ли тич ко пи та ње, стр. 197.
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- Бор ба за до ми на ци ју има ла је и има пла не тар ну су-
шти ну;

- Про стор у кван ти та тив ном и ква ли та тив ном сми слу 
је кључ ни чи ни лац мо ћи;

 ”Моћ мо ра” про тив “мо ћи коп на”, тј. ан та го ни зам 
та ла со кра ти је и те лу ро кра ти је тра је као те мељ на ге-
о по ли тич ка за ко ни тост; 

- Оте ло тво ре ње та ла со кра ти је ба шти ни атлант ски 
иден ти тет и не ме ња ге о по ли тич ку су шти ну, са мо 
се са јед не пре се ли ло на дру гу стра ну оке а на и мул-
ти пли ко ва ло моћ (Ве ли ка Бри та ни ја – САД);

- Ру си ја, упр кос про па сти со вјет ске им пе ри је и ви-
ше го ди шњем соп стве ном су но вра ту, па ра диг ма је 
те лу ро кра ти је и кон тро ле кон ти нен тал ног евро а зиј-
ског сре ди шта (Ме кин де ров He ar tland);

- Упра вља ње Евро а зи јом је ма гич на фор му ла гло бал-
не су пре ма ци је; 

- Кон стан та оства ре ња над мо ћи је кон тро ла евро а-
зиј ског обо да и оке ан ских про че ља (Спајк ме нов Ri-
mland);

- Евро а зиј ске си ле су хен ди ке пи ра не ако не „про би ју 
обруч“, тј. ако (док?!) под сво ју кон тро лу не ста ве Ri-
mland; 

- Кључ ну ге о по ли тич ку и ге о стра те гиј ску ва жност 
има ју за пад но е вроп ски и да ле ко и сточ ни “мо сто бра-
ни” Евро а зи је под кон тро лом САД; 

- Ге о по ли тич ка упо тре ба са ве зни ка/ва за ла у слу жби 
је оства ре ња ма кро ре ги о нал не и гло бал не пре мо ћи.

Ге о по ли тич ке про мен љи ве про из вод су ин тен зив них 
иде о ло шко-по ли тич ких, еко ном ских, по пу ла ци о них и на уч-
но-тех но ло шких тран сфор ма ци ја, ко је су про у зро ко ва ле све 
дра ма тич ни је за о штра ва ње ра ни је са мо хи по те тич ких пи-
та ња и прог но зи ра них про бле ма све та. Су о че но мно го бр же 
не го што се на да ло са де мо граф ском екс пло зи јом и угро жа-
ва њем жи вот ног про сто ра, ис цр пљи ва њем по љо при вред ног 
зе мљи шта и не до стат ком хра не, тро ше њем си ро ви на и ре зер-
ви во де, кри зом еко ном ског мо де ла и уру ша ва њем фи нан сиј-
ског си сте ма, а по себ но са све очи глед ни јом и алар мант ни-
јом чи ње ни цом да су рас по ло жи ви енер ген ти огра ни че ног 
тра ја ња и ре ги о нал но ге о граф ског раз ме шта ја – чо ве чан ство 
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је од ка би нет ских ми сли ла ца до би ло има ги нар но об ја шње ње 
у тзв. убр за њу исто ри је. Али, мно го бли же ре ал но сти би ла је 
ма три ца у ко јој су гло бал но, ре ги о нал но и ло кал но (да кле, и 
на ру ски и на срп ски чи ни лац) де ло ва ле број не ге о по ли тич ке 
про мен љи ве, ме ђу ко ји ма су кључ не:

- Средиште глобалне доминације транслирано је 
из Старог у Нови свет (у САД), и тако „први пут у 
историји једна неевропска сила постала је не само 
кључни арбитар у односима међу евроазијским си-
лама, већ и највећа светска сила“ ;11

- Са окончањем фазе недвосмисленог таласократског 
“ширења по паралели” око читаве Земље, оства-
рене захваљујући хидрографској компактности 
Светског океана, САД су прешле у таласократско-
телурократску фазу “продора по меридијану” 
и успостављања „клинова“ ка унутрашњости 
Евроазије;  

- На геополитичкој позорници појавио се исламски 
фактор као нови „глобални играч“ који убрзано ком-
плетира све елементе „тврде“ и „меке“ моћи, а чија 
улога у концепцијама класика геополитичке мисли 
није била апострофирана као важна;

- Heartland, та средишња област Евроазије, традици-
онално неосвојива телурократска „тврђава“, кључна 
геополитичка зона „Светског острва“ и „географ-
ски стожер историје“12  који је увек припадао руској/
совјетској империји, сада је остао само делимично 
у саставу Руске Федерације, док се најважнији део 
налази не само ван њених граница, већ је и анти-
руски инструментализован (упливи САД у бивше 
совјетске, централноазијске, махом исламске репу-
блике); 

11 З. Бжежински, Велика шаховска табла. (стр. 7)
12 Halford John Mackinder, The Geographical Pivot of History, “Geographical Jour-

nal”, 23(1904), The Royal Geographical Society, London, 1904. Halford John 
Mackinder, Democratic Ideals and Relity, National Defense University Press, 
Washington, DC., 1996. /електронско издање/ (оригинално издање: Henry Holt 
&Co., New York, 1919.) Halford John Mackinder, The Round World and the Win-
ning of the Peace, у: “Democratic Ideals and Relity”, National Defense University 
Press, Washington, DC., 1996. /електронско издање/ (оригинално издање: For-
eign Affairs, July 1943, Counceil on Foreign Relations, Inc., New York)
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- Маргинална улога ледом окованог Арктика и Север-
ног леденог океана, дефинисана у традиционалној 
геополитици, већ је делимично измењена током 
хладноратовске „равнотеже страха“ од транскон-
тиненталних ракета са нуклеарним бојевим гла-
вама, али су убрзане климатске промене, глобално 
отопљавање и отварање северних поморских про-
лаза око Америке и Евроазије, у комбинацији са 
тамошњим сировинско-енергетским богатствима – 
поставиле нове глобалне геополитичке  обрасце; 

- После окончања биполаризма и прелазног унипо-
ларног поремећаја баланса светске моћи, не може се 
порећи нови геополитички тренд: ка вишеполарном 
поретку у коме ће трансатлантском обрасцу плане-
тарне хегемоније САД и ЕУ све равноправније кон-
курисати или ће се супротстављати БРИК (Бра-
зил, Русија, Индија и Кина), „гроздови земаља“ 
(Шангајска група, далекоисточне, латиноамеричке, 
исламске...), неке појединачне државе „изван контро-
ле“ (Иран, Авганистан, Северна Кореја, Венецуела, 
Боливија...) итд.

- Значај простора није престао да се испољава кроз 
квантитативност (пространост) и нараслу улогу ква-
литативних особина (положај, природни ресурси, 
антропогеографски чиниоци, економска и војна сна-
га) као показатеља “тврде моћи”, али  он је све више 
у фокусу “меке моћи” која га не само (пре)обликује, 
већ и пресудно доприности задржавању или проме-
ни геополитичког идентитета.

Са да шњи и бу ду ћи ру ски ге о по ли тич ки  
при ори те ти

Ру си ја је очу ва ла ста тус ве ли ке си ле чак и то ком пет-
на е стак кри зних пост со вјет ских го ди на, ка да је би ла оне мо-
ћа ла и по ни же на. Њен им по зан тан ну кле ар ни по тен ци јал је-
сте остао ва жан по ка за тељ тог ста ту са и од вра ћа ју ћи „адут“ 
пред по ку ша ји ма по бед ни ка у хлад ном ра ту да јој за да ју за-
вр шни уда рац, али је ипак про стран ство др жав не те ри то ри је 
и да ље би ло тај нео бо ри ви до каз пла не тар них ди мен зи ја мо-
ћи. Сто га су и у то вре ме ап сурд но зву ча ле те зе тран са тлант-
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ског по ре кла да би „оп ти мал на ме ра“ ге о по ли тич но сти бу ду-
ће не-им пе ри јал не и де мо крат ске Ру си је би ла мак си мал но на 
ни воу ре ги о нал не си ле. Али, ако би „коп не ни ко лос“ Ру си ја 
би ла ре ги о нал на си ла, шта би он да био ре ги он у ко ме би се 
у ма њој или ве ћој ме ри ис по ља вао њен ути цај? То би мо гла 
да бу де са мо Евро а зи ја или нај ве ћи део тог ме га-кон ти нен та 
(зар Евро а зи ја, ко ја чи ни ви ше од 1/3 свет ског коп на, мо же 
да се сма тра ре ги о ном?!). Оправ да но ува жа ва ју ћи Ме кин де-
ров си ло ги зам13 као ге о по ли тич ки ак си ом, то, да ље, зна чи да 
ру ски ути цај има свет ске раз ме ре и да ће се и у бу дућ но сти 
ру ски ин те ре си про јек то ва ти гло бал но. То је је дан од глав них 
ге о по ли тич ких при о ри те та, ко ји ре ал ну осно ву има у оја ча-
лој еко но ми ји и фи нан си ја ма, ус по ста вља њу енер гет ске хе-
ге мо ни је, мо дер ни за ци ји, ја ча њу и спрем но сти ар ми је да се 
ефи ка сно упо тре би, спољ но по ли тич кој ини ци ја ти ви, ко хе зи-
ји др жав не те ри то ри је и функ ци о ни са њу др жав ног апа ра та, 
по врат ку по љу ља ног са мо по у зда ња на ро да и ели те и пре по-
зна тљи вој ре а фир ма ци ји ру ског ду ха и иден ти те та.

Упра во ожи вља ва њем за то мље них им пул са соп стве ног 
ге о по ли тич ког иден ти те та по сле ви ше го ди шњег пост со вјет-
ског ту ма ра ња из ме ђу крај но сти по мо дар ског, сти хиј ског и 
ком плек са шког окре та ња За па ду, на јед ној стра ни, и раз о ча-
ра ног, ира ци о нал ног и са мо са жа љи вог от кло на ка азиј ском 
Ис то ку, на дру гој стра ни, са вре ме на ру ска ге о по ли тич ка 
ми сао вра ти ла се аутен тич ним иде ја ма „тре ћег пу та“. Осла-
ња ју ћи се на из вор не по став ке из 1920-их и 1930-их го ди на 
(евро а зиј ство), са вре ме ним иза зо ви ма су прот ста вље ни су 
од го во ри у ино ви ра ној и флек си бил ној кон цеп ци ји – нео е-
вро а зиј ству. Ње ни те о риј ски прин ци пи те сти ра ни су у ре ал-
ним усло ви ма ши ре ња НА ТО и ЕУ до гра ни ца Ру си је, ње ног 
оп ко ља ва ња и да љег при ти ска ња („стра те ги ја ана кон де“), 
ан та го ни зо ва ња бив ших со вјет ских ре пу бли ка пре ма Ру си ји, 
угро жа ва ња ви тал них ру ских ин те ре са у Цр но мор ском, Бал-
тич ком и Ка спиј ском ба се ну, све ко ли ке ино стра не по др шке 
ми ли тант ном се па ра ти зму уну тар са ме др жав не те ри то ри је 
Ру си је, не по сред не вој не ин фил тра ци је САД у цен трал но а-
зиј ске му сли ман ске ре пу бли ке, те не пре ки ну тог про па ганд-
ног ра та и да ље усме ре ног на оп ште стиг ма ти зо ва ње Ру си је, 

13 „Ко вла да Ис точ ном Евро пом, упра вља Ср цем коп на (He ar tland); Ко 
вла да Ср цем коп на, упра вља Свет ским остр вом; Ко вла да Свет ским 
остр вом, упра вља све том“
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а на ро чи то на одр жа ва ње те зе о тзв. ру ској опа сно сти и прет-
ње „по нов ног им пе ри ја ли зма Ру си је“14.

Опо ра вље на Ру си ја по ка за ла је да ак ту ел не ге о по ли-
тич ке при о ри те те мо же бла го вре ме но и ефи ка сно да ре ша ва 
при ме ном раз ли чи тих и аде кват них ме то да – од вој них до 
про па ганд них. Ус пе ла је да са чу ва сво је кав ка ско „си дро“15 
не са мо оне мо гу ћа ва њем че чен ског исла ми стич ког се па ра ти-
зма у окви ри ма сво јих др жав них гра ни ца, већ и за кав ка ском 
опе ра ци јом у Аб ха зи ји и Ју жној Осе ти ји пре ма ко ји ма је агре-
сив не на ме ре ис по љи ла про а ме рич ка Гру зи ја16. Ти ме је до ве-
ден у пи та ње ка спиј ско-цр но мор ски ко ри дор це во во да ко ји 
би за о би ла зи ли Ру си ју, те обр ну то усме рен тран са ква то риј-
ски век тор аме рич ког про до ра у енер гент ски и ге о стра те гиј-
ски ва жну Цен трал ну Ази ју. Шта ви ше, по сле дво де це ниј ске 
де фан зи ве, Ру си ја стр пљи во, ве о ма так тич но и ма хом по мо-
ћу обо стра но ко ри сних ди пло мат ско-еко ном ских аран жма на 
об на вља сво ју ин те ре сну сфе ру у том про сто ру и вра ћа се 
у из гу бље ни део He ar tland-а. Исто вре ме но, од кав ка ске зо не 
пре ма за па ду-се ве ро за па ду на до ве зу је се та ко ђе ан ти ру ски 
ин стру мен та ли зо ван ге о е ко ном ски, ге о по ли тич ки и ге о стра-
те гиј ски „ла нац“ ГУ АМ17, чи ју јед ну по јед ну ка ри ку Ру си ја, 

14 Хен ри Ки син џер, Да ли је Аме ри ци по треб на спољ на по ли ти ка – у су срет 
ди пло ма ти ји 21. ве ка, БМГ, Бе о град, 2003, стр. 81.

15 Об лик де ла др жав не те ри то ри је Ру си је ко јим она у ви ду pan han dle-а из ла зи 
на Кав каз под се ћа на си дро (ку ку, уди цу), за хвљу ју ћи ко ме се она „за ка чи ла“ 
из ме ђу две ва жне аква то ри је – Ка спиј ског је зе ра и Цр ног мо ра.

16 Гру зиј ски на пад пр вен стве но на Ју жну Осе ти ју, а по том и ру ски од го вор, 
иза зва ли су ве ли ку ме ђу на род ну па жњу, иако се ра ди ло са мо о крат ком, ше-
сто днев ном су ко бу, на те ри то ри ји по вр ши не 3.900км2 (го то во 3 пу та ма ње 
о Ко со ва и Ме то хи је), ко ја има око 72.000 ста нов ни ка (ма ње од гра да Кру-
шев ца). Шта је по за ди на чи та вог до га ђа ја? Нај бли же исти ни су тврд ње да 
се ра ди ло о сми шље ном те сту ру ске бо је ве го то во сти, ко ји је за аме рич ке 
ин те ре се спро вео њи хов за кав ка ски ва зал Гру зи ја, што је има ло и ши ре ге о-
стра те гиј ске ре пер ку си је у Укра ји ни и но вим ис точ но е вроп ским чла ни ца ма 
НА ТО. Ви де ти: Сла во љуб Ле кић, Крат ко трај ни рат у Гру зи ји, „На ци о нал-
ни ин те рес“, год.4, vol. 4, бр. 1-3/2008, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2008, стр. 59. 

17 Скра ће ни ца ГУ АМ на ста је од по чет них сло ва Гру зи је, Укра ји не, Мол да ви је 
и Азер беј џа на, а асо ци ра на исто и ме но остр во Ма ри јан ског ар хи пе ла га на 
за па ду Ти хог оке а на, где се на ла зи ва жна ба за САД. Аме рич ки та ла со крат-
ски циљ је сте да се зе мље ГУ АМ упо тре бе про тив Ру си је, ре ла ти ви зу ју ру-
ску цр но мор ску пар ти ци па ци ју и ба ра жи ра ју са да шње и бу ду ће це во вод не 
ве зе ру ског га са и наф те са де фи ци тар ном Евро пом. Да кле, ГУ АМ не ма са мо 
ан ти ру ску, већ и из ра зи ту ан ти е вроп ску функ ци ју. Ви де ти: В. А. Ко ло сов, 
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та ко ђе, са до ста успе ха де мон ти ра. Упо ре до са ла ба вље њем 
не по сред ног „ана кон ди ног сти ска“ из окру же ња и про би ја-
њем пост хлад но ра тов ског обру ча, Ру си ја је већ ус пе ла да у 
сво јој „зо ни од го вор но сти“ раш чи сти те рен за ус по ста вља ње 
но вог, мул ти по лар ног по рет ка (Pax Eura si a ti ca), чи ји се „но-
се ћи сту бо ви“ већ фун ди ра ју.

Али, Ру си ја још ни је оства ри ла је дан свој ва жан за да так: 
ни је ре ла ти ви зо ва ла по зи ци ју Евро пе у тра ју ћем Pax Ame ri
ca na. То сва ка ко спа да у ње не бу ду ће гло бал не ге о по ли тич ке 
при о ри те те. Све док Евро па бу де под аме рич ком кон тро лом 
и до ми на ци јом, она ће слу жи ти као тран са тлант ска, та ла со-
крат ска „од скоч на да ска“ и „ис ту ре ни по ло жај“ САД ка ко за 
да ље угро жа ва ње Ру си је (и те ри то ри јал но), та ко и за одр жа-
ва ње уни по ла рог свет ског по рет ка. Да кле, Ру си ја не ма из бо-
ра: ако же ли да од бра ни сво је ви тал не ин те ре се, па и сам оп-
ста нак, она мо ра да де мон ти ра европ ски мо сто бран САД ко ји 
ком пле мен тар но чи не ЕУ (еко ном ски и по ли тич ки) и НА ТО 
(вој но)18. (ски ца 1) Да ли је мо гу ће “осло ба ђа ње” Евро пе/ЕУ 
од ана хро не хлад но ра тов ске и пост хлад но ра тов ске кон тро-
ле САД и да ли је то спо соб на да учи ни осна же на Ру си ја у 
но вим окол но сти ма? За пад ном ре то ри ком ис ка за но, на ста ле 
су „но ве ре ал но сти“ и у бу дућ ност би тре ба ло ићи без пред-
ра су да и исто риј ских ба ла ста: за Евро пу/ЕУ не ма ви ше “ру-
ске прет ње”, али има на су шно по треб них ру ских ре сур са. То 
зна чи да је европ ска про ме на ге о е ко ном ске и ге о по ли тич ке 
ори јен та ци је са свим ра ци о на лан по сту пак. Тран сфор ма ци ја 
ге о по ли тич ког иден ти те та Евро пе/ЕУ од тран са тлант ског ка 
евро а зиј ском је ду го ро чан, али ло ги чан и ну жан про цес. За 

Н. С. Ми ро нен ко, Ге о по ли ти ка и по ли ти че ская ге о гра фия, Аспект-пресс, 
Мо сква, 2001, стр. 227. 

18 По ли тич ка кла са у Ср би ји је у про па ганд ни оп ти цај лан си ра ла те зу да су 
ЕУ и НА ТО две пот пу но одво је не ства ри. Сход но то ме, про кла мо ва ни (али 
ре фе рен ду мом не про ве ре ни) циљ Ср би је је да у сво јим те жња ма ка евро а-
тлант ским ин те гра ци ја ма ода бе ре са мо ЕУ, али не и НА ТО (за са да, док се 
ме диј ски не при пре ме срп ски гла са чи). Да је то те шко оства ри во по твр ђу је 
ди ску си ја „Са мит НА ТО 2009. – но ве чла ни це, ста ре чла ни це“, одр жа на у 
апри лу 2009. го ди не у че шкој ам ба са ди у Бе о гра ду, где је за кљу че но да су 
ЕУ и НА ТО „две ком пле мен тар не ор га ни за ци је“. Фран цу ски вој ни ата ше у 
Бе о гра ду и уче сник у ди ску си ји био је још из ри чи ти ји, ре кав ши да се не мо-
же ре ћи да је „НА ТО хар двер, а ЕУ софт вер“, већ да су НА ТО и ЕУ „ле ва и 
де сна но га“ за без бед ност њи хо вих чла ни ца. (Ви де ти чла нак „НА ТО и ЕУ су 
ком пле мен тар ни“, По ли ти ка, 25. април 2009.) 
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Евро пу/ЕУ “Евро а зи ја не ма ал тер на ти ву” – не за то што она 
то же ли, не го за то што она то ег зи стен ци јал но мо ра (де фи-
цит енер ге на та, си ро ви на, тр жи шта...). Ана лог но исто риј ско 
ис ку ство Евро па већ има: угаљ и че лик (по сле тра у ма тич ног 
Дру гог свет ског ра та) би ли су ини ци јал но ко хе зи о но је згро 
бу ду ће ЕУ и на мет ну ти мо дел по сред не ве зе са САД19. Ана-
лог но угљу и че ли ку, бу ду ћи ру ско-европ ски ко хе зи о ни чи-
ни лац (ово га пу та по сле хлад ног ра та) тре ба ло би да бу ду 
гас и наф та, тј. мре жа га со во да и наф то во да као за јед нич ки 
„кр во ток за бу дућ ност“ око ко га ће се гра ви та ци о но ин те-
гри са ти оста ле еко ном ске, по ли тич ке, кул тур не, па и вој не 
функ ци је и ве зе.

 
Ски ца 1: Европ ски мо сто бран САД на за па ду Евро а зи је или

“Цен трал ни по ло жај Атлант ске за јед ни це у свет ским раз ме ра ма”
(осен че не др жа ве уну тар оме ђе ног аре а ла су чла ни це НА ТО и/или ЕУ)

 Изв ор: Зб иг њев Бжежински , Д ру га шанса  Амери ке  – три  пр ед седника и 
 кри за аме ричке су пер силе, Ј П С лу жбени г лас ни к;  Факулт е т б езбедн о-

сти Универзитета у Београду ,  Бе оград,  2009. (с т р.  1 08)

19 По сле фор ми ра ња НА ТО и Мар ша ло вог пла на, убр зо је усле дио Па ри ски 
уго вор 18. апри ла 1951. и Европ ска за јед ни ца за угаљ и че лик (ЕЗУЧ)



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 12/2009, год. V vol. 5 стр. 5176

63

Ме ханизам руског „пр еу зимања“ Е в ро пе/ЕУ  
од  САД 

– утоп и ја  и ли  реалана  б уд ућност –

 Ге ополит ичка аквиз иц ија САД ,  учи њена кра јем већ 
 раније  „преломље ног“ Другог  с ветск ог рат а и у пр вих 5- 
10  го дина п осл е њега н а  ратом  исцрпљ еном за п ад ном, 
п риатланстком ободу Евроа зије,  који , чак и да  је х тео,  више 
н ије могао  д а пружи  било к ак ав отпор  – тра јала је т оком чи-
тавог хладног  рата, а  тр ај е и д ан ас. О на  је  вешто  пр икр ивена 
тобоже добро вољним с авезни штвом, ал и  су  у  њему ев роп-
ске зем ље ,  и по јединач но и за је дн о, друг ора зредн и  па ртнер. 
Д осадашњ и стид љи ви  покушаји  ев ропске в ој не ,  полит ичке 
и е коном ск е е манци пац ије  били  су  сам о инц идент и инфа-
нтилн ог н есташлук а  који н ису имали  суштинских  ефеката. 
Д акле , Европ а/ЕУ је  п рема СА Д  очигле дно и  даљ е  у зав ис но м 
односу. Та кву насле ђе ну ре лацију она  не  м оже д а п ром ени 
с ам а и  д а намет ну ту  н еприрод ну интеграцију  трансоке а нс ког  
т ипа (ев р о-ат лантск у)  пр еоријентиш е у  г еографски  л оги чн-
ију, а у  буду ћн ост и и  утилита р ниј у – транск онтиненталн у 
(евроазиј ску).  Европа/ ЕУ то  мо же да оствари сам о уз п ом оћ 
Русије, али  не као  нов ог тут о р а,  ве ћ на основу  о бостран и х 
 ге оек ономск их ,  а упоред о и геопол ити чких инте реса.  (скица  
2). О се тљиво ст  и рискантн ост т ога про цеса  налаже да он  
буде фа зн и:

- Прва фаза: САД↔ЕВРОПА/ЕУ↔Русија – успостав-
ља ње равнотежних односа, где ће Европа/ЕУ и 
даље имати стандардне релације са САД, али ће са 
Русијом односи бити подигнути на сличан ниво;

- Друга фаза: САД→ЕВРОПА/ЕУ↔Русија – све изра-
женија еманципација Европе/ЕУ од САД и руски ан-
гажман на формирању Европе/ЕУ као посебног пола 
моћи (“Европски велики простор”) који неће бити 
под контролом САД;

- Трећа фаза: ЕВРОПА/ЕУ↔Русија – везивање Евро-
пе/ЕУ (“Европског великог простора”) за Русију на 
партнерским економским и геополитичким основа-
ма;

- Четврта фаза: ЕВРОПА/ЕУ←Русија – Европа/ЕУ у 
руској интересној сфери и потенцијално формирање 
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Еврору сије20 као гео економ ско-геопо литичко-гео-
стра тегијске интеграције.

 
Скица 2:  “Е вроп ски велик и просто р ” к а о с амосталн и  по л м оћи у н еое-

вр оазиј ск ој мулт ипо ларној ко нцепцији  Вели ких п ростора  -  д ру га и 
тре ћа фаза руског “преузимања” Европе/ЕУ од САД 

-

Извор: w ww. evraz ia.info 
 
Да ли је ова ква пла не тар но ва жна „ге о по ли тич ка тран-

зи ци ја“ Евро пе/ЕУ из аме рич ке ка ру ској ин те ре сној сфе ри 
ре ал но оче ки ва на у бу дућ но сти или је са ста но ви шта ак ту ел-
не су пре ма ци је САД – уто пи ја? На уч на ге о по ли тич ка прог-
но сти ка, за сно ва на на те о риј ским зна њи ма о исто риј ским 
успо ни ма и па до ви ма ве ли ких им пе ри ја, те на осно ву по сто-
је ћих ви ше знач них трен до ва, упу ћу је на осет но сма ње ну не-
при ко сно ве ност САД и ње ну све ма њу спо соб ност да кон тро-
ли ше нај ва жни ја свет ска кре та ња. Енер ген ти су кључ ни чи-
ни лац ру ског ин стру мен та ри ју ма за тран сфор ма ци ју по сто-
је ћег ге о по ли тич ког по рет ка, и у уче ста лим кон ста та ци ја ма 
аме рич ких зва нич ни ка о „ру ској ге о по ли тич кој (зло)упо тре-
би енер гет ске за ви сно сти Евро пе“ сва ка ко има исти не. Али, 
упр кос то ме, САД немогу да за до во ље европ ске енер гет ске 
по тре бе нео пи пљи вим „парт нер стви ма“, „са ве зни штви ма“, 
„али јан са ма“..., а Ру си ја може кон крет ним га сом и наф том. 
За хва љу ју ћи свом стра те шком сре ди шњем енер гет ско-ге-
о граф ском по ло жа ју из ме ђу два де фи ци тар на ре ги о на, ко-

20 О идеји и картографској визуелизацији Еврорусије видети у: Миломир 
Степић, Будућа блоковска структура света, Економика, Вол. 33 (1997), бр. 
1-2, Економика, Београд, јануар-фебруар 1997, стр. 37-41.
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ји су, исто вре ме но, и два ге о по ли тич ки кључ на евро а зиј ска 
про че ља на ње ном ис то ку и за па ду, Ру си ја ће се га со во ди ма 
и наф то во ди ма у бу дућ но сти умре жа ва ти не са мо са при о-
ри тет ном Евро пом/ЕУ, већ и са да ле ко и сточ ним аме рич ким 
кон ку рен ти ма – Ки ном, Ја па ном, Ју жном Ко ре јом... (ски ца 3)

Ски ца 3: Стра те шки сре ди шњи по ло жај Ру си је из ме ђу два енер гет ски 
де фи ци тар на евро а зиј ска ре ги о на – Евро пе/ЕУ и Да ле ког ис то ка

Руске  ц ев ов од не  „конекције“ и неир итира ј ућ и  st ep by 
step  темп о реа л из ац ије , те с л ед ств ен а  геополи тичка пре-
оријентациј а  Ев ропе/ЕУ, н еће  се оствариват и без  проблем а 
и тзв.  н аф тн о- гасних  криза21 . Тер ми нологијом Ка рла  Шмита 
 ре чено, на  “енерг ет ск и тр озубац” 22  ру ског те лурокра-
тског  Бех емота  ус ме рен  према а ме ри чк ом таласо кратском 
Левијат а ну  у  Европ и/ ЕУ, САД с у р еа гов але тра га ње м  за алт-

21 Ин стру мен та ли зо ва на Укра ји на и у бу дућ но сти ће ин ду ко ва ти кри зу у снаб-
де ва њу ру ским га сом и у „енер гет ској без бед но сти“ Евро пе. Сте пен осе тљи-
во сти и уце њи во сти Евро пе по себ но ће до ла зи ти до из ра жа ја зи ми. Сто га се 
мо же оче ки ва ти да го ди шњи ti ming ру ског ди пло мат ског и ге о по ли тич ког 
ка пи та ли зо ва ња енер гет ске за ви сно сти Евро пе/ЕУ бу де „тем пи ран“ на пе-
ри од де цем бар-март. 

22 „Енер гет ски тро зу бац“ чи не бал тич ко-не мач ки, цен трал но-европ ски и цр-
но мор ско-бал кан ски це во вод ни „сно по ви“. За срп ске ин те ре се ва жан је цр-
но мор ско-бал кан ски пра вац: наф то вод Кон стан ца – Пан че во – Трст и ак-
ту ел ни ји га со вод Бур гас – Бе о град – Ма ђар ска. Иако се у срп ској јав но сти 
че сто по тен ци ра, по ло жај Ср би је је тран зит ни и ма ње ва жан од по ло жа ја 
Бу гар ске, ко ји је ви ше стру ко ком плек сни ји: а) при јем ни (из под мор ског де ла 
тра се она пре ла зи у коп не ну); б) тран зит ни (од ис то ка пре ма за па ду Бу-
гар ске) и в) чвор ни (на за па ду Бу гар ске би ће ва жно ра чва ње пре ма Грч кој и 
да ље, пре ма Ита ли ји). 
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ернати вн им на ф товодима (Баку- Тб ил ис и-Чеих ан  /BTC/) и  
гасо вод има (Набу ко ) за к оје н ас тој е да приволе своје  савезн-
ике, и ак о су  т о скупље, ду же ,  небезбе дн иј е  и, са  ста новишт а 
 рас по ложив их  ре зерви, неси гурн ије вар ија нт е. Али,  с уш-
ти нск и зна чајниј а  и  далеко с еж ни ја  јесте  ант иру ска геопо-
ли тичка преве нтивна  (ре) ак ција  САД у виду трансгресије 
НАТО  и  ЕУ. Од  19 99. до 20 09. г од ине створе на  је „НАТО- 
заве са“ од Ба лтичко г до Јад ранског  и Црног  м ор а. (скиц а 
4)  З емље групи сане у  Рамсфе лдову  т зв .  Нову Ев ропу има-
ју зап ањ ујуће с личн е не са мо спољашње п рос торне  о бр ис е, 
 већ и т ам понску г еоп ол ит ичку фу нк циј у са Ме ки ндеровим 
“Санита рн им кордон ом” из 1919.  го дине.  23  Св аки о д три 
 ци кл ус а  прошире ња   током десетогод иш њег п ери ода  имао   је  
„ нај мањи  за је днички геоп олит ич ки сад ржала ц“ у тра нс гр-
есији према р уским  гр ани ца ма, али и своје  сп ецифичности:  
1) 199 9.  годи не био  је  одраз потп уне  н емоћи  Р ус иј е да  се 
успротиви  попу ња в ању  НАТО с а три цен тралноевро пс ке  
земљ е  – Пољск е на „ Коридо ру  ра това“,  Чешке  ко ја контр оли-
ше „Че шку т вр ђа ву“ и  Мађ арске к ој а доминира „Панон ск ом 
лепе зом “; 2) 2004.  го дине  пре дс та вљао  је ужур ба но  запреча-
вање  руских  интерес а у  Централ ној  Европи  (С ло вачка) , 
 Ба лтичком  (Л битваниј а,  Ле тонија,  Ес то нија),  Црн оморском 
 (Рум унија и  Б угарска )  и  Јадранском басену  ( Словен иј а) и 
3) 20 09.  године  формирао  је  „јадран ск а  кљешта“ ( Хр ва тска 
и А лбанија ), укљ уч ујући и снажно војно присуство у  БиХ,  
К иМ  и Б ЈРМ, а  све р ад и  та ласокра тско г Н АТО-бараж-
ирања трансбал ка нског п ра вца ( С И- ЈЗ ) о јачал е  и  п оново 
 ге ополитичк и амбици озне Ру си је.

 

23 Ви де ти де таљ ни ју ана ли зу и кар ту, у: Ми ло мир Сте пић, Ср би ја у евро а зиј
ској и нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји – упо ред на ге о по ли тич ка ана ли за, „Ру си ја 
и Бал кан – пи та ња са рад ње и без бед но сти“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2008, стр. 33-34.
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Скиц а 4 : НАТО-фр онти јер од Ба лтичко г до Јадра нск ог и  Цр ног мора
(три циклуса ширења 1999-2009)

sr.wi ki pe dia.org/sr-el/НА ТО

Сим би о за срп ских и ру ских ге о по ли тич ких 
ин те ре са на Бал ка ну

Срп ске зе мље, у свом ин те грал ном те ри то ри јал ном оп-
се гу и са ста но ви шта ге о граф ских пре ди спо зи ци ја свог ге о-
по ли тич ког по ло жа ја, је су кључ ни бал кан ски чи ни лац. Иако 
се на ла зе уну тар гло бал ног Ri mland-а ко ји окру жу је He ar
tland, срп ске зе мље, de fac to, пред ста вља ју „ре ги о нал ни He
ar tland”, ко ји на „бал кан ском пот кон ти нен ту“ има сре ди шњу 
по зи ци ју и ана лог ну ге о по ли тич ку функ ци ју (и исто риј ску 
суд би ну) као ру ски „евро а зиј ски He ar tland” у пла не тар ним 
раз ме ра ма.24 Ка да се ово ме до да срп ска и ру ска ет нич ка, ре-
ли гиј ска и кул тур но-ци ви ли за циј ска срод ност, те слич на 
исто риј ска ис ку ства и др жа во твор ни ци клу си, сле ди око-
шта ла за пад на пер цеп ци ја Ср ба као пер со ни фи ка ци је Ис то-
ка и те лу ро кра ти је, „ма лих (бал кан ских) Ру са“, пре пре ке и 
24 Ми ло мир Сте пић, У вр тло гу бал ка ни за ци је, ЈП Слу жбе ни лист СРЈ; 

Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, стр. 102-1008.
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ре ме ти лач ког фак то ра за за пад не ге о по ли тич ке ин те ре се на 
ју го и сто ку Евро пе и про тив ко јих је сва ка ак ци ја до зво ље-
на. Сход но то ме, не за чу ђу је што је од 1990-их ус по ста вље на 
сте ре о тип на упо треб на „фор му ле“:

Ср би = Ру си = про тив ник За па да
⇓

срп ски су пар ни ци = ру ски су пар ни ци = са ве зни ци За па да
⇓

по раз Ср ба = по раз Ру са = по бе да За па да

По сле ди це го то во два де се то го ди шње при ме не ова квог 
при сту па је су ка та стро фал не ра зе ме ре ра ср бљи ва ња, те ри-
то ри јал ног са жи ма ња и фраг мен та ци је срп ског про сто ра на 
Бал ка ну, а сна же ње и екс пан зи ја срп ских су се да, чак и оних 
ко ји су хи брид ним ет но ге нет ским и др жа во твор ним про це-
сом пот пу но или де ли мич но на ста ли из срп ског ет нич ког 
кор пу са и узур па ци јом де ла срп ске исто риј ско-др жав не те-
ри то ри је. За пад је ап сурд ну ти то и стич ку фор му лу „Сла ба 
Ср би ја – ја ка Ју го сла ви ја“ не знат но тран сфор ми сао и на ста-
вио да је прак тич но спро во ди у не фор ма ли зо ва ном об ли ку 
„Ма ла Ср би ја – ста би лан Бал кан“.25 Из то га је про ис те кло 
уни шта ва ње Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, сма њи ва ње, пре се-
ца ње и стал не прет ње уки да њем Ре пу бли ке Срп ске, одва ја-
ње Цр не Го ре од Ср би је и ли ша ва ње Ср би је из ла за на мо ре, 
ам пу та ци ја Ко со ва и Ме то хи је од Ср би је и ан та го ни зо ва ње 
БЈР Ма ке до ни је (на ста ле на тлу ју жног де ла исто риј ско-ге о-
граф ске Ста ре Ср би је) пре ма Ср би ји под прет њом по де ле, а 
отво ре но се пре ти и да љом фраг мен та ци јом Ср би је. Сви ови 
ан ти срп ски уда ри по сред но су и ан ти ру ски.

За пад је „ко ди рао“ срп ски чи ни лац као ру ског екс по-
нен та на Бал ка ну, без об зи ра на срп ски став о то ме. Да ли 
срп ски чи ни лац на исти на чин пер це пи ра ју и Ру си? Да ли 
Ср би са ми се бе та ко ви де? Да ли Ср би сма тра ју Ру се сво јим 
не у пит ним и трај ним са ве зни ком? Да ли је са ве зни штво уза-
јам но и по у зда но, бу ду ћи да је то ком 19. и 20. ве ка би ло не-
до след но сти, не ра зу ме ва ња, ста ра ња са мо о сво јим ин те ре-
25 И у пр вој и у дру гој кри ла ти ци тер мин Ср би ја пер со ни фи ку је це ло ку пан 

срп ски чи ни лац, тј. срп ске зе мље на Бал ка ну. Исто вре ме но, то под ра зу ме ва 
и сла бље ње ру ског ути ца ја на Бал ка ну, тј. Бал кан по ме ри евро-аме рич ког 
по ла мо ћи. 
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си ма, из ра зи то кон фликт них си ту а ци ја и објек тив не не мо ћи 
да се на ме ђу соб не од но се ути че на по зи ти ван на чин (на при-
мер: обе Ју го сла ви је би ле су из ра зи то ан ти ру ске тво ре ви не 
За па да, са ва жном та ла со крат ском ге о по ли тич ком уло гом)? 
У про фи ли са њу сим би о зе ин те ре са нео п ход но је тре зве но 
кон ста то ва ти да срп ске зе мље ни су ру ски не по сред ни при о-
ри тет, али је су ве о ма ви со ко ко ти ра не и на ла зе се у дру гом 
кон це трич ном кру гу ру ских ге о по ли тич ких ин те ре са, у сек-
то ру Цен трал но-Ис точ на Евро па26.

За ру ске ин те ре се срп ске зе мље су по у зда не и мак си-
мал но упо тре бљи ве са мо као те ри то ри јал но ин те грал не, 
ком пакт не и ге о по ли тич ки до ми нант не на Бал ка ну27. Упра во 
та свој ства су си сте мат ски по ни шта ва на од 1990-их го ди на. 
По сле ди це за срп ски чи ни лац су ди рект не (де мо граф ске, те-
ри то ри јал не, еко ном ске, вој не...), а за ру ске ин те ре се ин ди-
рект не (сла бље ње је ди ног бал кан ског по у зда ног са ве зни ка). 
Али, Ср би, хте ли-не хте ли, план ски или спон та но, за др жа-
ли су на Бал ка ну про дор За па да и Ру си ма „ку пи ли вре ме“ 
од 15-20 го ди на, омо гу ћи ли им кон со ли да ци ју и до при не ли 
са да шњој мо ћи и са мо по у зда њу у ме ђу на род ним од но си ма.28 
Бу ду ћи да је це на ко ју је срп ски чи ни лац пла тио и још увек 
пла ћа ве о ма ви со ка, да ли би Ру си у бу дућ но сти тре ба ло да 
је ком пен зу ју не са мо кроз из глед не енер гет ско-це во вод не и 
еко ном ско-фи нан сиј ске аран жма не, већ и у ви ду не по сред не 
по др шке срп ским ге о по ли тич ким ин те ре си ма? Под ра зу ме ва 

26 При о ри тет, ло гич но, има ју бив ше со вјет ске ре пу бли ке ко је пред ста вља ју 
„но во ино стран ство (за гра нич је)“, ве ћи ном се не по сред но гра ни че са Ру-
си јом, има ју ве ли ки број ру ског ста нов ни штва, рас по ла жу ре спек та бил ним 
на о ру жа њем (Укра ји на чак и ну кле ар ним), на њи хо вој те ри то ри ји су ру ске 
тру пе, вој не ба зе и дру ге ин ста ла ци је, при вре де су и да ље ком пле мен тар не 
(на ро чи то тра се га со во да и наф то во да) и кон тро ли шу кључ не ге о стра те гиј-
ске обла сти од ег зи стен ци јал ног зна ча ја за Ру си ју. Оне се на ла зе у пр вом 
кон цен трич ном кру гу ру ских ге о по ли тич ких ин те ре са. Ви де ти ше му у: В. 
А. Ко ло сов, Н. С. Ми ро нен ко, Ге о по ли ти ка и по ли ти че ская ге о гра фия, стр. 
226. 

27 Оста ли бал кан ски на ро ди и др жа ве су се по ка за ли углав ном као тра ди ци о-
нал но и до след но ан ти ру ски ори јен ти са ни, а не ки су, за ви сно од исто риј ске 
и ге о по ли тич ке си ту а ци је, праг ма тич но пре вр тљи ви.

28 Да ли је ово пре те ра на, срп ско-ми то ман ска тврд ња о зна ча ју јед ног ма лог 
на ро да ко ји за се бе ми сли да је ве ли ки и зна ча јан, ка ко се Ср би ма че сто 
за ме ра чак и у до бро на мер ним по ли тич ким, умет нич ким и на уч ним кру го-
ви ма За па да? Сва ка ко ни је, бу ду ћи да су та ква за па жа ња јав но са оп шти ли, 
на при мер, Х. Ки син џер, З. Бже жин ски, ге не рал П. М. Га луа, А. Ду гин, Ј. 
Гу ско ва...). 
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се да сми сао ком пен за ци је ни је у не кој ру ској оба ве зи и ду-
го ва њу или, пак, у не ком та квом срп ском зах те ву, већ у обо-
стра но ко ри сним, за јед нич ким, ду го роч ним и су штин ским 
на ци о нал ним и др жа во твор ним ци ље ви ма ко ји се те ме ље на 
слич ној ге о по ли тич кој са мо спо зна ји и иден ти те ту.

По ла зи ште за ус по ста вља ње сим би о зе срп ских и ру-
ских ге о по ли тич ких ин те ре са тре ба ло би да бу де ја сно про-
фи ли са ње срп ских ин те ре са на Бал ка ну. Срп ски чи ни лац 
се још увек на ла зи у ста њу пост ју го сло вен ског ма мур лу ка 
и кон фу зи је. Уоч љи ва је не спо соб ност да се про це си то ком 
про те клих два де се так го ди на схва те у ге о по ли тич ком кљу-
чу. Фра пант на је до след ност у вир ту ел ном (не-те ри то ри јал-
ном, чак и ан ти-те ри то ри јал ном) при сту пу на ци о нал ним ци-
ље ви ма и до бро вољ ној по мир љи во сти у при хва та њу на сил но 
на мет ну те ет но-ге о граф ске и по ли тич ко-ге о граф ске кар те 
на Бал ка ну. То је про из ве ло ле тар гич ну и де фан зив ну без-
и деј ност у про фи ли са њу срп ских ге о по ли тич ких ин те ре са, 
бр бљи ву и не кон крет ну ре то рич ност пу ну „оп штих ме ста“ 
у бе зал тер на тив ној ори јен та ци ји ка еве ро а тлант ским ин те-
гра ци ја ма и нео ју го сло вен ско, ре тро-ге о по ли тич ко вра ћа ње 
на над на ци о нал не иде је о на вод ној ну жно сти бал кан ских 
ин те гра ци ја, где би срп ски на род и др жа ва тре ба ло по но во 
да уло же нај ви ше. На ка та стро фа лан би ланс „ге о по ли тич ке 
тран зи ци је“ по сле 1990-их го ди на гле да се по ли тич ки „по-
жељ но“ и „ко рект но“ као на не у пит ну „но ву ре ал ност“, а сва-
ко про бле ма ти зо ва ње то га пе ри о да ана те ми ше се као ре тро-
град ни и бес пред мет ни „по вра так у про шлост“29 (уме сто да 
се про гре сив но и без у слов но „иде у бу дућ ност“).

У ства ри, нео п хо дан је ре во лу ци о нар ни обрт у при-
сту пу – срп ски ин те ре си тре ба ло би да под ра зу ме ва ју по ни-
шта ва ње на сил них ге о по ли тич ких про ме на на ста лих не са-
мо по сле 1990-их го ди на, већ и по сле ди ца про ис те клих из 
ства ра ња, тра ја ња и ка рак те ра обе ју го сло вен ске др жа ве као 
ан ти срп ске и ан ти ру ске тво ре ви не. То би био фа зни про цес:

1. Нај хит ни је би тре ба ло да се за у ста ви по сто је ћа инер-
ци ја те ри то ри јал ног ре ду ко ва ња и фраг мен та ци је 

29 Позитивна конотација „повратка у прошлост“, тј. разматрања узрока, тока и 
последица процеса разби-распада СФРЈ, сугерише се само ако је у контексту 
селективног (псеудо)доказивања апсолутне српске кривице. У том случају, 
користи се посебно конструисан појам – „суочавање са прошлошћу“ – али 
само до 1990-их година, никако уназад.
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срп ских те ри то ри ја (Ко со во и Ме то хи ја, Ре пу бли ка 
Срп ска, Вој во ди на, Ра шка област, де струк тив на псе-
у до ре ги о на ли за ци ја Ср би је...);

2. Упо ре до са за у ста вља њем цен три фу гал них про це са 
усле ди ло би ја ча ње те ри то ри јал не ко хе зи је срп ских 
зе ма ља; у пр вом ре ду би се то од но си ло на Ср би ју 
и под ра зу ме ва ло ре ин те гра ци ју Ко со ва и Ме то хи је 
у устав но-прав ни по ре дак Ср би је, те ви ше ди мен зи-
о нал ну ре ср би за ци ју то га про сто ра ко ји се са да ин-
тен зив но, на сил но и си сте мат ски ра ср бљу је, тј. по ар-
ба на шу је и исла ми зу је30;

3. По том би се сук це сив но, не на сил но и не и ри ти ра ју-
ће пре ма ве ли ким си ла ма и су се ди ма, ус по ста ви ла 
срп ска ин те ре сна сфе ра у свим срп ским зе мља ма, а 
ко је се са да на ла зе уну тар но вих др жа ва на ста лих 
на ти то и стич ко-ба дин те ров ским „прин ци пи ма“ сла-
бље ња срп ског чи ни о ца на Бал ка ну;

4. Епи лог ре а ли за ци је срп ских ге о по ли тич ких ин те ре-
са би ло би фор ми ра ње, очу ва ње и све о бу хват но сна-
же ње ин те грал не срп ске др жа ве ко ја би сво јим гра-
ни ца ма об у хва ти ла све или ве ли ку ве ћи ну срп ских 
зе ма ља и би ла га рант ста бил но сти Бал ка на; ti ming 
за ње но ства ра ње је ве о ма ва жан и под ра зу ме вао би 
но ви, ве ли ки, свет ски и/или европ ски „тек тон ски ге-
о по ли тич ки по ре ме ћај“, укљу чу ју ћи и тран сфор ми-
са ње по ли тич ко-ге о граф ске кар те као ре зул тат ра-
ди кал них про ме на на ска ли свет ске мо ћи.

Овај про цес не би био на чвр стим осно ва ма и ко ли ко-
то ли ко одр жив ако не про ис тек не из ја сно про фи ли са ног 
срп ског ге о по ли тич ког иден ти те та, ко ји је са да за гу бљен, 
не ја сан, амор фан и као та кав, што је по себ но ва жно – (са мо)

30 Механизам и шему „корак по корак“ расрбљивања православног верског 
и културно-цивилизацијског  идентитета Косова и Метохије видети, у: 
Миломир Степић, Перспективе Косова и Метохије у контексту глобалних 
геополитичких концепција, „Срби на Косову и у Метохији“, Зборник радова 
са научног скупа одржаног у Косовској Митровици 27-29. маја 2005. године, 
Научни скупови, књ. 112, Одељење друштвених наука, књ. 26, САНУ, 
Београд, 2006. (стр. 275); шири, балкански контекст расрбљивања Косова 
и Метохије, укључујући и могући епилог, видети у: Миломир Степић, 
Косовско-метохијска карика расрбљивања Балкана – могући епилог и 
његове геополитичке последице, „Гласник“, св. 85, бр. 1, Српско географско 
друштво, Београд, 2005, стр. 187-198.
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на мет нут и ма ни пу ла ти ван. Су штин ска ди ле ма ко ја зах те ва 
раз ре ше ње је сте упра во „кри за ге о по ли тич ког иден ти те та“ 
и са др жа на је у по сто је ћој ду ал но сти, дез о ри јен ти са но сти 
и рас по лу ће но сти, што про из во ди анар хич ни не мир, бор-
бу уну тар на ци о нал ног кор пу са и ши зо фре ну ге о по ли тич ку 
по зи ци ју.31 У ет но-на ци о нал ном, вер ском, ци ви ли за циј ском 
и исто риј ско-ге о по ли тич ком сми слу не спор на је искон ска 
срп ска при пад ност Ис то ку, док у кул тур ном, еко ном ском, 
по ли тич ком и вој но-стра те гиј ском сми слу већ два ве ка тра-
је про цес “ре ко ди ра ња” и пре у сме ра ва ња у аре ал За па да.32 
Ни је не ва жно пи та ње да ли је ово „се де ње на две сто ли це“ 
фа та ли стич ка по сле ди ца ге о граф ских да то сти и исто риј ског 
усу да по зи ци је „у про це пу све то ва“33, али бу ду ћа срп ска ори-
јен та ци ја за ви си ће пр вен стве но од од го во ра на пи та ње да 
ли ова ква по зи ци ја мо же да оста не трај но ста ње и са ка квим 
по зи тив ним и не га тив ним по сле ди ца ма (мо дел „И-И“) или 

31 Ово није српска специфичност. Примери Грчке и Турске су још очигледнији.
32 Још су Вук и Доситеј, школовани и интелектуално оформљени на Западу, 

већ у току Првог српског устанка разумљиво позиционирали „отклон 
клатна“ припадности тек ослобођене Србије на дијаметрално супротну 
страну од дотадашњег наметнутог турско-оријенталног – према европским, 
западним вредностима. То је касније наставила српска просветна, 
научна, културна и политичка елита, листом образована и интелектуално 
профилисана у Трсту, Пешти, Бечу, Грацу, Берлину, Паризу..., а незнатно 
у Петрограду, Москви, Кијеву. Будући да су долазили из сиромашних, 
патријархалних, културно заосталих, економски неразвијених и ратовима 
опустошених српских крајева, њихова фасцинација Западом рађала је 
логичну немоћ да се направи разлика између материјалистичке димензије 
тамо стечених знања и способности које би требало применити у српској 
средини, на једној страни, и трансплантације духовног, културног, 
цивилизацијског, па и геополитичког идентитета који је био у суштинском 
нескладу са исконском српском самоспознајом, на другој страни. Штавише, 
западна српска оријентација јесте остајала неупитна, али се и рачвала, 
што су често артикулисале две интелектуалне „струје“: једна, школована 
у централноевропским, германским центрима, и друга, образована у 
западноевропским, француским и енглеским градовима. Неки су чак (на 
пример: Јован Цвијић), у току својих „раних радова“ припадали једној, а 
у току „позне фазе“ другој „фракцији“. Уз краткотрајне прекиде, српска 
окренутост Западу траје готово два века и данас се манифестује у готово 
догматској тежњи евро-атлантским интеграцијама.

33 Дефинисање српске позиције као Исток на Западу, Запад на Истоку, што 
се приписује св. Сави, реална је последица историјски континуираног 
геополитичког значаја Балкана, његове контактности, транзитности, 
чворности и осциловања трансгресионо-регресионих фронтијера великих 
империја и интересних сфера, што резултира „процепом светова“. Бранислав 
Матић, Живети на „веригама света“, „Тајна Балкана“, СКЦ, Београд, 1994, 
стр. 13.
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пред сто ји не из бе жно опре де ље ње на јед ну или дру гу стра ну, 
са свим по зи тив ним и не га тив ним ефек ти ма (мо дел „ИЛИ-
ИЛИ“).

Ка кав ће би ти ка рак тер ру ско-срп ских ге о по ли тич ких 
од но са у јед ном, а ка кав у дру гом слу ча ју? Ру ски ин те рес, не 
са мо тра ди ци о нал но, већ и са ста но ви шта но вих ге о по ли тич-
ких при ли ка, је сте тран сбал кан ски ори јен ти сан дуж осе се-
ве ро и сток-ју го за пад.34 Сто га је ви ше ди мен зи о нал но по ја ча-
ва ње при су ства у срп ским зе мља ма и на Бал ка ну ло гич но јер 
је то кључ на „тач ка ослон ца“ за сва ку европ ску, евро а зиј ску 
и гло бал ну ге о по ли тич ку ам би ци ју Ру си је. Истин ски ру ски 
„по вра так на Бал кан“ био би, та ко ђе, фа зни:

1. Да љим и још из ри чи ти јим не при зна ва њем на сил-
не ар ба на шке се це си је Ко со ва и Ме то хи је Ру си ја би 
„за др жа ла но гу у (бал кан ским) вра ти ма“, тј. у не мер-
љи во ге о по ли тич ки ва жној цен трал ној обла сти Бал-
кан ског по лу о стр ва35, упр кос фак тич кој вој ној кон-
тро ли НА ТО и њи хо вих ар ба на шких са те ли та у то ме 
про сто ру;

2. Исто вре ме но би усле дио бла го вре мен и не по сред ни-
ји ру ски ан га жман на пре вен ци ји оста лих дез ин те-
гра ци о них про це са, по себ но ауто но ма штвом и (псе-
у до)ре ги о на ли змом ка му фли ра ног вој во ђан ског се-
па ра ти зма ко ји угро жа ва не са мо фор мал ну те ри то-
ри јал ну це ло ви тост Ср би је, не го и бу ду ће це во вод не 
ко ри до ре за тран спорт ру ског га са и наф те пре ма ЕУ;

3. Нео п ход но је ур гент но, чак и ул ти ма тив но ру ско ди-
пло мат ско ре ак ти ви ра ње и пар ти ци пи ра ње на чел-
ним по зи ци ја ма мно го број них ме ђу на род них ми си ја 
на Бал ка ну, где оне до след но спро во де ан ти срп ске (и 
ан ти ру ске) ге о по ли тич ке ци ље ве (у про те клих 15-20 
го ди на во де ћу уло гу има ли су ма хом Аме ри кан ци и 
Нем ци/Аустри јан ци); по треб но је спре чи ти „ре де фи-
ни са ње“ тих ми си ја са УН (где Ру си ја има ути ца ја) 
на ЕУ (у ства ри НА ТО, где Ру си ја не ма ути ца ја);

4. На осно ву соп стве не мо ћи и по тре ба, те по сред ством 
ја ког срп ског ет но-де мо граф ског, исто риј ског, ду хов-

34 Видети карту „Косово и Метохија у балканској пројекцији сучељавања 
евроатлантизма и евроазијства“ у: М. Степић, Перспективе Косова и 
Метохије у контексту глобалних геополитичких концепција, стр. 269.

35 Јо ван Цви јић, Цен трал на област и бал кан ско те ри то ри јал но је згро, „Го во-
ри и члан ци“, Са бра на де ла, књ. 3 (том I), СА НУ; НИ РО Књи жев не но ви не; 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1987, стр. 114-115.
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ног, кул тур ног, еко ном ског и ге о по ли тич ког при су-
ства и тра ди ци је, Ру си ја би тре ба ло да вра ти ути цај 
у БЈР Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри, Бо сни и Хер це го ви ни 
и Хр ват ској.

* * *
Уко ли ко се тренд ја ча ња ру ске мо ћи на ста ви, ства ра-

ње ње не ин те ре сне сфе ре на Бал ка ну ни је фик ци ја, упр кос 
са да шњој при вид но ма лој за ин те ре со ва но сти, опре зно сти у 
на сту пу и де фан зив но сти у од но су на агре си ван по ли тич-
ки, еко ном ски и вој ни ан га жман за пад них зе ма ља. Сим би о за 
ру ских и срп ских ге о по ли тич ких ин те ре са не би тре ба ло да 
бу де та лац емо тив не срп ске ру со фи ли је или ру ског па тер на-
ли зма. Не у по ре ди во ви ше са ру ске, а у при па да ју ћој ме ри и 
са срп ске стра не, она је сте ини ци ја лан, нео п хо дан, али не и 
до во љан услов за про ме ну бал кан ског, и след стве но – европ-
ског и евро а зиј ског сег мен та уни по лар ног свет ског по рет ка. 
За то је ну жно про бле ма ти зо ва ње ру мун ске, бу гар ске, грч ке, 
па и тур ске евро а тлан ти стич ке ори јен та ци је. То пред ста вља 
још де ли кат ни ји ге о по ли тич ки за да так због њи хо ве цр но-
мор ске и егеј ско-сре до зем не пар ти ци па ци је, ве о ма зна чај не 
за гло бал ну та ла со крат ску су пре ма ци ју САД. Бу ду ћа ге о по-
ли тич ка „кон струк ци ја“ Бал ка на, као што исто риј ско ис ку-
ство учи, мо же да под ра зу ме ва и ње го ву по де лу на две или 
ви ше зо на ути ца ја. Мо гу ће је да ће се у ње го вим за пад ним 
обла сти ма офор ми ти не мач ка ин те ре сна сфе ра, са упо ри-
штем у тра ди ци о нал ној про гер ман ској ори јен та ци ји ка то-
лич ког, сло ве нач ког и хр ват ског чи ни о ца, а ра ди не мач ког 
при сту па се вер но ја дран ским лу ка ма Ко пру, Пу ли и Ри је ци. 
Ис точ но, уну тар ве ћег де ла бал кан ског про сто ра, на се ље ног 
ма хом пра во слав ним, а де ли мич но и му сли ман ским ста нов-
ни штвом (ана лог но ет но-про стор ној струк ту ри Ру ске Фе де-
ра ци је), ус по ста ви ла би се ру ска ин те ре сна сфе ра. Али, од 
ве ли ког зна ча ја за ста бил ност Бал ка на је сте пи та ње ку да ће 
би ти тра си ра на гра ни ца из ме ђу тих хи по те тич ких ин те ре-
сних сфе ра. За срп ске ин те ре се ег зи стен ци јал но је ва жно да 
чи тав про стор срп ских зе ма ља бу де уну тар јед не ин те ре сне 
сфе ре, тј. да то не бу де раз лог њи хо вог но вог те ри то ри јал ног 
са жи ма ња и фраг мен та ци је. 
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Миломир Степич 
ВОЗМОЖНОСТИ СИМБИОЗА СЕРБСКИХ И 

РОССИЙСКИХ ГЕОПОЛИТИЧСКИХ ИНТЕРЕСОВ НА 
БАЛКАНАХ.

Резюме 

Не смо тря на спор но сть во про са, ге о по ли ти ка и по 
окон ча нии хо лод ной во й ны про дол жи ла ре ша ю щ им обра зом 
вли я ть на взи мо от но ше ния в ми ре, опре де ляя ин те ре сы си
ль ных игро ков и имея жи знен ную ва жно сть для не бо ль ших 
на ро дов и го су дарств. Ге о по ли ти че ские кон стан ты про дол
жи ли де й ство ва ть в том же на пра вле нии, в ко то ром дви га
ли сь во вре ме на, ког да клас си ки дан ной ди сци пли ны за кла ды
ва ли ее осно вы. Од на ко в све те но вых об сто я те льств все бо
ль шее вли я ние на ча ли при о бре та ть мно го чи слен ные ге о по
ли ти че ские пе ре мен ные. В кон крет ных ре ги о нах, как, на при
мер, на Бал ка нах, пе ре се ка ют ся ге о по ли ти че ские ин те ре сы 
ми ро вых дер жав, сре ди ко то рых од ним из глав ных игро ков 
явля ет ся Рос сия. В свя зи с су щ е ство ва ни ем мно го чи слен ных 
черт вза им но го сход ства эт ни че ско го, исто ри че ско го и ге
о по ли ти че ско го ха рак те ра За пад вос при ни ма ет сер бов как 
«рус ских на Бал ка нах», т.е. как сво их со пер ни ков апри о ри. 
Уста но вле ни ем рос си й скосерб ско го сим би о за ге о по ли ти че
ских ин те ре сов во змо жно до сти чь вза им ных вы год. Рос сия 
мо жет обес пе чи ть се бе на де жную стар то вую пло щ ад ку 
для «де мон ти ро ва ния аме ри кан ско го мо ста» в Евро пе (ЕС), 
для уме нь шния вли я ния США, а так же для уста но вле ния 
са мо сто я те ль ной евро пе й ской плат фор мы и ее по сле ду ю
щ е го ин те гри ро ва ния в евра зи й ское, или евро рус ское, ме га
фор ми ро ва ние. Со зда вая там понзо ны от Бал ти й ско го до 
Чер но го и Адри а ти че ско го мо рей, а так же ис по ль зуя дру гие 
пре вен тив ные ме ры, США про дол жа ют про ти во де й ство ва
ть вза им но му сбли же нию Евро пы (ЕС) и Рос сии. По доб но 
это му, Сер бия на Бал ка нах рас сма три ва ет ся как про тив
ник тран са грес сии США и, на чи ная с 90х г.г., про во дит ся 
тер ри то ри а ль ное сжа тие и фраг мен та ция серб ских зе ме
ль. В на ших общ их ин те ре сах пре дот вра ти ть да ль не й шее 
осла бле ние Сер бии, оста но ви ть ин ду ци ро ван ную ге о по ли
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ти че скую инер цию се па ра тистских про цес сов ра ди по сле ду
ю щ е го фор ми ро ва ния объ е ди нен но го серб ско го го су дар ства 
как на де жно го га ран та ста би ль но сти на Бал ка нах. 
Клю че вые сло ва: ге о по ли ти че ские кон стан ты и пе ре мен ные, 

«пе ре хват» Евро пы у США, серб ские и рос си й
ские ге о по ли ти че ские ин те ре сы, Бал ка ны.
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МилошКнежевић*

СР БИ ЈА НА ЗА ПАД НО-ИСТОЧНОЈ 
ВЕТРО МЕ ТИ НИ 

Срп ска по ли ти ка из ме ђу ве стер ни зма и ру со фи ли је

Ре зи ме

Принципијелнирускиставповодомнеразрешеногпро
блемастатусаКосоваиМетохијепомажеСрбијиуњеним
дипломатскимнапоримадамирнимиправнимпутемреин
тегришеПокрајину у свој државни састав.Али, руска по
дршка Србију ставља пред тежак задатак профилисања
властите спољнополитичке оријентације и прецизирања
сопственог геополитичког положаја. Под претпоставком
изостанка руске подршке српским реинтеграционим на
порима поводом КиМ, српске тежње ка евроатлантским
интеграцијама би вероватно биле снажније оправдаване.
Овако, руска подршкаСрбији гради нову ситуацију у којој
проалбанскинастројенезападнеземаљаоспоравајубазичне
српскетежње,аРусијатетежњеподржава.СаРусијому
дипломатскојпозадиниинаотворенојмеђународнојсцени,
Србијавишенијеусамљеназемљабезсаговорника,партне
ра и савезника. Русија поводом проблемаКосова несумњи
вопружаподршкуСрбији,алинаизгледистоветансрпско/
рускиставтимповодомнијеупотпуностилишенизвесних
недоумица.Тосе,пресвега,односинапотребусрпскестра
недаштобољеразазнаконстелацијустварнихпријатеља
ипротивникаиреалнихмогућностизбирне„ииполитике“,
којуочитаваслоган„ИЕвропа,иКосово“.Узто,рускапо

* Институт за политичке студије, Београд
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дршка Србији очигледно захтева и одређени напор српске
странеупраћењуипридржавањуначеламеђународногпра
ваиполитичкогмораланависинионихстандардакојејепо
ставилаРусијаупутиновскојетапиобновеглобалнемоћии
повећаногутицајауЕвропиинаБалкану.Нареченинапорје
исказануслоганупрепоруцида„РусинемогубитивећиСр
биодСрба“,или,даби„Срби,свакако,требалодабудувећи
СрбиодРуса!“
Кључнеречи:Србија,Русија,Европскаунија,статусКосо

ва, сецесија, спољнополитички поучак, евроин
теграције,еквидистанца,неутралност

Да ли се Ср би ја и Ру си ја уоп ште на ла зе у си ме трич-
ном, уза јам ном и уз врат ном по ло жа ју? Има ли би ло ка кве 
при хва тљи ве сра зме ре, или је то са мо ов да шња раз бо ко ре-
на по ли тич ка и ге о по ли тич ка фан та зма? Си му ла ци ја од но са 
пре ве ли ког ру ског и пре ма лог срп ског; гло бал но ути цај ног 
и ло кал ног, ко ме из да на у дан опа да зна чај; до ча ра ва ње за-
јед нич ког ро да, сло вен ског „брат ства“ без ствар ног је дин ства 
на ци о нал них ва ри ја ци ја; си му ла крум срп ско/ру ских са о се-
ћа ња и уза јам но сти, ко ја је ња ва ју или су одав но иш чи ле ла.

1.РусофилнаСрбијанасталнојадреси
ултиматума

Од ка ко по сто ји у не за ви сном и мо дер ном об ли ку, Ср-
би ја се са жи вља ва ла са спо ља на ме та ним зах те ви ма и уце-
на ма. Уз број на од у пи ра ња и су ко бе, али и ме сти мич на са-
гла ша ва ња и по ви но ва ња, Ср би ја је по ку ша ва ла да оп ста не и 
уста ли се на европ ској по зор ни ци не за ви сних зе ма ља. Но ви ја 
исто риј ска де ша ва ња су по ка за ла да је Ср би ја из ло же на, у 
не ку ру ку иза зов на, а ти ме и ризичнадржава, ко јој се ла ко 
из ри чу упо зо ре ња, за по ве сти и прет ње. Ср би ја у по след ња 
два ве ка соп стве не по ве сти по се ду је ду гу ли сту усло вља ва-
ња и уце њи ва ња. По ме ни мо са мо бес по го вор не ул ти ма ту ме: 
1914, 1941, 1948, 1991, 1999. и оне у пе ри о ду од 2000. до да нас. 
Мно ги од на ве де них пред ста вља ли су ло кал ни, па и европ-
ски и свет ски casusbelli.

Из гле да да Ср би ја ни у јед ном ча су ни је би ла до вољ но 
ве ли ка и сна жна да од вра ти ин те ре сен те за ње но ума ње ње 
и не ста нак од на ср тљи во сти, али ни до вољ но ма ла и сла ба 
да се по ми ри и по ко ри усу ду стал но угро жа ва не и нападане
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земље. У те жња ма пред у пре ђу ју ћег од вра ћа ња Ср би ја ни је 
успе ва ла ни пре ства ра ња Ју го сла ви је, ни у Ју го сла ви ји, ни 
по сле не ста на ка Ју го сла ви је. Ср би ја се, на и ме, су о ча ва ла са 
зло слут ним ул ти ма ту ми ма и као пр ва предјугословенскаСр
бија, и у пр вој и дру гој Ју го сла ви ји, и као тре ћа Ју го сла ви ја, 
и на по слет ку као дру га, постјугословенскаСрбија.

Исто ри ја је по ка за ла да су ул ти ма ту ми уру чи ва ни Ср-
би ји би ли или не по сред ни узрок ве ли ких свет ских и ре ги о-
нал них су ко ба и ра то ва, или њи хов лан ча ни плод.

У ско ро свим екс трем ним и ул ти ма тив ним си ту а ци ја-
ма у ко ји ма се на шла Ср би ја, уче ство ва ла је и Ру си ја (као 
Цар ска Ру си ја, или као Со вјет ски Са вез). И то пет пу та 14’, 
41’, 91’, 99’. и по сле 2000. Ру си ја је то ва зда чи ни ла на стра ни 
Ср би је, тј. Ју го сла ви је, а са мо јед ном, 1948, про тив та да шње 
Ти то ве Ју го сла ви је. За што не ре ћи: пре те жна ру ска, од но сно 
со вјет ска уло га исто риј ски се очи то ва ла у са ве зни штву, по-
мо ћи и за шти ти Ср би је у Ју го сла ви је.

Оту да су се на ма три ци ве ли ких оче ки ва ња, али и кон-
крет не по др шке и по мо ћи, у Ср би ји и на срп ском про сто-
ру уоп ште, раз ви ле сво је вр сне сим па ти је пре ма Ру си ји. Те 
сим па ти је су се на ни воу ко лек тив не све сти об ли ко ва ле као 
но стал ги ја и љу бав пре ма Ру си ји – русофилија. Ру со фил ни 
осе ћа ји код Ср ба са о бра зни су тра ди ци ји на кло но сти пре-
ма Ис то ку, пра во сла вљу и сло вен ству. Ан ти те тич ки, то пло/
хлад ни  осе ћа ји де ли су Ср бе на по ли тич ке та бо ре, али ти 
та бо ри ни су од јед ном и за на век за у зи ма ли јед но стра не по-
ло жа је. И ме ђу ис точ ња ци ма и ме ђу за пад ња ци ма до га ђа ла 
су се пре у сме ре ња, за о штра ва ња и убла жа ва ња екс лу зив них 
ори јен та ци ја. Шта ви ше, де ша ва ли су се и па ра док сал ни ин-
те лек ту ал ни спо је ви, по ли тич ки и пар тиј ски син кре ти зми, 
хи брид на свест не са мо на из глед, не го и у ствар но сти са-
свим су прот них, па и ис кљу чи вих на кло но сти.1

То га је, по ма ло при стра сно, све стан и не мач ки исто ри-
чар Холм Зунд ха у сен, ко ји је у ана ли зи по след ње че твр ти не 

1 Као при мер оди ста ком плек сног и те шко по мир љи вог фи лич но/фо бич ног 
по ли тич ког мен та ли те та мо же да по слу жи љо ти ћев ска иде о ло ги ја. Љо ти-
ћев ци су, на и ме, убе ђе ни па три јар хал ни пра во слав ци и све то сав ци, исто вре-
ме ни гер ма но фи ли и ру со фи ли, али и со вје то фо би и ан гло фо би. Уз то, љо ти-
ћев ска иде о ло ги ја је прет по ста вља иде је та да шњег но вог европ ског по рет ка, 
па су љо ти ћев ци, услов но ре че но, и но во е вро пља ни, али и тра ди ци о нал ни 
ис точ ња ци и на ро чи ти за пад ња ци.
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19. ве ка уста но вио да је по ли тич ка ели та Ср би је оста ла рас-
по лу ће на на јед но асу тро фил ско и јед но ру со фил ско кри ло. 
„Ова по де ла, ко ја се у ве ли кој ме ри по кла па ла са де о бом на 
‘за пад ња ке’ и ‘ан ти за пад ња ке’, ‘евро пља не’ и ‘пан сла ви сте’, 
од ре ђи ва ла је, све до пр вих го ди на 20. ве ка, срп ску по ли ти ку 
и усло ви ла ве о ма же сто ке су да ре. Док је пан сла ви зам увек 
оста јао је дан ели ти стич ки фе но мен, ру со фи ли ја је на и шла на 
од јек у ши ро ким сло је ви ма ста нов ни штва.“2

Ово ме се мо же до да ти јед но не што са вре ме ни је раз ма-
тра ње. Про пи ту ју ћи од нос русољуба и русомрзитеља у кон-
тек сту „свих срп ских по де ла“, пи сац Ду шан Ко ва че вић до ча-
ра ва ка рак те ри сти чан при зор: „‘Ру со фи ли’ слу ша ју оп ту жбе 
‘пла ће ни ка’, кли ма ју гла вом, и  пу ше - не ма ју на ме ру да се 
осло бо де ‘ста рих, ло ших на ви ка’, и кроз обла ке ди ма под се-
ћа ју - на бра ја ју зло чи не ко ји су нам учи ње ни са мо у 20. ве ку, 
од тог ‘за пад ног, ци ви ли зо ва ног све та’: бом бар до ва ли су нас 
и уби ја ли од 1914. до 1918, па до 1941. до 1944. па 1999, у вре-
ме кад ни ко ни је (гло бал но) ра то вао, па, сад, - 2008. по ку ша-
ва ју да ле га ли зу ју кри ми нал но оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је, 
са већ пру же ним кан џа ма пре ма Ре пу бли ци Срп ској и Вој во-
ди ни.“3

2.Помагањаиодмагања
Број ни исто риј ски при ме ри пре до че них срп ско/ру ских 

од но са ука зу ју на њи хов не ло кал ни, у сва ком слу ча ју из ра-
зи то европ ски и, за пра во, гло бал ни ка рак тер. Ср би ја је упра-
во у Ру си ји тра жи ла и про на ла зи ла глав ни осло нац у бор би 
за пот пу но осло бо ђе ње од ва зал ног и ауто но мог по ло жа ја у 
окви ру Тур ског цар ства. Ср би ја је то чи ни ла још од вре ме на 
Пр вог и Дру гог срп ског уста на ка 1804. и 1813, ус по ста вља ња 
на след не Кне же ви не 1830. и, нај зад, од 1856. до Бер лин ског 
кон гре са 1878. и ства ра ња Кра ље ви не Ср би је.4 Исти по зи тив-
2 Зунд ха у зен Холм, ИсторијаСрбијеод19.до21.века, гла ва „По ли ти зо ва ње 

‘на ро да’: ‘ру со фи ли ја’ вер сус ‘аустро фи ли ја’ (1878-1903)“, стр. 220, Клио, Бе-
о град, 2008.

3 Ко ва че вић Ду шан, 20српскихподела(СрбанаСрбе), гла ва „2. по де ла: про-
ис точ ни и про за пад ни“, по гла вље „Да ли је леп ши из ла зак или за ла зак сун-
ца“, стр. 28-29, Ком па ни ја Но во сти-Нин, Бе о град, 2008.

4 О то ме: Тер зић Сла вен ко, „Идеј ни са др жај и стра те ги ја ру ске бал кан ске по-
ли ти ке (1856-1914)“ ча со пис Меридијани, те ма бро ја РускаполитиканаБал
кану, бр. 1, 1999, стр. 39-43.
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ни ка рак тер срп ско/ру ски од но си за др жа ли су и у на ред ном 
пе ри о ду, од 1878. до 1914.5

1) 1918. је, из ме ђу оста лих узро ка, и због за штит нич-
ког ула ска у Ве ли ки рат са Не мач ком и Цен трал ним 
си ла ма 1914, до шло до пропасти Руског царства. 
Оту да је по те кла јељ ци нов ско/ко зир јев ска бо ја зан да 
би од суд ни ја ру ска по моћ Ср би ји/Ју го сла ви ји 1991-
1995-1999. мо гла да иза зо ве већ ви ђе ни ефе кат про-
па сти, ово га пу та пост со вјет ске и пост ко му ни стич ке 
Ру си је;

2) 1941. Кра ље ви на Ју го сла ви ја је, иако крат ким Април
ским ратом, ипак про лон ги ра ла оства ре ње на ци-
стич ког пла на Барбароса, да би по том сна жним 
ге рил ским по кре ти ма „иза не мач ких ле ђа“ олак-
ша ла по сао Цр ве ној ар ми ји. У то ме је ап со лут но 
пред ња чи ла ју го сло вен ска и срп ска ком пар ти ја.6 На 
тој осно ви се из во де са вре ме не ана ло ги је о срп ско/
ју го сло вен ској за слу зи куповине времена пре ко по-
треб ног за ру ски опо ра вак и сна же ње. Као што су 
се не ка да ар ми је Вер мах та „за гли би ле“ у ле де ној ру-
ској зи ми на ис точ ном фрон ту, та ко се, от при ли ке, 
са вре ме ни За пад, због из ну ђе не Бал кан ске оди се је, 
„за гла вио“ у сво јој пла ни ра ној екс пан зи ји ка ру ском 
Ис то ку;

3) 1948. у пр вом не скри ве ном иде о ло шком, по ли тич-
ком и ком пар тиј ском су че ља ва њу, отво ре на је бре
шазараскол у до та да ком пакт ном ко му ни стич ком 
по кре ту и за че та Ти то ва ван бло ков ска по ли ти ка не-
свр ста ва ња. Тај до га ђај је, упр кос Хру шчо вље вих 
де ста љи ни зу ју ћих ре фор ми и из ви ње ња, мно ге Ру се 
под се ћао на ју го сло вен ску (срп ску) не по у зда ност и 
„не вер ство“7.

4) 1991-1995. то ком се це си о них су ко ба у Ју го сла ви ји, 
вла да ју ће струк ту ре већ раз ло же ног СССР-а, под но-

5  О то ме: По по вић Б. Ни ко ла, „По ду дар ност ин те ре са Ру си је и Ср би је (1878-
1914)“, на ве де ни ча со пис, стр. 43-48.

6  Пе тра но вић Бран ко, Да у то вић Са ва, Југословенска револуција и СССР
(19411945), гла ва „Иден ти фи ка ци ја са суд би ном СССР-а (1941-1942),  На уч-
на књи га, Бе о град, 1988, стр. 51-137.

7  О то ме: Зунд ха у зен Холм, ИсторијаСрбијеод19.до21. века, гла ва „28. 
јун 1948: од ста љи ни зма до ‘ју го сло вен ског по себ ног пу та’“, Клио, Бе о град, 
2008, стр. 382-387. 
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вим име ном и у из ме ње ном ге о по ли тич ком об ли ку, 
осим ап стракт не со ли дар но сти и ми ни мал них ди-
пло мат ских по те за, ни су пру жи ле оче ки ва ну по моћ 
срп ском чи ни о цу ко ји је очај нич ки де ло вао на ин-
те гра ли стич кој плат фор ми. Узрок то ме на ла зио се 
у гор ба чо вљев ском еху Јељ ци но ве на ив не ко о пе ра-
ци је са за пад ним си ла ма, су здр жа ној екви ди стан ци 
пре ма свим ју жно сло вен ским на ро ди ма и њи хо вим 
пред вод ни штви ма, на оса мо ста ље ња, и, на по слет ку, 
ани мо зи те ту пре ма Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу; 

5) Слич но се по но ви ло мар та-ју на 1999. го ди не, то ком 
тро ме сеч не агре си је НА ТО-а на СРЈ, ко ја се до го ди-
ла у по след њој го ди ни Јељ ци но вог пред сед ни ко ва ња 
и, ко зна, мо жда и убр за ла ње гов од ла зак. У отво-
ре ном кон флик ту, тј. ва зду шном на па ду НА ТО на 
СРЈ, Ру си ја ни је на од го ва ра ју ћи на чин по мо гла на-
пад ну ту зе мљу. Осим де мон стра тив не со ли дар но сти 
Јев ге ни ја При ма ко ва,8 ве ћи не по сла ни ка Ру ске ду ме, 
ви со ких офи ци ра, све ште ни ка, умет ни ка и ин те лек-
ту а ла ца, и, на рав но, огром не ве ћи не гра ђа на Ру си је,9 
ефек тив на вој на по моћ Ср би ји и Ју го сла ви ји је из о-
ста ла;

6) На по слет ку, пу ти нов ска Ру си ја (2000-2008) од луч но 
је ста ла на стра ну СРЈ, при вре ме не ДЗСЦГ и, на кон-
цу, Ре пу бли ке Ср би је, пре све га у ре ша ва њу про бле-
ма бу ду ћег ста ту са по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја.

3.Милошевићевскасвеузрочност
Та мо где се, и по ред за мр ше но сти и не ра зу мљи во сти 

по ја ве, по сва ку це ну на сто ји на са мо јед ном узро ку, тај „про-
на ђе ни узрок“ обич но ни је „узро чан“, то јест та чан. Аутор 
ова ква пер со на ли стич ки ре дук тив на, а са мим тим и по гре-
шна схва та ња у раз у ме ва њу раз до бља на зи ва милошевићев
ском свеузрочношћу.Ми ло ше ви ће ва „пост хе рој ска“, ха шка 
8 При ма ков Јев ге ниј, Осаммесециплус, део „За пад и ми“, гла ва „‘Пе тља’ над 

Атлан ти ком“, стр. 148-156, и „Опет на ни ша ну - Ко со во“, ИГАМ, Бе о град, 
2003, стр. 156-175.

9 Пре глед ма ни фе ста ци ја со ли дар но сти ру ских удру же ња и по је ди на ца са Ср-
би јом и Ју го сла ви јом, да ла је: Гу ско ва Је ле на, ЈугословенскакризаиРусија.
Документи,факта,коментари (19911995), гла ва „Апе ли, по зи ви, пи сма“, 
Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 1996, стр. 297-329 .
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и пост ха шка све у зроч ност, ма ко ли ко не ка да оди ста би ла 
драм ски уз бу дљи ва и убе дљи ва, у пост ми ло ше ви ћев ском ча-
су, сва ка ко, ви ше не ма ин тер пре та тив не ча ри као у раз до бљу 
ње го ве вла да ви не.

Ипак, и по ред про ме ње них окол но сти, још увек има 
уми шље них ту ма ча про шло сти ко ји и не про шлу са да шњост 
сво де под за ста ре ле схе ме и пре ва зи ђе не узро ке, за ко је су 
озбиљ но уве ре ни да и да ље де лу ју. При том се за ступ ни ци 
кон спи ро ло шких обра за ца мо гу про на ћи у обе гру пе су прот-
ста вље них ту ма ча чи та вог Ми ло ше ви ће вог раз до бља  и на-
сле ђа. Мо же се ре ћи да они то чи не при ме ном обра сца „за ве-
ром на за ве ру“, чак и у слу ча је ви ма ка да, на пр ви по глед као 
де кла ри са ни „тран спа рен ти сти“, са ин диг на ци јом од би ја ју 
сва ку по ми сао на ира ци о нал ни при ступ до га ђа ји ма. По ме ну-
то се, на и ме, мо же пре по зна ти и ме ђу „ра ци о нал ним ту ма чи-
ма“ „ира ци о нал них ту ма че ња“ ок то бар ског пре вра та.10

Бу ду ћи да је у свом вре ме ну, у ко ме је играо кључ ну 
уло гу, Ми ло ше вић прак ти ко вао ока зи о на ли стич ку по ли ти ку 
мо ћи у опор ту ном об ли ку властизма,без кон зи стент не иде-
о ло шке под ло ге, ње го во „иде о ло шко“ на сле ђе ви ше ни је ла ко 
чи тљи во, а ти ме ни ла ко при мен љи во.11 Ипак, са си гур но-
шћу се мо же ре ћи да је у на сто ја њу да са чу ва ју го сло вен ску 
и срп ску др жав ну це ли ну, на соп стве ни на чин и у по лу кар-
де љев ском об ли ку у ко ме ју је за ми шљао, Ми ло ше вић ушао 
у су коб са за пад ним зе мља ма без сте че ног ослон ца у дру гом 
по лу мо ћи ко ји у јељ ци нов ском ча су, бу ди ре че но, ви ше ни-
је по сто јао. Да ли је у пи та њу би ла не спо соб ност уоча ва ња 
бит них трен до ва у ме ђу на род ним од но си ма, ло ша про це на 
ствар ног од но са сна га, илу зи је о мо гу ћим и не мо гу ћим са-
ве зни ци ма и са ве зи ма - оста ће исто ри ји и исто ри ча ри ма да 
про су де.

4.Милошевићевпоучак

10 О то ме ка ко је дан за кле ти ан ти кон спи ро лог са гле да ва кон спи ро ло шке обра-
сце ту ма че ња, ви де ти: Бај форд Јо ван, Теоријазавере.Србијапротив„Новог
светскогпоретка“, гла ва „Те о ри ја за ве ре и пре нос вла сти у ок то бру 2000.“, 
Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2006, стр. 224-230.

11 О то ме де таљ ни је: Кне же вић Ми лош, Подељенамоћи.Огледиизполити
кологије превишепартијзма, гла ва „Ми ло ше ви ће во раз до бље. Из гу бље ни 
про сто ри – про шла вре ме на“, по гла вље „Вла сти зам као иде о ло ги ја“, Но ва 
срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2006, стр. 39-40.
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Да ли је Сло бо дан Ми ло ше вић имао ика кву прет ход-
но са ста вље ну фор му лу или по у чак, иде о ло шко пре ду бе ђе-
ње или, мо жда, ви зи ју уну тра шње и спољ не по ли ти ке Ср би је 
и Ју го сла ви је? Чак иако та кву фор му лу ни је у пот пу но сти 
из гра дио, не мо же се оспо ри ти да је то ком сво је вла сти чи-
тав низ го ди на био у са мом сре ди шту ме ђу на род не па жње, а 
ти ме и у вр тло зи ма ин тер на ци о на ли зо ва ња ју го сло вен ског и 
срп ског про бле ма. Да ли Ми ло ше ви ће во раз до бље по у ча ва 
сво јим исто риј ским са др жа јем, или то пре све га чи ни Ми ло-
ше вић као по ли тич ка лич ност, сво јим по ли тич ким по ру ка ма 
и опо ру ка ма? Да ли је Ми ло ше вић био са мо објект или и од-
лу чу ју ћи су бјект, тј. би тан ак тер до га ђа ја, оста је да се ис тра-
жу је и ту ма чи.

Опи су ју ћи вла дар ске ин стинк те Ми ло ше ви ће вог узор-
прет ход ни ка Ти та, по ли ти ко лог Вин ко Ђу рић је за па зио да 
је Јо сип Броз „знао да про це ни ка да и ко ути че на ње го ве од-
лу ке у ве ћој ме ри од ње га са мог. Чим би при ме тио да ње го во 
окру же ње пре ви ше ути че на по ли тич ке од лу ке ко је до но си, 
ме њао би га.“ Ђу рић по том за кљу чу је: „Ми ло ше вић ни је по-
се до вао тај дар јер је мно ге стра те шке од лу ке ме њао по сле 
раз го во ра са су пру гом Ми ром Мар ко вић. Исте про бле ме је 
имао Гор ба чов са Ра и сом и Јељ цин са ћер ком Та тја ном Дја-
чен ко.“12 Но, и по ред су пру жнич ке ин тер ак ци је и си нер ги је 
у вла сти, по уве ре њу мно гих, Ми ло ше вић је је дан од по след-
њих, а - по из ве сним ми шље њи ма - за са да и последњисамо
сталниполитичкиактер овог под не бља.13 Уз ово је по треб-
но да се до да, да ако је по ме ну та са мо стал ност у се це си о ним 
усло ви ма има ла од ре ђе ну исто риј ску и по ли тич ку вред ност, 
ње на це на је сва ка ко би ла из у зет но ви со ка.

У на у ци и прак тич ној по ли ти ци по сто ји са гла сност да 
су по сле ди це вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа у Ср би ји и 

12 Ђу рић Вин ко, Путинизам.Историјатеоријапракса, гла ва „Пред сед ни-
ков лич ни ути цај на фор ми ра ње но вог си сте ма вла да ју ћих иде ја“, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 17.

13 Да ли је или ни је, оста је отво ре но пи та ње? У том сми слу је од из ве сне по мо-
ћи кла си фи ка ци ја по ли тич ких ли де ра ко ју да је Вин ко Ђу рић. Он сма тра да 
по ли ти ко ло шко ста но ви ште под ра зу ме ва бар три вр сте ли де ра: „Лич но сти 
ко је те о риј ски кре и ра ју и прак тич но ре а ли зу ју ствар ност; пред сед ни ке и ли-
де ре по ли тич ких пар ти ја и по кре та ко ји са мо ре а гу ју на до га ђа је ко ји их су-
сти жу и ли де ре ко ји де лу ју под ве ли ким ути ца јем ра зних ите ре сних гру па, 
пре све га оних ин те ре сних гру па ко је су их до ве ле на власт.“ На ве де но де ло, 
стр. 14.
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Ју го сла ви ји у мно го че му пре суд не за са да шњи ме ђу на род ни 
по ло жај Ре пу бли ке Ср би је.

Ми ло ше ви ће во раз до бље се у пу ној ме ри по кла па ло са 
вла да ви ном Ми ха и ла Гор ба чо ва и Бо ри са Јељ ци на, а у не-
ду гом вре ме ну и са по чет ком пр вог пред сед нич ког ман да та 
Вла ди ми ра Пу ти на. Милошевићевизам, као уну тра ша ња и 
спољ но по ли тич ка прак са је, да кле, ко ин ци ди рао са горбачо
вљевизмом, чи та вим раз до бљем јељцинизмаи, крат ко трај но, 
са ра ним путинизмом.

Са ста но ви шта са ме ра ва ња кон крет них исто риј ски то-
ко ва, те на чи на и об ли ка вла да ња, ипак су уоч љи ве из ве сне 
раз ли ке. Гор ба чов се, ре ци мо, у од но су на Ми ло ше ви ћа, већ 
на ла зио на са мом со вјет ском вр ху и не што ра ни је от по чео 
тзв. перестројку, и ка ко се убр зо по ка за ло - растројку.14

С дру ге стра не, Ми ло ше вић ну у јед ном ча су ни је био 
при хва ћен као „аутен тич ни“ ју го сло вен ски во ђа (не што као 
„но ви Ти то“ или „Сло ба по сле Ти та“?), већ са мо као не по-
жељ ни срп ски пред став ник у срп ској и ју го сло вен ској дра ми. 
Док се ру ски пред сед ни ци ра зних фа за ни су на ту ра ли као 
ли де ри би ло ка кве нео со вјет ске тво ре ви не, до тле је Ми ло ше-
вић на сто јао да бу де не при ко сно ве ни ли дер пост ју го сло вен-
ске Ср би је и при хва ће ни во ђа срп ско/цр но гор ске др жа ве у 
об ли ку сма ње не Ју го сла ви је.

5.Напорнасецесионапетолетка
Бит ну фа зу Ми ло ше ви ће ве вла да ви не (1991-1995) обе-

ле жи ло је за о штра ва ње су ко ба са за пад ним зе мља ма и срп-
ско/ју го сло вен ско од у пи ра ње њи хо вим пла но ви ма за де об ну 
ре ор га ни за ци ју ју жно сло вен ског про сто ра.

Углед на прав ни ца Сми ља Авра мов сма тра да кри за у 
Ју го сла ви ји ни је има ла исто вет не узро ке као она ко ја је по-
тре сла Евро пу, у пред ве чер је хлад ног ра та и пр вим пост-
хлад но ра тов ским го ди на ма, јер су ис точ но е вроп ске зе мље 

14 Ру ски аутор Сер геј Ка ра-Му за је уочио не ко ли ко кључ них сте ре о ти па о пе-
ре строј ки, ко је је у ра зним ета па ма ру ше ња СССР-а пла си ра ла и про па ги ра-
ла ан ти со вјет ска опо зи ци ја. По Ка ра-Му зи у њих спа да ју: 1/ ан ти др жав ност; 
2/ угло га др жа ве екс пло а та то ра; 3/ по вла сти це и ко руп ци ја но мен кла ту ре; 
4/ ус кра ће ни на род; 5/ кри ми нал но ми шље ње; 6/ иза ви ва ње стра ха од гла ди 
и ма ни пу ла ци ја све шћу. Ви де ти: Ка ра-Му за Сер геј, Манипулацијасвешћу, 
књи га дру га, гла ва „Ме та фо ре и сте ре о ти пи пе ре строј ке“, Пре во ди лач ка ра-
ди о ни ца „Ро сић“ - ИП „Ни ко ла Па шић“, Бе о град, 2008, стр. 663-741.
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1989/90. би ле су о че не са про бле мом пре ла ска из со ци ја ли-
стич ког си сте ма ди ри го ва не, план ске при вре де, у ка пи та-
ли стич ки си стем тр жи шне еко но ми је. „На су прот то ме, на 
тлу Ју го сла ви је до го ди ла се ре при за јед не исто риј ске дра ме 
- оне из 1941. Би ла је то, у ства ри, по бе да по ра же них сна га у 
Дру гом свет ском ра ту, ко је су ово га пу та на шле са ве зни ке у 
‘де мо крат ским’ кру го ви ма За па да. Срп ски на род се на шао у 
шо ку; би ла је то тре ћа из гу бље на бит ка у ње го вом две ста го-
ди шњем са ве зни штву са де мо крат ским За па дом: 1941, 1945, 
1991.“15

С дру ге, про тив нич ке стра не гле да но, све ве ће не да ће 
на Бал ка ну та ко ђе су зна чи ле но ве не при ли ке ме ђу чла ни-
ца ма за пад них али јан си – ЕУ и НА ТО. За мр ше ни ју жно сло-
вен ски су ко би су по ста ли пред мет ин тер на ци о на ли зо ва ња, а 
евро а ме рич ки уме ша чи су од ре да ста ли на стра ну от це пље-
них ре пу бли ка.16 Ти ме је Ср би ја оста ла без „тра ди ци о нал них 
са ве зни ка“ и за па ла у изо ла ци ју. Из оп ште ње из тзв. ме ђу на-
род не за јед ни це Ср би ја ни је сво је вољ но иза бра ла, Ср би ју су 
оса ми ле „при ја тељ ске“ си ле из бли жег и да љег окру же ња.

Са гле да ва ју ћи да ле ко се жне учин ке ду го вре ме них ге-
о по ли тич ких кон стан ти, по ли ти ко лог Мом чи ло Су бо тић 
сма тра да је ра за ра ње Ју го сла ви је усле ди ло, пре све га, због 
де ком по но ва ња срп ских зе ма ља и рас пар ча ва ња срп ског чи-
ни о ца као „пред стра же“ ру ског ути ца ја на Бал ка ну и Ме ди-
те ра ну или, ка ко ка же: „Као ‘про ду же не ру ке’ Ру си је, ње не 
‘стра те шке ре зер вне зе мље’“. „То је раз лог“, ис ти че Су бо тић, 
„да се срп ски ет нич ки про стор тре ти ра као ‘нео р га ни зо ва-
ни про стор’, па су на ње му фор ми ра не ан ти срп ске др жав не 
тво ре ви не, а уни шта ва ју се или оти ма ју ле ги тим не и ле гал не 
срп ске др жа ве: РСК, РС и Ко со во и Ме то хи ја, ко је су се као 
‘ге ри ла’ ис пре чи ле аме рич ком и ва ти кан ско-гер ман ском екс-
пан зи о ни зму пре ма Ис то ку.“17

15 Авра мов Сми ља, Алтернативни модел светске заједнице. Цивилно дру
штвоиневладинсектор, гла ва „Про блем Ју го сла ви је“, Но ва Евро па и Евро, 
Бе о град, 2005, стр. 64. 

16 Не мач ки исто ри чар Холм Зунд ха у сен је чи та во раз до бље ет но на ци о нал них, 
ре ли гиј ских, гра ђан ских и те ри то ри јал них су ко ба 1991-1995. на звао „ко сов-
ским вре ме ном“. Зунд ха у сен Холм, ИсторијаСрбијеод19.до21.века, гла-
ва „‘По но во је ко сов ско вре ме’: ра то ви де ве де стих го ди на“, Клио, Бе о град, 
2008, стр. 449-493.

17 Су бо тић Мом чи ло, Српскопитањеданас, гла ва „О фор му ли К=К“, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 180.
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У се це си о ним ета па ма ра та у не ка да шњој Ју го сла ви ји 
(1991-1995), Јељ ци но ва ад ми ни стра ци ја се др жа ла (пре)оба-
зри во и на под јед на кој раз да љи ни од свих се це си јом за хва-
ће них ју го сло вен ских на ро да.18 Из вр сни бал ка но лог, ру ска 
исто ри чар ка Је ле на Гу ско ва уве ре на је у не што са свим дру го: 
„Ми сли ло се ка ко Ру си ји не тре ба об ја шња ва ти ко је у пра-
ву, а ко кри вац. Ми сли ло се да Ру си ју не тре ба убе ђи ва ти да 
за у зме објек ти ван став. Ми сли ло се ка ко ће Ру си ја по мо ћи 
да се очу ва Ју го сла ви ја, јер се и са ма Ру си ја на ла зи у слич-
ној си ту а ци ји. Ме ђу тим, по на ша ње Ру си је је у нај ве ћој ме ри 
би ло нео че ки ва но за Ср би ју и Цр ну Го ру, по што је њен став 
био не до сле дан, не са мо ста лан и ни је во дио ра чу на о ру ским 
на ци о нал ним ин те ре си ма. Објек тив но, Ру си ја је од са мог по-
чет ка за у зе ла ан ти срп ски став.“19

На из ве стан на чин, зва нич на ру ска не у ви ђав ност и 
нео се тљи вост пре ма срп ским и ју го сло вен ским ја ди ма, би-
ле су пост со вјет ски дуг анар хи сти Ба ку њи ну и ко му ни сти ма 
Троц ком, Ле њи ну и Ста љи ну, и њи хо вом схва та њу ју жно сло-
вен ског устрој ства со вјет ских ре пу бли ка.  По сле Вил со но вог 
вер сај ског на че ла „са мо о дре ђе ња европ ских на ро да“,20 со-
вјет ски прин цип на ци о нал ног са мо о пре де ље ња и ауто но ми-
је био је угра ђен у те ме ље ав ној ског кон цеп та ју го сло вен ског 
фе де ра ли зма.

Ју го сло вен ска ком пар ти ја је при гр ли ла по ли тич ко „вје-
ру ју“, ко је је про гла сио Ле њин у бро шу ри „О пра ву на ци ја 
на са мо о пре де ље ње“ из 1917. го ди не. На че твр том кон гре су 
Ко мин тер не у Дре зде ну 1928. оформ ље но је ста но ви ште о  

18 Шта ви ше, ис ка за на су број на ми шље ња да Ру си ја ни је увек, па чак ни пре-
те жно, би ла бла го на кло на пре ма Ср би ма. Исто ри чар Алек сан дар Ти мо фе јев 
ис ти че да: „Спа да у до мен ми то ва и на вод на при сност ру ских ве за са Ср-
би јом. Од но си са Цр ном Го ром, Бо сном и Хр ват ском ни су го ри, ако ни су и 
бо љи, од оних ко ји су се ус по ста ви ли из ме ђу Мо скве и Бе о гра да.“ Ти мо фе јев 
Алек сан дар, „Ми то ви о Ру си ји и ди на ми ка раз во ја ру ских спољ но по ли тич-
ких ин те ре са на за пад ном Бал ка ну“, стр. 48, Тре ћи из ве штај про јек та Праће
њерускосрпскиходноса, Isac fond. До ступ но на адре си: www.isac-fond.org

19 Гу ско ва Је ле на, Историјајугословенскекризе2.Криза19902000, гла ва „По-
у ке исто ри је, ИГАМ, Бе о град, 2003, стр. 257-258. 

20 О то ме у ши рем сми слу: Wil son Wo o drow, Novasloboda(TheNewFreedom),
Pozivnasolobođenjeplemenitihnarodnih snaga, po gla vlje „Oslo bo đe nje ži vih 
na rod nih sna ga“, str. 149-159, Knji ža ra Va bič, Za greb, 1920. Да ље: Se ton-Wat son 
Hugh, Nacijeidržave.Ispitivanjeporijeklanacijaipolitikenacionalizma, gla va 
„Evro pa po kre ti za na ci o nal no je din stvo“, po gla vlje „Ju go sla ve ni“, Glo bus, Za-
greb, 1980, str. 139-148.
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ве ли ко срп ској по ша сти и Ју го сла ви ји као „тру лој вер сај ској 
тво ре ви ни“. Бољ ше вич ко ви ђе ње Кра ље ви не Ју го сла ви је 
сво ди ло се на по зна ту ме та фо ру „там ни це на ро да“. Од та да је 
ти ња ла иде ја о ства ра њу ви ше ма лих ју жно сло вен ских ко-
му ни стич ких ре пу бли ка, на осно ву кла сног и на ци о нал ног 
са мо о дре ђе ња. Ка ко је за па зио Мом чи ло Су бо тић, упра во на 
том осно ву је кон сти ту и са на пр во Ру ска Фе де ра ци ја 1918, а 
он да и СССР 1922. го ди не. Су бо тић на во ди да је „Ле њи нов 
став о пра ву на са мо о пре де ље ње до от це пље ња пре у зет и са-
др жан у свим ју го сло вен ским уста ви ма од 1946. до 1974. го-
ди не.“21

Фе де рал на Ју го сла ви ја се мно го ка сни је оди ста по це-
па ла на ју жно сло вен ске ли ма не и фе де ра те, до ду ше не у до-
слов ном ко му ни стич ком, тј. са мо у прав ном и со вјет ском већ 
у ре вер зи бил ном, ре ста у ра тор ско-тран зи ци о ном и пост ко-
му ни стич ком об ли ку. Све јед но, со вјет ски фе де рал ни кон-
цепт ју жно сло вен ског пар ти ку лар ног „са мо ор га ни зо ва ња“ и 
одр жа вље ња оства рен је у ка му фли ра ном ви ду упра во у пр-
вој фа зи јељ ци ни зма, мо жда чак и без Је љиц но ве пу не све сти 
о ствар ном сме ру и при ро ди исто риј ских то ко ва на ју го сло-
вен ском про сто ру.

6.Агресијаиокупација
У тре ћој и по след њој фа зи Ми ло ше ви ће ве вла да ви-

не (1995-2000) би ла је са о бра зна дру га, та ко ђе за вр шна фа за 
вла да ви не Бо ри са Јељ ци на. Не га тив ни ре зул та ти ге о по ли-
тич ког раз ла га ња СССР-а и СФРЈ су већ би ли ви дљи ви, али 
и не јед на ки до ме ти и рас ко ра ци, та ко ђе.

У по след њих пет го ди на вла да ви не, од но вем бар ског 
са ми та рат них во ђа у Деј то ну 1995. до сеп тем бар ско/ок то-
бар ског гу бит ка вла сти 2000. го ди не, Сло бо дан Ми ло ше вић 
ни је ус пео да се при бли жи за пад ним си ла ма и по ста не при-
хва тљив ак тер по ли тич ких зби ва ња. Шта ви ше, иако је од-
мах по Деј то ну про гла шен за „фак тор ми ра и си та бил но сти у 
ре ги о ну“, не ду го по том на мак ну та му је прет ход но скро је на 
обра зи на од бој ног ло кал ног дик та то ра.

21 Су бо тић Мом чи ло, Новија српска политичка историја, гла ва „Се це си ја у 
ре жи ји ве ли ких си ла“, по гла вље „Се лек ти ван при ступ пра ву на са мо о пре-
де ље ње“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006, стр. 107.
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Упо ре до са по др шком опо зи ци ји у Ср би ји, за пад не зе-
мље су по ступ но али не за у ста вљи во отва ра ле дру гу фа зу ре-
кон струк ци је пост ју го сло вен ског ре ги о на. На рав но, ра ди ло 
се о фа зи Б про ду же не се це си је, ово га пу та на те ри то ри ји 
са ме Ср би је (са Цр ном Го ром). За о штре но је пи та ње ко сов-
ских Ал ба на ца, на про ве ре ној ма три ци „за шти те“ њи хо вих 
то бо же угро же них и оспо ре них ин ди ви ду ал них и ко лек тив-
них пра ва, уз све ја че прет ње ин тер вен ци јом.

Ми ло ше ви ћев ре жим у Ср би ји је за пао у сте ге еко ном-
ске и по ли тич ке изо ла ци је ко је су за пад не зе мље при ме ни ле 
као фи нал ну ефи ка сну ме ру пред отво ре ну агре си ју на СРЈ. 
Агре си ја НА ТО на тре ћу Ју го сла ви ју се по том оди ста и до-
го ди ла.22

Ми ло ше ви ће ви спољ но по ли тич ки на по ри да про на ђе 
са ве зни ке у Евро пи и све ту ни су уро ди ли пло дом. За ми сли 
ства ра ња из ве сне ис точ но е вроп ске или бал кан ске ге о по ли-
тич ке и др жав не асо ци ја ци је, у ча су пу ног за пад ног три јум-
фа и инерт ног и ма ло ду шног јељ ци ни зма, па да ли су у во ду. 23

У за пад ним кру го ви ма срп ске за ми сли стра те шких и 
так тич ких са ве за и др жав них кон фи гу ра ци ја из гле да ле су 
не са мо ана хро но, не го и фан та зма го рич но. Све оно у шта 
се очај нич ки уздао срп ски еста бли шмент и од ре ђе ни ин те-
лек ту ал ни сло је ви у Ми ло ше ви ће вом раз до бљу - словенство,
панславизам, словенофилство, православље,24 византијска
баштина,русофилија,25источњаштво - у том ча су ни је би ло 
функ ци о нал но. У ства ри, пре је спа да ло у до мен сен ти ме на та 
и исто ри је нео ства ре них ин те гра ци о них иде ја не го у де ло-
твор не по ли тич ке вред но сти.26 Не што ка сни је, чак и по сле 

22 О то ме у це ли ни: „НА ТО ге но цид над срп ским на ро дом. Де сет год ина од 
бом бар до ва ња“, те мат ски број ча со пи са Двери српске, бр. 41, 1/2009, стр. 
1-96. Та ко ђе: Сведочанствао улозиВојске Југославије у одбраниСРЈуго
славијеодагресијеНАТО1999, Клуб ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је, Бе о град, 
2009.

23 О то ме: Јо ва но вић Вла ди слав, Раткојисемогаоизбећи.Увртлогујугосло
венскекризе, гла ва „Фан том ју го сло вен ско-грч ке кон фе де ра ци је“, стр. 198-
201, Но лит - Киз ал те ра, Бе о град, 2009.

24 Ви де ти, на при мер: Ра ду ло вић Мар ко, Економскаунијаправославнихбал
канскихземља, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1998.

25 О обр ну том, не ру со фил ном, већ скеп тич ком од но су спрам исто риј ских ве за 
Ср би је и Ру си је, ви де ти: Иг ња то вић Ја ков, „Шо ви ни зам ру ски у Ср ба“, Пу
блицистичкисписи, стр. 67-82, дру га књи га, Но ви Сад - При шти на, 1989.

26 По ли ти ко лог ју го но стал гич них и гра ђа ни стич ких скло но сти, Сло бо дан 
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2000, у је ку досомахије, у по ли тич ком и кул тур ном жи во ту 
Ср би је оста ће упор ни за го вор ни ци пре до че них иде ја.27

На ру ској по ли тич кој и кул тур ној сце ни по ме ну те за-
ми сли об је ди ња ва ња и уза јам но сти сло вен ских а, он да, и ру-
ског и срп ског на ро да у ис точ но е вроп ском кон тек сту, има ле 
су сим па ти је и по др шку ка ко ме ђу гра ђа ни ма, та ко и ме ђу 
ин те лек ту ал ци ма, књи жев ни ци ма и умет ни ци ма, тра ди ци о-
нал не, на ци о нал не и па три от ске ори јен та ци је. По др шка, до-
ду ше, ни је из о ста ја ла ни у вој ним и цр кве ним кру го ви ма и, 
на ро чи то, ме ђу де пу та ти ма Ру ске ду ме. Но, све то ни је би ло 
до вољ но за про ме ну од бој ног ста ва Јељ ци но ве ад ми ни стра-
ци је пре ма ју го сло вен ском и срп ском пи та њу.

Иако сим бо лич ки ва жна, уло га Ру си је у рас пли та њу ју-
го сло вен ског, срп ског и ко сов ског чво ра у том ча су ни је би-
ла де ло твор на. Клин то но ва ад ми ни стра ци ја је при да ва ла тек 
ми ни мал ну ва жност ру ским ре ак ци ја ма, тре ти ра ју ћи Јељ ци-
но ву по ли тич ку без/вољ ност у ди мен зи ја ма ре ал них учи на-
ка, ко ји су на спољ но по ли тич ком пла ну би ли ма ли. За пад-
ња ци су пра во вре ме но уочи ли да Бо ри са Јељ ци на не кра се 
вр ли не бор бе но сти и чвр сти не, па су сво је по те зе гра ди ли на 
са зна њу о ко ле бљи во сти, а ме сти мич но и хи ро ви то сти ње го-
вог пред сед ни ко ва ња.

Не ко о пе ра тив на Ми ло ше ви ће ва Ср би ја је сме та ла Јељ-
ци но вој ко о пе ра тив ној Ру си ји. За то та ква Ср би ја и та ква Ру-
си ја, и по ред обо стра них ру со фил них и ср бо фил них илу зи ја, 
ни су мо гле искре но да са ра ђу ју. Тра ди ци о нал на уза јам ност 
и сим па ти је су ме ђу огром ном ве ћи ном гра ђа на обе зе мље 
не сум њи во по сто ја ле, али по ли тич ки ни су уз вра ћа не.28 Ру-

Инић се, чак, на ру гао би ло ка квој иде ји про ис тич ног пре у сме ре ња: „Ам би-
ци ја Ср би је да бу де део но во га Ис то ка кроз на вод ни мул ти по ла ри зам ка ри-
ка ту рал но под се ћа на на сто ја ња не ка да шњег иран ског ша ха Ре зе Па хла ви ја 
да об но ви Пер зиј ско цар ство.“ Инић Сло бо дан, „Ср би ја као за тво ре но дру-
штво: ин су фи ци јен ци ја тран зи ци о них мо гућ но сти“, збор ник, Потенцијалза
промене, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2002, стр. 41.

27 Пи сац, сли кар и пу бли ци ста Дра гош Ка ла јић ће 2005. у шпен гле ров ском и 
де го лов ском ду ху пи са ти: „Европ ска им пе ри ја од Реј кја ви ка до Вла ди во сто-
ка, су шта су прот ност ЕУ, до и ста не ма ал тер на ти ве у усло ви ма сло ма ци ви-
ли за ци је За па да. Ва ља пре ки ну ти бе ло свет ско ис цр пљи ва ње у сми ца ли ца-
ма јед ног пот пу но тру лог по ли тич ког си сте ма, оку пи ти нај бо ље и при пре-
ми ти про грам ве ли ког ус пра вља ња Ср би је из ру ше ви на.“ Дра гош Ка ла јић, 
„Све тлост сло ве но фил ске ви зи је“, не дељ ник Огледало стр. 25, 8. јун 2005.

28 О то ме: Кне же вић Ми лош, Крстарећадемократија.АгресијаНАТОнаЈу
гославију24.март–11.јун1999. гла ва „Ру ско-срп ске че жњи ве скри ва ли це“, 
ДП „Ђу ро Са лај“, Бе о град, 1999, стр. 143-159.
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си ја се, за пра во, стра те шки и епо хал но по ву кла са Бал ка на 
и пре пу сти ла сло бо ду рас кра ја ња ју жно сло вен ских гра ни ца 
за пад ним ин тер вен ци о ни сти ма. Ру си ја не са мо да ни је ре-
а го ва ла на уво ђе ње санк ци ја и ем бар га пре ма СРЈ, не го се 
1992. со ли дар но при дру жи ла за пад ним ка зне ним ме ра ма. 
Ни је оста ла ни трун ка од то ли ко же ље не сло вен ске со ли дар-
но сти.29 Не по вољ на си ту а ци ја се ни је бит но про ме ни ла ни 
по сле спо ра зу ма у Деј то ну (1995), а ни уочи коб не 1999. го-
ди не.30

На по слет ку, 1999. го ди не, у кул ми на ци ји су ко ба СРЈ и 
за пад них зе ма ља, ка да је из Бе о гра да сти гао зах тев да Ср би-
ја уђе у са вез са Ру си јом и Бе ло ру си јом, зва нич на Мо сква се, 
и по ред мно го број них про те ста упри ли че них ши ром Ру си је 
у при лог Ср би је, оглу ши ла и ћу та ла.31 Све што је учи ње но 
ра ди уми ре ња до ма ћег јав ног мње ња ти ца ло се из не над ног 
де сан та ру ских спе ци ја ла ца на аеро дром Сла ти на код При-
шти не у ју ну 1999. го ди не. Јељ ци но во ма ни фе сто ва ње то бо-
жње бри ге - и ни шта ви ше!?32

Са на кнад не тач ке гле ди шта, ла ко је ви дљи во да су 
се од ла сци са вла сти Ми ло ше ви ћа и Јељ ци на у вре мен ском 
сми слу го то во по кло пи ли. Вла ди ми ру Пу ти ну је, за пра во, 
пре о ста ло да се опре зно осве до чи у по след њи де ве то ме сеч ни 
ин тер вал спла шња ва ња Ми ло ше ви ће вог пред сед нич ког ман-
да та (од ја ну а ра до пре вре ме них из бо ра сеп тем бра/ок то бра 
2000) Очи глед но да је по сле рат но вре ме, тј. не пу них го ди ну 
и по Ми ло ше ви ће ве вла сти, бит но за ви си ло од ре зул та та за-

29 О то ме да ли је уоп ште мо гу ћа би ло ка ква уза јам ност и је дин ство пра во слав-
них Сло ве на пи ше: Ми ло ше вић Зо ран, Куповинадржаве, гла ва „Да ли је 
мо гу ће је дин ство пра во слав них Сло ве на?“,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2008, стр. 129-143.

30 Кне же вић Ми лош, Косово–данпосле.КосметскетемеII, гла ва „Уочи по-
се те Сло бо да на Ми ло ше ви ћа Бо ри су Јељ ци ну. Све ве ћа опа сност од су ко ба“, 
Ри вел Ко, Бе о град, 2007, стр. 95-108.

31 За ни мљи во је да се по је ди ни срп ски ин те лек ту ал ци још увек за ла жу за срп-
ско/ру ски др жав ни са вез. Ме ђу њи ма сва ка ко пред ња чи исто ри чар Ве се лин 
Ђу ре тић, ко ји иде ју ру ско/срп ске др жа ве че сто ис ти че у ме ди ји ма. Ви де ти: 
Ђу ре тић Ве се лин, „Кон фе де ра ци ја Ру си ја-срп ске зе мље - је ди ни је спас за 
срп ство“, днев ник Гласјавности, 9. мај 2008. Од истог ауто ра, та ко ђе: „Ру-
ска ба за пра ви рав но те жу“, ин тер вју, днев ник Гласјавности, 7. јул 2008.

32 О ру ском вој ном и без бед но сном при су ству на ора ће ним ју жно сло вен ским 
про сто ри ма, ви де ти збор ник: РускимиротворцинаБалкану, Дру штво срп-
ско-ру ског при ја тељ ства и ру ске ди ја спо ре, Ру ска Ака де ми ја на у ка - Цен тар 
за из у ча ва ње са вре ме не бал кан ске кри зе, Но ви Сад, 2007.
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пад не агре си је на СРЈ и чи ње ни це да је из Ср би је из вла шће но 
Ко со во и Ме то хи ја. Без об зи ра на та да шња и са да шња ту ма-
че ња ис хо да тро ме сеч ног су ко ба СРЈ и НА ТО-а, и то да ли се 
ис ход тог су ко ба ту ма чи као по раз, по бе да или и као по раз и 
по бе да, го лим оком је по ста ло ви дљи во да је Ср би ја пот пу но 
ис ти сну та са те ри то ри је сво је ју жне по кра ји не.

7.УвиђањепроблемаКосова
Зо ран Ђин ђић ни је до шао на по ли тич ки врх од мах по-

сле Ми ло ше ви ће вог си ла ска са вла сти, јер се на фор ма лом 
вр ху двој не фе де ра ци је уме сто ње га об рео Во ји слав Ко шту-
ни ца. Спо чет ка, да кле, је дан од пр ва ка ДОС-а, Ђин ђић ни-
је из гле дао, ни ти био све мо ћан. За раз ли ку од Јељ ци на ко-
ји је пред ло жио Пу ти на за на след ни ка, Ми ло ше вић, са свим 
ра зу мљи во, ни је пред ло жио ни Ко шту ни цу ни Ђин ђи ћа. О 
Зо ра ну Ђин ђи ћу Сло бо дан Ми ло ше вић је имао нај го ре, ско-
ро пре зри во ми шље ње. У свом пред по след њем го во ру, са мо 
три да на пре гу бит ка вла сти, Сло бо дан Ми ло ше вић је јав но-
сти на зна чио да ДОС за сту па ин те ре се вла да ко је су но си о-
ци при ти са ка на Ју го сла ви ју. „Њен ствар ни шеф ни је њи хов 
кан ди дат за пред сед ни ка др жа ве. Њен ду го го ди шњи шеф је 
пред сед ник Де мо крат ске стран ке и са рад ник вој не али јан се 
ко ја је ра то ва ла про тив на ше зе мље. Он сво ју са рад њу са том 
али јан сом ни је мо гао ни да са кри је. Уоста лом, чи та вој на шој 
јав но сти је по знат ње гов апел НА ТО да се Ср би ја бом бар ду је 
оно ли ко ко ли ко је нео п ход но да би се њен от пор сло мио.“33 

По треб но је ре ћи да Зо ран Ђин ђић фор мал но ни је био 
пр ви чо век ДОС-а, ма да се по из вр ше ном пре о кре ту, по сле 
2000, вр ло бр зо из бо рио за чел но ме сто у срп ској по ли ти ци. 
Да би по стао по ли тич ки ли дер Ср би је, Ђин ђић је мо рао да 
ума њи реј тинг и по мра чи сла ву Ко шту ни це и Дра шко ви ћа, 
што је убр зо и ура дио.

Зо ран Ђин ђић је, да кле, у по рет ку мо ћи не те ста мен тал-
но, у по сти збор ном пре о кре ту и пре ра спо де ли сна га, на сле-
дио Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, ма ни фест но од ба цу ју ћи мило
шевићевство. Опо вр га ва ње Ми ло ше ви ће вог по ли тич ког на-
сле ђа у свим мо гу ћим сфе ра ма под ра зу ме ва ло је от кла ња ње 
33 Ми ло ше вић Сло бо дан,  Прилогисторијидвадесетогвека, „Обра ћа ње гра-

ђа ни ма пред дру ги круг пред сед нич ких из бо ра, 2. ок то бра 2000.“, Тре ћи ми-
ле ни јум, Бе о град, 28. јун 2008, стр. 268.
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не спо ра зу ма, те пре ста нак су ко ба и не при ја тељ ства пре ма 
За па ду. Од у ста ти од про ти вље ња за пад ним на ме ра ма ни је 
би ло ни ма ло ла ко јер За пад, што ће Ђин ђић убр зо уви де ти, 
ни је на пу стио ста ри план пре кра ја ња пост ју го сло вен ске Ср-
би је. 

Зо ран Ђин ђић је, ма кар и на крат ко, био све стан пре-
до че не по ти вреч но сти, о че му све до че ње го ве ре чи да не ће 
при хва ти ти ни фор мал ну ни фак тич ку не за ви сност Ко со ва. 
„Ми смо по след њих го ди на ми сли ли да ће мо са об но вље ним 
и осна же ним ме ђу на род ним кре ди би ли те том вр ло бр зо се би 
обез бе ди ти же ље не пло до ве. Да ће свет ре ћи: ‘Е по што сте 
са да де мо крат ска Ср би ја, по но во до би ја те на Ко со ву и Ме-
то хи ји над ле жно сти ко је сте има ли’. То се већ по ка за ло као 
не тач но. Бо јим се да се не ке ства ри ни су бит но про ме ни ле 
од тре нут ка кад сам пре се дам-осам го ди на, на јед ном пре-
да ва њу у Аме ри ци, ре као да ми та да шња аме рич ка по ли ти ка 
ли чи на Ти то во ‘Сла ба Ср би ја - ја ка Ју го сла ви ја’.“34

Зо ран Ђин ђић је био из не на ђен и раз о ча ран по на ша-
њем за пад них по ли ти ча ра, иако су све окол но сти пре то га 
упу ћи ва ле на кон ти ну и ра но не га тив ну по ли ти ку За па да пре-
ма Ср би ји и Ју го сла ви ји. За Ђин ђи ћа, су о че ног са про ду же-
ним за пад ним усло ви ма и при ти сци ма, ипак ни је сме ло да 
бу де ика квих из не на ђе ња. Зар ње му то ли ко омра же ни прет-
ход ник ни је ви до ви то про ре као оно што се спре ма. Сло бо дан 
Ми ло ше вић је, на и ме, ука зао да би у слу ча ју ус по ста вља ња 
вла сти ко ју по др жа ва НА ТО, Ју го сла ви ја не из бе жно по ста ла 
зе мља чи ја би те ри то ри ја би ла рас пар ча на. „У скло пу те по-
ли ти ке рас пар ча ва ња Ју го сла ви је, Ко со во би би ло пр ва жр-
тва. Ње гов са да шњи ста тус би се про гла сио за ле га лан и де-
фи ни ти ван. То је пр ви део Ср би је са ко јим би она мо ра ла да 
се опро сти, не из ра жа ва ју ћи при том чак ни на ду да ће јој тај 
део ње не зе мље би ти вра ћен.“35

У тек сту „Ђин ђи ће ва ко сов ска по ли ти ка“ Ду шан Ја њић 
из но си ми шље ње да је те шко го во ри ти о Ђин ђи ће вој по ли-

34 Пре ма: Ђин ђић Зо ран, „Ко со во ни је мо не та за пот ку су ри ва ње“, (текст по-
во дом че тво ро го ди шњи це уби ства Зо ра на Ђин ђи ћа), днев ник Новости, 13. 
март 2007, стр. 2.

35 Ми ло ше вић Сло бо дан, Прилогисторијидвадесетогвека, „Обра ћа ње гра ђа-
ни ма пред дру ги круг пред сед нич ких из бо ра, 2. ок то бра 2000.“, Тре ћи ми ле-
ни јум, Бе о град, 28. јун 2008, стр. 268.
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ти ци пре ма Ко сме ту, јер је се она сво ди ла на са мо не ко ли ко 
на ја ва кон крет них по те за ко ји ни ка да ни су оства ре ни. Уз то, 
по Ја њи ће вом ми шље њу, Ђин ђи ћев лич ни при ступ се до не-
кле раз ли ко вао од зва нич ног ста ва Бе о гра да, нај ви ше у оце-
ни да вре ме не ра ди за Ср би ју,36 али и да се ни ка ко не би тре-
ба ло пре пу сти ти па сив но сти и че ка ти до га ђа је, већ им тре ба 
ићи у су срет. „Ђин ђић је кре нуо са не чим што је из гле да ло 
као но ви при ступ, да Ср би ја ни је оп сед ну та те ри то ри јом, али 
је вр ло бр зо по чео да по ве зу је пи та ња Ре пу бли ке Срп ске и 
Ко со ва. У су шти ни то су би ле иде је До бри це Ћо си ћа“.37

8.Ђинђићевпоучак
Да ли је Ђин ђи ћев тра гич ни жи вот ни и по ли тич ки слу-

чај ишта по у чио срп ске по ли ти ча ре? Или се ње го ва крат ко-
вла да пост ми ло ше ви ћев ска епи зо да за ту ри ла у кон стан та ма 
два де се то го ди шње ге о по ли тич ке де струк ци је?

Као не ка да, и да нас су ми шље ња о при ро ди Ђин ђи ће-
ве по ли тич ке по ја ве у срп ској по ли тич кој јав но сти ду бо ко 
по де ље на. Док га јед ни не ува жа ва ју и не це не јер ње го ву 
по ли тич ку по ја ву сме шта ју у зо ну до ди ра по ли ти ке и кри-
ми на ла,38 дру ги га уз но се и про гла шва ју је ди ним истин ским 
ре фор ми стом у вре ме ну по сле Ми ло ше ви ћа. Та ко на при мер, 

36 Пи та ју ћи се да ли је Во ји слав Ко шту ни ца био др жав ник и ви зи о и нар, исто-
ри чар Ко ста Ни ко лић сма тра да су до га ђа ји Ко шту ни цу пре ти ца ли, што је 
ука зи ва ло да не ма иде ју ко ју би до след но сле дио: „Ка да је Зо ран Ђин ђић од 
ме ђу на род не за јед ни це за тра жио да хит но от поч ну пре го во ри о де фи ни са њу 
ко нач ног ста ту са Ко со ва и Ме то хи је, јер је би ло очи глед но да је сти ту а ци ја 
пот пу но из ма кла кон тро ли, Ко шту ни ца је го во рио о ‘ола ко обе ћа ној бр зи-
ни’, и о ‘не по треб ном ју на че њу срп ског пре ми је ра’ (...) Чвр сто је ве ро вао да 
у ре ша ва њу ко сов ског про бле ма вре ме ра ди за Ср би ју.“ Ни ко лић Ко ста, (По-
по вић Не бој ша), ВојиславКоштуница–једнакаријера, гла ва „Тех но ло ги ја 
вла сти Во ји сла ва Ко шту ни це“, ЈУ КОМ, Бе о град, 2006, стр. 358. 

37 Упо ре ди ти: Пе тро вић Мар ко, „Ђин ђи ће ва ко сов ска по ли ти ка“, днев ник По
литика, стр. 6, 14. март 2007. Ви де ти, та ко ђе: Ђин ђић Зо ран, СрбијауЕвро
пи.Ауторскитекстовииинтервјуи, гла ва „Пер со нал на а не те ри то ри јал на 
пра ва“, Тан југ, 2004, стр. 57-61.

38 Ви де ти: Ива но вић Жи во та, ЗоранЂинђићумрежимафије, гла ва „У мре-
жи под зе мља“, Бе ле тра, Бе о град, 2004, стр. 31-135. У по го во ру по ме ну тој 
књи зи Ни ко ла Ми ло ше вић за Ђин ђи ћа ка же: „Оста ви ти гра ђа не це ле јед не 
зе мље без стру је и га са, што зна чи и без во де, удру жи ти се чак и са Ле ги јом 
за рад ру ше ња Ми ло ше ви ћа и осва ја ња вла сти, пре тва ра ти се да сте ис кре ни 
по што ва лац пра во сла вља... све то по ти че из јед ног истог ду шев ног скло па, 
из јед ног истог из во ра – ве ли ке и без об зир не жуд ње да се осво ји и за др жи 
власт.“ На ве де но де ло, стр. 333.
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по ли ти чар ка Ве сна Пе шић ис ти че да су ди на ми ку по сле 5. 
ок то бра обе ле жи ли: „по ку ша ји мо дер ни стич ке вла де и ње-
ног пред сед ни ка Зо ра на Ђин ђи ћа да ре фор ми шу Ср би ју  и  
иде о ло шки је про јек ту ју  као др жа ву европ ских вред но сти. 
Пре ми јер Ђин ђић је био све стан да је та по зи ци ја ма њин ска 
и да за њу не ма по ли тич ки ле ги ти ми тет. Уте ме ље ње за свој 
про је кат на ла зио је у ду го трај ним им пул си ма ка мо дер ни за-
ци ји (сви су за вр ши ли не у спе хом), соп стве ном раз у ме ва њу 
мо дер не др жа ве и ам би ци ји да Ср би ју уве де у Евро пу.“39 

Кри ти ку ју ћи уно сно по ли ти ча ра ње, па ра по ли ти ку и 
про па ган ди сти ку ов да шњих „уче них“ ен џи о о ва ца, со ци о-
лог Мир ја на Ра до ји чић на во ди њи хо ве ста во ве и ка рак тер 
скра ће не Ђин ђи ће ве ета пе до со кра ти је: „Вре ме крат ко трај не 
Ђин ђи ће ве вла да ви не има се, да кле, сма тра ти не ком вр стом 
из у зет ка, ре фор ми стич ког и про-за пад ног ин ци ден та у кон-
ти ну и ра ном то ку срп ског кон зер ва ти ви зи ма и ан ти за пад ња-
штва.“40

Али, на ве де ни ста во ви ука зу ју на про ђин ђи ћев ски при-
стра сну ма њи ну. Јер, над Ђин ђи ће вим оп ти ми стич ким илу-
зи ја ма одав но се над нео де пре сив ни облак ра за ра ња ју жно-
сло вен ског и срп ског про сто ра, оних ко ји „ве дре и обла че“ 
– одБадинтерадоБајдена!?

По ка за ло се да по сао са Ср би јом на Бал ка ну за аме рич-
ку ад ми ни стра ци ју ни у ко ли ко ни је за вр шен пу ком сме ном 
Ми ло ше ви ћа и ње го ве но мен кла ту ре. И пре ми јер срп ске вла-
де Ђин ђић и пред сед ник СРЈ Ко шту ни ца су се, за пра во, на-
шли пред ви дљи вим и не ви дљи вим те шко ћа ма одр жа ња на-
ци о нал ног и др жав ног кон ти ну и те та, у бит но про ме ње ним 
по ли тич ким усло ви ма. Исто вре ме но, по ста ло је ви ди љи во да 
се пре кон по но ва ни ан самбл тран зи ци о не вла сти пре ма по ли-
тич ком те ме љу сво га ус по ста вља ња од но си на ве о ма раз ли-
чи те на чи не. Пост пе но су се фор ми ра ле стру је прагматиста 
39 Пе шић Ве сна, „На ци о на ли зам не мо гу ће др жа ве – оквир за раз у ме ва ње не у-

спе ле ле ги ти ма циј ске тран зи ци је у Ср би ји“, гла ва „По ку ша ји про ме не и от-
по ри про ме на ма“, у збор ни ку Измеђуауторитаризмаидемократије, књи га 
тре ћа, НационалниидржавниинтересмодернеСрбије, ЦЕ ДЕТ – ФЕС, Бе о-
град, 2007, стр. 68.

40 Ра до ји чић Мир ја на, Историја у кривом огледалу.Невладине организације
уСрбијииполитикаинтерпретирањаскоријејужнословенскепрошлости, 
гла ва „Не вла ди не ор га ни за ци је у Ср би ји и по ли ти ка ин тер пре ти ра ња ско-
ри је ју жно сло вен ске про шло сти“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2009, стр. 92.
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и легалиста, што је озна чи ло по тре бу да сва ко на свој на-
чин раз лу чи гре шке прет ход ног раз до бља, од кон ти ну ал них 
вред но сти и ци ље ва ко је је, у ослон цу на пре по зна те на ци о-
нал не и др жав не ин те ре се, тре ба ло да за сту па ју.41

Из ве сно вре ме до со крат ска оли гар хи ја, или „до сман-
ли је“ - ка ко их је на ди рек тан и не за бо ра ван на чин од ре дио 
Ко ста Ча во шки42 - ни су до вољ но раз у ме ли сми шље ну инер-
ци ју евро а ме рич ке по ли ти ке. У до со ма хиј ским на по ри ма 
пре по зна ва ла се на ив на и уто пич на те жња да се из ме не ер во-
а ме рич ка схва та ња о при ро ди срп ске др жа ве по сле не стан ка 
ве ли ке Ју го сла ви је. Тај уза луд ни по сао ма ски ран је стал но 
по гре шним вре мен ским прог но за ма ча са у ко ме ће за пад не 
си ле, под при ти ском убе дљи вих ар гу ме на та, схва ти ти пу ну 
исти ну срп ског пи та ња. По том би, на вод но, про ме ни ле ста-
во ве и ко нач но ста ле на срп ску стра ну ко ја је, иона ко, са про-
де мо крат ском вла дом већ на за пад ној стра ни.

9.ДалисуМилошевићеваипост/досовска
спољнаполитикасличне?

У на уч ним ту ма че њи ма слич но сти и раз ли ка, тј. про-
мен љи во сти ви зу ра спољ не по ли ти ке Ср би је по сто је и дру-
га чи ја ста но ви шта. Та ко, на при мер, на осно ву уви да да су 
ми ло ше ви ћев ска и пост ми ло ше ви ћев ска, тј. до сов ска спољ на 
по ли ти ка, под јед на ко тран зи циј ске, по ли ти ко лог и аме ри ка-
но лог Ду шан Ни ко лиш сма тра да су обе би ле и оста ле не спо-
соб не да од го во ре на гло бал не иза зо ве, и то из раз ли чи тих 
по бу да. Пр ва, јер је у рат ни рас плет се це си је ушла оси ро ма-
ше на и без са ве зни ка; дру га јер је на власт до шла као по зи-
цо ни ра на опо зи ци ја, уз обил ну фи нан сиј ску по др шку спо ља, 
оства ру ју ћи при том „тран сми си о ну спољ ну по ли ти ку“ уз 
по ви но ва ње Ва шинг то ну и Бри се лу „на лик но вој Ко мин тер-
ни“. Ни ко лиш у истом сме ру за кљу чу је: „Из ме ђу спољ них 
по ли ти ка и ме ђу на род ног по ло жа ја Ср би је (Са ве зне Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је – СРЈ, Др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на 

41 Те жњу да то бо же на уч ним пу тем до ка же кри ми но ге ну осно ву Ко шту ни чи не 
по сток то бар ске по ли ти ке ис по љио је исто ри чар Ко ста Ни ко лић. Упо ре ди ти: 
Ни ко лић Ко ста, (По по вић Не бој ша), ВојиславКоштуница–једнакаријера, 
део „На вла сти (2000-2005)“, гла ва „‘Лег(иј)али зам’“, ЈУ КОМ, Бе о град, 2006, 
стр. 209-214.

42 Ча во шки Ко ста, Сагаодосманлијама, гла ва „Реч уна пред“, Ор фе ус, Но ви 
Сад, 2002, стр. 6.
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Го ра - СЦГ), или, јед но став ни је а не ма ње тач но ре че но, Бе о-
гра да Ми ло ше ви ћев ског, ‘пред тран зи ци о ног’, ‘пред(не)де мо-
крат ског, ‘ко му ни стич ког’ пе ри о да, с јед не стра не, и Бе о гра-
да ђин ђи ћев ско-ко шту ни чев ско-до сов ског и пост до сов ског, 
тран зи циј ског, де мо крат ског, ‘нео ли бе рал но-ка пи та ли стич-
ког’, про е вро у ни о ни стич ког и про на тов ског (про а ме рич ког) 
пе ри о да, су штин ски гле да но, не ма раз ли ка.“43

Би ло ка ко би ло, укло пље на у ге о по ли тич ку за ми сао 
ма кро-ре ги о на тзв. За пад ног Бал ка на, Ср би ја је „кру ни са на“ 
пред кан ди дат ским тр но вим вен цем ула ска у Европ ску уни-
ју. Та ко је иде о ло шки дис курс Ср би је као (ваљ да ис точ ног) 
де ла За пад ног Бал ка на, уз хуч ну ман тру „бе зал тер на тив не 
Евро пе“, тј. „ула ска Ср би је у Евро пу“, по стао ов да шњи не из-
бе жни услов би ло ка кве де ба те о спољ но по ли тич ким стре-
мље њи ма зе мље.

Ре ал ност је упу ћи ва ла на са зна ње да се по ли тич ка, ло-
ги стич ка и фи нан сиј ска по др шка,44 ко ју је За пад у прет ход-
ној де це ни ји пру жао ан ти ми ло ше ви ћев ској опо зи ци ји, пре-
то чи ла у пу ну са рад њу не ка да шње опо зи ци је, са да већ сна ге 
ко ја има ствар ну моћ (ДОС на вла сти), са за пад ним зе мља-
ма.45 Реч је о ко пер ни кан ском обр ту ко ји је усле дио го ди ну 
и не што ви ше од агре си је НА ТО-а на СРЈ и Ср би ју. За у зет 
је но ви спољнополитичкикурс, ко јим се и у Ср би ји те жи ло 
што те шњој са рад њи са до ју че ра шњим про тив ни ком, а он да 
и ула ску у ње го ве вој не, по ли тич ке и ге о по ли тич ке са ве зе. 
Ср би ја је, да кле, на по чет ку до сов ског раз до бља као тран зи-
ци о на зе мља не дво сми сле но те жи ла што бр жем ин кор по ри-
са њу у за пад ни свет, уз не пре кид но под се ћа ње да је за пад ни 
свет је ди ни „нор ма лан свет“ чи јем на чи ну жи во та би сви ко-
ји же ле да бу ду „нор мал ни“ тре ба ло да те же.

Ђин ђић је био крат ко вре ме пре ми јер Ср би је, са мо 
две и по го ди не. Ре че но је ка ко је ње гов тра гич но за вр ше-
ни пре ми јер ски ман дат про те као у пр вој че твр ти ни Пу ти но-
43 Ду шан Ни ко лиш,Ме ђу на род ни по ло жај и спољна по ли ти ка у тран зи ци ји“, 

збор ник, Србија–20002006.Држава,друштво,привреда, уред ник Ми ша 
Ђур ко вић, ИЕС, Бе о град, 2007, стр. 17.

44 О то ме: Авра мо вић Зо ран, Родомрсци, гла ва „Уло га нов ца у по ли тич ком на-
сту па њу ДОС-а“, Кул ту ра по ли са-Гра фо мар ке тинг, Но ви Сад, 2009, стр. 43-
47.

45 О то ме у це ли ни го во ри књи га: Мар шал Тим, Играсенки.Петооктобарска
сменавластиуСрбији, Са ми здат Б 92, Бе о град, 2002.
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вог пред сед ни ко ва ња. Од но си Ср би је и Ру си је у том пе ри о ду 
очи та ва ли су се ви ше кроз од нос Ко шту ни це као пред сед-
ни ка Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Пу ти на на че лу Ру-
ске Фе де ра ци је, не го кроз Ђин ђи ћев ан га жман. Ђин ђић је, у 
ства ри, не скри ве но по ен ти рао од но се са са Европ ском уни-
јом, по себ но са Не мач ком, док је Ру си ју „пре пу стио“ Ко шту-
ни ци.

До сов ска струк ту ра вла сти се у пр ве три го ди не, без 
сум ње, да ле ко ви ше осла ња ла на за пад не зе мље, САД и ЕУ 
не го на Ру си ју, пре ма ко јој је ис по ља ва ла оба зри во ува жа ва-
ње. Упра во у том вре ме ну на ста ла је спољ но по ли тич ка фор-
му ла (или по у чак) о не у пит ној и пот пу ној западнојоријен
тацијиСрбије. Она се, пре свих, ду гу је Зо ра ну Ђин ђи ћу ко ји 
је срп ску (ју го сло вен ску) спољ ну по ли ти ку, по мо ћу „срп ског 
Ко зир је ва“ ми ни стра Го ра на Сви ла но ви ћа, пу ним је дри ма 
усме рио ка тзв. евро а тлант ским ин те гра ци ја ма.46 Од та да је 
за пад ни то пос, тач ни је ре че но евроатлантскиесхатонСр
бије, упр кос про ме на ма окол но сти и гло бал ног од но са сна га, 
ма ње-ви ше остао не у пи тан.

10.Заљуљанисрпскичун
Иако де мон ти ра ње Ср би је, у ви ду те ри то ри јал ног ре-

ди зај на и уну тра шње пре кон фи гу ра ци је пар тиј ске и тај-
кун ске мо ћи, још ни је би ло за вр ше но, крх ки срп ски чун је 
де бе лим кли јент ским ко ноп ци ма при ве зан уз бок за пад ног 
бро да. Кли јент ски и кли јен те ли стич ки обра зац се за па тио 
пр вен стве но ме ђу они ма ко ји су, сле де ћи аме рич ко џи нов ско 
пло ви ло, без ве ћих дво у мље ња сма тра ли да ће оно да бро ди 

46 О ли ку и де лу не ка да шњег ру ског ми ни стра ино стра них по сло ва Ан дре-
ја Ко зир је ва за ни мљи ве опа ске ис пи сао је ње гов ко ле га са ју го сло вен ско/
срп ске стра не Вла ди слав Јо ва но вић „Ко зир јев је... на сто јао да по ка же бла го-
на кло ност за на ше ста во ве и бу де адво кат зах те ва ко је нам За пад ру тин ски 
упу ћу је. Од нас се стал но тра жи ло да учи ни мо мно го ви ше да би смо до би ли 
мно го ма ње од оно га што еле мен тар на пра вич ност и рав но те жа да ва ња и 
узи ма ња на ла жу. Раз ли ка из ме ђу Ко зир је ва и на ших за пад них са го вор ни-
ка би ла је у то ме што је он те зах те ве про сле ђи вао у мно го бо љем па ко ва-
њу  и са пре на гла ша ва њем ва жно сти ком пен за ци је ко ју ће мо до би ти, док су 
за пад ни са го вор ни ци би ли ди рект ни ји и гру бљи, ис ти чу ћи ре дов но штап 
ис пред шар га ре пе. Би ло је очи глед но да је Ко зир јев, у су шти ни, био је дан 
од ка на ла ути ца ја За па да на на ше ста во ве и да је он ту уло гу са ве сно и пе-
дант но вр шио.“ Јо ва но вић Вла ди слав, Раткојисемогаоизбећи.Увртлогу
југословенске кризе, гла ва „По ли тич ки кон так ти са бал кан ским и дру гим 
зе мља ма“, Но лит - Киз ал те ра, Бе о град, 2009, стр. 242.
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та ла со крат ским оке а ном adinfinitum. Кли јент ски обра зац се, 
ме ђу тим, одо ма ћио и у уну тар по ли тич ким од но си ма.47

Ђин ђи ћев праг ма тич ни мен тал ни склоп је, на и ме, ра-
чу нао на бес крај ни про спе ри тет, моћ и бо гат ство „нор мал-
ног све та“ за пад не хе мис фе ре, от кла ња ју ћи сва ку по ми сао на 
за па да ње у кри зу ње них раз вој них пер спек ти ва. Шта ви ше, 
вла сти ти праг ма тич ни ре фор ми зам Ђин ђић је схва тао не-
дво смил се но, као бр зо при дру жи ва ње уни по лар ном За па ду, 
са вла да ва ње дру штве не и еко ном ске кри зе и нор ма ли зо ва ње 
жи во та у Ср би ји.48

Праг ма тич ни по ли ти чар, Ђин ђић је, да кле, по обра зо-
ва њу, мо ти ви ма и стре мље њи ма био и те ка ко уве ре ни за пад-
њак. На тра си тог од пр ва не кри тич ког и еуфо рич ног усме ре-
ња и осла ња ња на ла зи ле су се зна чај не пре пре ке. Отво ре но 
пи та ње ста ту са за по сед ну те по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја 
оме та ло је Ђин ђи ће ве пла но ве кон со ли до ва ња и нор ма ли-
зо ва ња при ли ка у Ср би ји. Ђин ђић је, на и ме, по пут ве ћи не 
до со ва ца, ве ро вао да по ста у то ри тар на при ро да ре жи ма Ср-
би ји га ран ту је па жљи ви ји и уви ђав ни ји од нос За па да пре ма 
ко сов ском про бле му. То уве ре ње ни је од го ва ра ло ствар но сти 
ме ђу на род них од но са и спољ не по ли ти ке за пад них си ла пре-
ма Ср би ји. Оно је, за пра во, ви ше оли ча ва ло ве ли ка оче ки-
ва ња и не у те ме ље на на да ња на срп ској стра ни не го ствар не 
мо гућ но сти про ме не евро а ме рич ког ста ва.

Би ће да је Ђин ђић, као што је по ме ну то, тек пред не-
срећ ни крај жи во та схва тио ре ла тив ност и амо рал ну ма ни-
пу ла тив ност за пад не по ли ти ке пре ма пост ми ло ше ви ћев ској 
Ср би ји по во дом Ко со ва и Ме то хи је. Уби јен под не до вољ но 
раз ја шње ним окол но сти ма у ан тен та ту мар та 2003. го ди не, 
Ђин ђић ни је до че као да ви ди кул ми на ци ју за пад не дво лич-
но сти - про гла ше ње ла жне ал бан ске др жа ве на Ко со ву и Ме-
то хи ји са мо пет го ди на по сле ње го ве смр ти. Оту да је Ђин ђи-
ће ва спољ но по ли тич ка „фор му ла“ у нај ве ћој ме ри по у чак о 
не по уч но сти исто ри је.

47 О то ме, де таљ ни је: Ву чи нић Ма рин ко, „На год бе ња штво и кли јен ти ли зам у 
срп ској по ли ти ци“, ча со пис Херетикус, стр. 245-253, бр. 3-4, Бе о град, 2007.

48 Упо ре ди ти: Ђин ђић Зо ран, СрбијауЕвропи.Ауторскитекстовииинтер
вјуи, гла ва „Ка кву бу дућ ност ства ра мо “, стр. 187-200, и „Циљ: члан ство у 
ЕУ“, Тан југ, 2004, стр. 270-272. 
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11.Коштуничинпоучак
У дру гој пост ми ло ше ви ћев ској фа зи, то ком два ман да-

та вла де Во ји сла ва Ко шту ни це (2004-2008) до шло је од из-
ра зи тог збли жа ва ња Ср би је и Ру си је. То се до го ди ло усред 
дра ма ти зо ва ног ко смет ског про бле ма, у де при ми ра ју ћим 
усло ви ма про па лих Беч ких пре го во ра,49 од ба ци ва ња до ла-
зног Ах ти са ри је вог пла на и на го ве шта ја ско рог про гла ше ња 
ко сов ске не за ви сно сти од стра не про/ал бан ске гру па ци је. Ру-
си ја је у од суд ним тре ну ци ма по др жа ла кључ не срп ске ста-
во ве, а Ср би ја се у ди пло мат ским ак ци ја ма у ве ћој ме ри осло-
ни ла на Ру си ју.

Не ка да шњи пре ми јер у сво јим из ја ва ма и ин тер вју и ма 
ни је крио на гла ше ну скло ност ка Ру си ји. Та ко је јед ном при-
ли ком ре као: „Ру си ја је за и ста пра ви при ја тељ Ср би је. Онај 
ко ји то не ви ди из не ког свог раз ло га, остра шће но сти или 
за сле пље но сти, тај не ће ума њи ти зна чај Ру си је, већ ће са мо 
по ка за ти да ни је све стан да ре ле ван тан жи вот про ла зи ми мо 
ње га. У сва ком слу ча ју Ср би ја мо ра би ти при ја тељ Ру си је, и 
Ср би ја ни ка да не ће би ти део би ло чи је кам па ње про тив ове 
зе мље.“50

Не на да но пре у сме ре ње је до че ка но „на нож“ ме ђу про-
за пад но ори јен ти са ним ак ти ви сти ма „тре ћег сек то ра“. Та ко 
је, ре ци мо, прав ни ца Ве сна Ра кић Во ди не лић ука за ла да је 
„не ми ли до га ђај“ на стао као ре зул тат спа ја ња пи та ња ула-
ска Ср би је у ЕУ и не ре ше ног ста ту са Ко со ва. На тај на чин се 
де сио стра те шки за о крет Ср би је пре ма Ру си ји и са мо у оним 
ње ним вред но сти ма ко је је Ко шту ни ца сма трао зна чај ним за 
Ср бе. „То ни су вред но сти ру ске кул ту ре, књи жев но сти, хра-
брих по је ди на ца и ци вил них гру па ко је се бо ре за људ ска 
пра ва и про тив сва ке опре си је. Оно што је би ла ин спи ра ци ја 
за овај за о крет је сте иде ја по но во ус по ста вље не им пе ри јал не 
Ру си је, не ги ра ње вред но сти се ку ла ри зма пу тем ин тер фе рен-
ци је цр кве у др жа ву и дру штво (ка кво се ов де сма тра по жељ-
ним), по ве за ност и бли скост по ‘кр ви’, је зи ку и са ауто ри тар-
ним на ви ка ма.“51

49 О то ме: Са мар џић Сло бо дан, „Беч као до бро ћуд ни Рам бу је“, ча со пис При
зма, ЦЛДС, Бе о град, 2003, стр. 13-21.

50 Ко шту ни ца Во ји слав, „Сто јим иза сво јих ре чи“, ин тер вју, не дељ ник Печат, 
бр. 10, 25. април 2008, стр. 11.

51 Ра кић Во ди не лић Ве сна, „По вра так у исто ри ју“, (2008). Ду ступ но на адре си: 
www.pe sca nik/net/con tent/vi ew/322/122
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Још ви ше озло је ђе но сти у по ме ну тој гру па ци ји иза ва-
ле су из ја ве нај ви ших ру ских зва нич ни ка. О то ме да Ру си ја 
не дво сми сле но по др жа ва срп ске ста во ве, из ја снио се у ви ше 
на вра та и та да шњи пред сед ник Пу тин. По чет ком 2008. он је 
по ру чио пред став ни ци ма За па да: „Зар се ви Евро пља ни не 
сти ди те да истим пи та њи ма при ла зи те са та ко дво стру ким 
стан дар ди ма? По др шка јед но стра ном про гла ше њу не за ви-
сно сти Ко со ва и Ме то хи је не мо рал на је и про тив пра ва на. 
Те ри то ри јал на це ло ви тост др жа ва је те мељ ни прин цип ме-
ђу на род ног пра ва. По сто ји Ре зо лу ци ја 1244 о те ри то ри јал ној 
це ло ви то сти Ср би је и то тре ба да се по шту је. (...) Тре ба да 
по сто је је дин стве ни прин ци пи. Ако бу де мо по сту па ли пре ма 
по ли тич кој свр сис ход но сти, слу же ћи ин те ре си ма од ре ђе них 
зе ма ља – сру ши ће се ме ђу на род но пра во и за јед нич ки по ре-
дак.“52

12.Потребнаеквидистанца
У Ко шту ни чи ни ној  ета пи про кла мо ва на је војнанеу

тралностСрбије.Та ко ђе су од шкри ну та вра та пр вим ру ским 
бан ка ма и фи нан сиј ском ка пи та лу за по сло ва ње на срп ском 
тр жи шту.53 Оба по те за ни су на и шла на јед но ду шно по во љан 
при јем, бу ду ћи да је на срп ској по ли тич кој и при вред ној сце-
ни до та да пре вла да ва ла јед но стра но ори јен ти са на, услу жна 
про за пад на оп ци ја ко ја ни је би ла рас по ло же на пре ма ру ском 
еко ном ском а по го то ву по ли тич ком упли ву. Шта ви ше, вла да-
ју ћи (екс)до сов ски ли де ри, пар ти је, ин те ре сне гру пе и ло би-
ји, ко ји су оства ри ва ли пре су дан ути цај на срп ску по ли ти ку 
и еко но ми ју, би ле су и оста ле сво јим упра вљач ким вр хо ви ма 
кли јент ски ве за не за пла си ра ни за пад ни ка пи тал и еко ном-
ске ин те ре се. Од њих се, као стра сно свр ста них ак те ра, ни је 
мо гло оче ки ва ти чак ни ми ни мал но са гла ша ва ње са отва ра-
њем вра та ру ским еко ном ским чи ни о ци ма, ни ти за у зи ма ње 
ста ва би ло ка кве, па ни вој не не у трал но сти Ср би је.

Срп ско/ру ско при бли жа ва ње и до ла зак ру ских фи нан-
сиј ских ор га ни за ци ја ни је од го ва ра ло за ступ ни ци ма и ко-
52 Из вод из Пу ти но ве го ди шње кон фе рен ци је за но ви на ре одр жђа не 14. фе бру-

а ра 2008.
53 Ви де ти, вест о ула ску ру ских фи нан сиј ских ин сти ту ци ја у Ср би ју: „Пр-

ва бан ка са ру ским ка пи та лом. Мо сков ска бан ка до би ла одо бре ње НБС за 
осни ва ње бан ке у Ср би ји“, днев ник Блиц, 4. март 2008, стр. 12.
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ри сни ци ма за пад ног ка пи та ла и де та ши ра ним са рад ни ци-
ма (кур си сти ма) Свет ске бан ке и Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да. Они су, као кла те ћи „при ве сци“ про фи таблних кор по-
ра тив них ин те ре са, мо ра ли па жљи во да слу ша ју упо зо ре ња 
ко ја су до ла зи ла из ор га на и ин сти ту ци ја Европ ске уни је, али 
и са дру ге стра не оке а на. Та упо зо ре ња су ука зи ва ла да ни је 
згод но, шта ви ше да је не при хва тљи во да се кључ ни срп ски 
ре сур си и ин фра струк тур ни објек ти на ђу у ру ском вла сни-
штву, на ро чи то у ча су ка да се Ср би ја ме шко љи у че ка о ни ци, 
као не стр пљи ви (пред)кан ди дат за евро а тлант ске ин те гра ци-
је. При све му се ми сли ло на хи дро и тер мо е лек тра не, наф то-
во де и га со во де, са о бра ћај ну мре жу, реч не лу ке, аеро дро ме, 
је ди ног срп ског ва зду шног пре во зни ка, ме тал ску и хе миј ску 
ин ду стри ју и сл.

Ко шту ни ца, ко ји се на шао пред ве ли ким опо зи ци о-
ним иза зо ви ма, ипак је, бар на крат ко вре ме, ус пео да уне-
се ре ла тив ну ме ру спољ но по ли тич ке екви ди стан це ко ја је 
прет по ста вља ла услов ни европ ски али не и ап со лут ни евро-
а тлант ски смер ин те гра ци је Ср би је. У кон крет ним усло ви-
ма по гор ша них при ли ка на Ко со ву и Ме то хи ји то је зна чи ло 
ка кву-та кву при ме ну кон цеп та вој не не у трал но сти,54 али и 
ин тен зи ви ра ње са рад ње на по ли тич ком и еко ном ском пла ну 
са Ру ском Фе де ра ци јом и зе мља ма ко је по др жа ва ју срп ску 
по ли ти ку по во дом Ко со ва.

У по гле ду срп ског ста ва пре ма по ли тич ком и прав ном 
ста ту су Ко со ва и Ме то хи је, Во ји слав Ко шту ни ца се при др-
жа вао на че ла ко је је ис ти ца ло исто риј ски и етич ки је ди ни 
мо гу ћи ре до след: „Ко со во... па Евро па!“ Пре ци зно по ли тич-
ко од ре ђе ње ин те гра ци о ног ре до сле да ујед но је зна чи ло од-
у ста ја ње од европ ске оп ци је Ср би је уко ли ко Европ ска уни ја, 
упр кос све му, за др жи про ал бан ски и ан ти срп ски став, на да-

54 Ко шту ни чин ДСС је ова ко од ре дио кон цепт вој не не у трал но сти: „Вој на не-
у трал ност Ср би је и ја ча ње од брам бе не спо соб но сти зе мље пред ста вља ју си-
гу ран га ра нат очу ва ња су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та зе мље. 
Вој на не у трал ност, осим то га, спре ча ва да Ср би ја ра ту је а Ср би ги ну по ра-
ти шти ма ши ром све та за ту ђе вој не и ге о стра те шке ин те ре се. Не за ви сност 
и сло бо да зе мље су нај ва жни ји циљ др жа во твор не по ли ти ке Ср би је.“ Ви де-
ти: Тач ка 4. НачеланационалнеполитикезабудућностСрбије, Де мо крат ска 
стран ка Ср би је, Бе о град, 15. фе бру ар 2009. Пре ма: днев ник Политика, 15. 
фе бру ар 2009, стр. 5.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.12/2009,год.Vvol.5 стр.77112

103

ље шти те ћи из град њу ла жне ал бан ске др жа ве на тлу ју жне 
срп ске по кра ји не.55

13.Постојили„тадићизам“?
Бо рис Та дић је на пред сед нич ки по ло жај до шао на из-

бо ри ма, као што је на из бо ри ма де мо крат ски ре и за бран. Из-
ме ђу пред сед ни ка Та ди ћа и пре ми је ра Мир ка Цвет ко ви ћа не 
по сто ји ни при бли жно сли чан од нос као из ме ђу Ме две де ва и 
Пу ти на. Та дић, у окви ру устав них овла шће ња, ре пре зен ту је 
зе мљу, док се пре ми јер Цвет ко вић ско ро и не по ја вљу је на 
спољ но по ли тич ком хо ри зон ту. На ди пло мат ском пла ну, пр-
вен стве но за по слен про бле ми ма Ко со ва и Евро пе, до ми ни ра 
агил ни ми ни стар Вук Је ре мић.

Го во ри ло се о стамболићевству, милошевићевству и 
ђинђизму, да ли он да мо же би ти ре чи и о тадићизму? Те шко 
би се мо гло ре ћи ка ко је Бо рис Та дић тво рац пре по зна тљи ве 
иде о ло ги је и по ли ти ке „та ди ћи зма“. Ве ћи на још увек сма тра 
да је Та дић услов ни уну тар пар тиј ски на ста вљач „ђин ђи зма“. 
Као по ли тич ка лич ност, Бо рис Та дић је у гру пи срп ских по-
ли ти ча ра ко ји су на врх до спе ли као след бе ни ци, „на ста вља-
чи де ла“ и „за ме ни ци“ при вре ме но и трај но од сут них ли-
де ра: Бо рис Та дић - Зо ра на Ђин ђи ћа;56 То ми слав Ни ко лић 
- Во ји сла ва Ше ше ља; Иви ца Да чић - Сло бо да на Ми ло ше ви-
ћа. „На след ни ци“ су се у ме ђу вре ме ну, на раз ли чи те на чи не 
до ду ше, по ста ра ли да сво ју по ли тич ку пер со нал ност ста ве у 
пр ви план. У ло кал ним при ли ка ма то је са мо мо гло да зна-
чи демилошевићизовање СПС-а57 и дешешељизовање СРС-а, 
али се на исти на чин ни је од ви ја ло у ДС-у. У јав но сти је, на-
и ме, за па же на те жња ка из град њи по ли тич ког кул та Зо ра на 
Ђин ђи ћа.

55 О то ме: Ко шту ни ца Во ји слав, ОдбранаКосова, гла ва „Про гла ше ње ла жне 
др жа ве под ста ра тељ ством САД и ЕУ“, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2008, 
стр. 210-214.

56 Мо жда је и пре по ја ве Бо ри са Та ди ћа  ме ђу (ан ти)ђин ђи ћев ци ма у ДС-у по-
сто јао ла тент ни „та ди ћи зам“?

57 Вук Дра шко вић је сво је вре ме но за па зио основ ну те шко ћу срп ских со ци ја ли-
ста: „СПС би да се пре у да за Евро пу, а не ће да се раз ве де од мр твог Сло бо-
да на Ми ло ше ви ћа“. Дра шко вић, ме ђу тим, ни је по го дио да ће Да чи ћев тим 
ре ал тив но бр зо и те мељ но да ре ви ди ра спољ но по ли тич ке ста во ве СПС-а. 
Ви де ти: Дра шко вић Вук, „Де сно - на из вор по во ду“, ин тер вју, днев ник 
Правда, 2. сеп тем бар 2008, стр. 8-9.
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Ва жни ји од свих ипак, био је и остао од нос Бо ри са Та-
ди ћа пре ма про де мо крат ском ри ва лу ли де ру ДСС-а Во ји сла-
ву Ко шту ни ци. У ства ри, Та ди ћев  уну тар по ли тич ки кон-
цепт огле дао се у тро стру ком од но су:

1) мар ги на ли зо ва ње про де мо крат ског ри ва ла ДСС и 
на род ња ка;

2) су сре тљи ва ко а ли ци о на отво ре ност пре ма СПС-у;
3) оштар ан ти ра ди кал ски став пре ма СРС-у, уз опре зно 

отва ра ње пре ма СНП-у.
Пред сед ник Та дић је у од но су на не ка да шњег пре ми-

је ра Ко шту ни цу по сту пао дис кон ти ну ал но. Пре све га, ре-
ла ти ви зо вао је спољ но по ли тич ке ре зул та те Ко шту ни чи не 
вла де. На пла ну од но са пре ма ко сов ском про бле му, уме сто 
на че ла „Ко со во... па Евро па“, от по че ла је при ме на по ли тич ке 
и прав не так ти ке кре та ња на „дво стру ком ко ло се ку“, по на-
че лу „И Ко со во и Евро па“, без ул ти ма тив ног од у ста ја ња од 
„европ ског пу та“ за рад не ис пу ње ња ко сов ског пред у сло ва. 
Иако је од пр ва од би јао спро во ђе ње ми си је ЕУЛЕКС, за ла гао 
се за оста нак ми си је УН УН МИК, Бо рис Та дић је, ко ри сте ћи 
уме шност и ре то рич ке на сту пе ми ни стра Ву ка Је ре ми ћа, под 
при ти ском Евро пе и Аме ри ке, ипак при стао на про тек то рат-
ско при су ство Евро пља на.58 Та ко је Евро па Уни је от по че ла 
жи вот бри сел ског про тек то ра та на древ ном тлу Ср би је.

14.Тадићевпоучак
Ако не по сто ји „та ди ћи зам“, на ко ји на чин, он да, мо же 

да се об ли ку је и при ме њу је Та ди ћев по у чак? Те ку ћа по ли-
тич ка ре ал ност ука зу је на спро во ђе ње спољ но по ли тич ких 
за ми сли пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је Бо ри са Та ди ћа. У 
де о би мо ћи из ме ђу по зи ци је и опо зи ци је не та ко ја ку пре ва-
гу има ко а ли ци ја за Европ ску Ср би ју. У по де ли мо ћи уну тар 
из вр шне вла сти из ме ђу пред сед ни ка и пре ми је ра, ко ји по ти-
чу из истог пар тиј ског са ста ва, не ма дво у мље ња око то га да  
глав ну реч о пи та њи ма спољ не по ли ти ке во ди пред сед ник 
Ре пу бли ке. Иако је ус по ста вљен по лу пред сед нич ки си стем, 
опе ра тив не по сло ве вр ше пре ми јер и ре сор ни ми ни стар, док 

58 О не чел ним пи та њи ма европ ских ми ров них ми си ја, ви де ти: То до ро вић Је-
ле на, „Уло га Европ ске уни је у из град њи ми ра“, гла ва „Ми си је на Бал ка ну“, 
(по себ но ми си ја ЕУЛЕКС на КиМ), Политичкаревија, бр. 1, Бе о град, 2009, 
стр. 145. 
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пред сед ник од ре ђу је стра те шке прав це и до но си ко нач не од-
лу ке.

Али, упра во је у тре ћој пост ми ло ше ви ћев ској фа зи 
пред сед нич ке ад ми ни стра ци је Бо ри са Та ди ћа (и тек де ли-
мич но В. Ко шту ни це), ко ја још увек тра је, до шло до осет них 
про ме на у од но су на прет ход но раз до бље. Пр во се до го ди ло 
од Ср би је и Ср ба у обе зе мље не же ље но раз два ја ње Ср би је 
и Цр не Го ре 2006. го ди не, чи ме је пре стао по след њи ју жно-
сло вен ски др жав ни са вез.59 За тим је пу тем Беч ких пре го во-
ра и на ме та ња Ах ти са ри је вог пла на ак ту а ли зо ва но пи та ње 
ко смет ског ста ту са пре ис пу ње них стан дар да. Да би на по-
слет ку, у во лун та ри стич кој, син хро ни зо ва ној и про тив прав-
ној опе ра ци ји, Ал бан ци са Ко со ва и Ме то хи је мар та 2008. 
на ства ран на чин про гла си ли ла жну не за ви сност.60 По том је 
у ко ор ди ни са ној и ја кој ал ба но а ме рич кој кам па њи ква зи др-
жав на ко сов ска кре а ту ра при зна та од пе де се так зе ма ља све та 
и ве ли ке ве ћи не чла ни ца ЕУ (осим Шпа ни је, Ру му ни је, Сло-
вач ке, Грч ке и Ки пра).

Срп ски ди пло мат ски осло нац на Ру си ју је су штин ски 
за др жан, али са не што ви ше оту пљи ва ња бри ди ко сов ског 
„или-или“ од но са. На срп ској стра ни та кав при ступ је озна-
чио на гла ше ни ји про е вроп ски дис курс и по ме ра ње по ли тич-
ких ак це на та са за о штре не ди пло ма ти је ка ком про ми сним 
фор ма ма ме ђу на род но прав не ини ци ја ти ве. То се, пре све га, 
од но си на ди пло мат ску ак ци ју усме ре ну ка зна чај ним зе мља-
ма ло би сти ма и Ме ђу на род ном су ду прав де у Ха гу, ко ме је 
под нет зах тев за ми шље ње са обил ном екс перт ском до ку-
мен та ци јом од ви ше сто ти на стра на.

При кра ју ко ха би та ци о ног пе ри о да пред сед ник Бо рис 
Та дић је са пре ми је ром Во ји сла вом Ко шту ни цом ис по љио 
на чел ну отво ре ност Бе о гра да пре ма Мо скви, што је ма ни фе-
сто ва но за јед нич ким мо сков ским су сре том са Ди ми три јем 
59 То ме је у це ли ни по све ће на књи га: Кне же вић Ми лош, Изневеренадржава.

СрбијаиЦрнаГораувременуразлаза, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2007, стр. 1-566.

60 Као по ли тич ко и прав но пред у пре ђе ње евен ту ал не се па ра ци је КиМ од Ре-
пу бли ке Ср би је, ко је се по том оди ста и до го ди ло, ре а го ва ла је Скуп шти-
на Ср би је ко ја је до не ла Ре зо лу ци ју ко јом не при зна је ефек те та квог чи на. 
Ви де ти: РезолуцијаНароднескупштинеРепубликеСрбијеозаштитисуве
ренитета,територијaлногинтeгритењтаиуставногпореткаРепублике
Србије, до не та 26. де цем бра 2007. го ди не. До ступ но на адре си: http://www.
par la ment.sr.gov.yu
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Ме две де вом и Вла ди ми ром Пу ти ном. На том да ле ко се жно 
ва жном су сре ту по твр ђе ни су пла но ви из град ње га со во да Ју-
жни ток, али и дру ге на ме ре ру ско/срп ске еко ном ске и по ли-
тич ке са рад ње.

У том ча су је из гле да ло као да Ср би ја, под при ти ском 
окол но сти, праг ма тич но ме ња спољ но по ли тич ки курс, ко ји 
је до та да био јед но стра но окре нут ка за пад ној стра ни. Ва-
ља ло је ува жи ти ди вер си фи ко ва ње и урав но те жа ва ње мо ћи 
у Евро пи и све ту, ко је је на ста ло сна же њем Ки не и опо рав ком 
и ја ча њем Ру си је. Ср би ја, а ти ме и Та дић као њен пред сед-
ник, јед но став но ре че но, ни су мо гли да пре ви де бит но про-
ме ње не кон ту ре ру ске спољ не по ли ти ке пре ма Евро пи, Аме-
ри ци и Бал ка ну.61 

15.Србијабезизразитогрускогфаворита
Та ди ћев спољ но по ли тич ки по у чак ни је на стао мир ним 

уса гла ша ва њем, већ у по ли тич ким, пар тиј ским и ли дер ским 
над ме та њи ма око аутен тич не иде је спољ не по ли ти ке Ср би је. 
С об зи ром на све на гла ше ни је уну тар по ли тич ко ри вал ство 
две про де мо крат ске гру па ци је оку пље не око Та ди ћа и ДС-а 
и Ко шту ни це и ДСС-а, од нос јед не и дру ге пре ма Ру си ји по-
стао је из бор ни адут. Нај ве ће и нај ја че стран ке у Ср би ји ис-
ти ца ле су те сне пар тиј ске ве зе и то пле од но се сво јих ли де ра 
са Ру си јом, у на сто ја њу да осво је што ви ше сим па ти ја би рач-
ког те ла.62 Та ко је ру ска бла го на кло ност и по др шка од јед ном 
по ста ла јак адут на из бо ри ма, што је би ла и оста ла крај ње 
рет ка по ја ва у ис точ но е вроп ским тран зи ци о ним зе мља ма.

Ру си ја, ме ђу тим, има ју ћи ису ви ше бал кан ског ис ку-
ства, на ро чи то у про мен љи вим, па и из не на ђу ју ћим то ко ви-
ма ју жно сло вен ског и срп ског пи та ња, ни је сма тра ла по треб-

61 Ви де ти, зва нич ну веб стра ни цу пред сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је: „The Fo re ig-
ne Po licy Con cept of the Rus sian Fe de ra tion“. До ступ но на адре си: http://www.
kre mlin.ru/eng/text/dosc/2008/204750/shtml

62 Пред сед ник Ру си је Вла ди мир Пу тин је упу тио ро ђен дан ску че стит ку Бо-
ри су Та ди ћу 14. ја ну а ра 2008, а Во ји сла ву Ко шту ни ци пи смо пред из бо ре 
4. ма ја исте го ди не. И док су јед ни ис ти ца ли да се ра ди о пу ком про то ко лу 
са две при јем не адре се, ко ји се не уз ди же из над уоби чај них ди пло мат ских 
фор му ла ци ја, дру ги су ука зи ва ли да су „лич на пи сма“ ви ше од ру тин ског 
обра ћа ња. У оба на вра та су че ље не пар тиј ске ску пи не су ис ти ца ле по вла-
шће ни по ло жај и на гла ше ну по др шку Кре мља, иако су пи сма би ла са мо јав-
ни и уч ти ви знак ру ске по др шке не са мо Ср би ји у це ли ни, не го и вла сти тим 
прин ци пи ма.
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ним да пру жи пре суд ну по др шку са мо јед ној стра ни. Ру си ја 
је пру жи ла по др шку свим оним по ли тич ким гру па ци ја ма и 
пар ти ја ма у Ср би ји ко је су ис по љи ле же љу за по бољ ша њем 
ру ско/срп ских од но са. То се под јед на ко од но си ло на Та ди ћа, 
Ко шту ни цу и Ни ко ли ћа, од ко јих ни је дан, упр кос сво јим же-
ља ма, ни је био при ви ле го ван као ис кљу чи ви ру ски фа во рит 
у из бор ним над ме та њи ма. А упра во су три по ме ну та ли де ра 
нај сна жни јих стра на ка (ДС, ДСС и СРС) очи та ва ла слич но-
сти и раз ли ке у срп ском опа жа њу ме ста и уло ге ру ског чи ни-
о ца у са вре ме ној Ср би ји.

То ми слав Ни ко лић на опе ра тив ном че лу Отаџ бин ске 
упра ве, та да још увек је дин стве них срп ских ра ди ка ла (СРС), 
у свој ству за ме ни ка ли де ра стран ке Ше ше ља, отво ре но се за-
ла гао за др жав ни и вој ни са вез Ср би је са Ру си јом, не у ла зак 
Ср би је у Европ ску уни ју и НА ТО и усту па ње про сто ра за 
ру ске ба зе у Ср би ји.63

Во ји слав Ко шту ни ца је био уме ре ни ји, зах те ва ју ћи бо-
ље од но се са Ру си јом, вој ну не у трал ност и од ла га ње а мо жда 
и од у ста нак од при је ма Ср би је у ЕУ.

Бо рис Та дић је, у том ча су, са пред сед нич ког по ло жа ја 
за у зео сред њу или ком про ми сну по зи ци ју, што је зна чи ло да 
Ср би ја сва ка ко тре ба што ви ше да са ра ђу је са бла го на кло ном 
Мо сквом, али да при том, исто вре ме но, ни ка ко не би сме-
ла да од у ста не од свог „европ ског пу та“, ко ји не прет по ста-
вља пре бр зи срп ски ула зак у НА ТО. Осло нац за та кав „и-и“ 
став Та дић је про на ла зио у по де ље ном рас по ло же њу срп ског 
јав ног мње ња пре ма про бле му укљу чи ва ња Ср би је у евро а-
тлант ске ин те гра ци је.64

16.Мањкаватактика„ијареипаре“
У по ли ти ци се, очи глед но, не мо же све по сти ћи од јед-

ном. Гра ду а ли зам је су штин ски ва жан, на ро чи то у за мр ше-
ним ства ри ма ко је зах те ва ју вре мен ско пла ни ра ње не са мо на 

63 Ни ко лић То ми слав, „ЕУ оти ма и по ни жа ва, Ру си ја по ма же“, ин тер вју, Poli
tikaonline, 10. јун 2007. До ступ но на адре си: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/
Po li ti ka/t27907.sr.html  Та ко ђе: Ни ко лић То ми слав, „Ру ска ба за на Ко па о ни ку 
или Па су љан ским ли ва да ма“, днев ник Блиц, 19. де цем бар 2007.

64 Кон сул то ва ти јед но од број них ис тра жи ва ња јав ног мње ња о од но су гра ђа на 
Ср би је пре ма евро а тлант ским ин те гра ци ја ма. На при мер: „Јав но мње ње Ср-
би је о евро-атлант ским ин те гра ци ја ма“, Ме ди јум Га луп. До ступ но на адре-
си: http://www.atlan tic co un cil.org.yu
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мар ке тин шком ни воу по треб ног „тај мин га“, не го и на мно го 
ду бљем ни воу осми шље не хро но по ли ти ке.

У при лог кон ди ци о нал ној ис точ но/за пад ној и евро/ру-
ској дво стра но сти у при сту пу Бо ри са Та ди ћа до не кле го во ри 
и раз ми шља ње исто ри ча ра Ми ро сла ва Јо ва но ви ћа: „Је дин-
стве на мо гућ ност ко ја да нас сто ји пред Ср би јом је - иРусија
иЕУ. Дру га ва ри јан та у са вре ме ној срп ској по ли ти ци јед но-
став но ни је мо гу ћа. Са јед не стра не, уко ли ко сви су се ди Ср-
би је уђу у ЕУ и НА ТО, че му сви те же, а не ки се та мо већ и 
на ла зе - пот пу но је илу зор но тра жи ти пер спек ти ве Ср би је 
ван ЕУ. Ру си ја, са сво је стра не, ни ти хо ће, ни ти еко ном ски 
мо же за ме ни ти ЕУ.“65

Да сви не ми сле баш та ко, по ста ра ла се да ука же со ци-
о лог Мир ја на Ра до ји чић.

Раз ма тра ју ћи иде је ов да шњих за пад ња ка, аутор ка су-
ми ра за јед нич ке ста во ве евро а тлант ских ту то ра и атлан ти-
зу ју ће ис ту то ри са них: „У евро а тлант ски свет Ср би ће, да кле, 
би ти до бро до шли тек на кон ви ше го ди шњег, а мо жда, на гла-
ша ва се, и ви ше де це ниј ског ет но-ка рак тер ног ди сци пли но ва-
ња (‘де на ци фи ка ци ја’) и по ли тич ко-кул тур ног ре со ци ја ли зо-
ва ња (‘ка тар за’), под про тек то ра том, од но сно јед ном вр стом 
ко ло ни јал не упра ве ме ђу на род не за јед ни це.“66

Озва ни че ни „и-и“ при ступ у по гле ду крај њих ци ље ва 
у од но си ма Ср би је пре ма ЕУ, САД, НА ТО, Ру си ји и Ко со ву 
и Ме то хи ји, очи глед но на и ла зи на мно ге кри ти ке спољ них и 
уну тра шњих оп сер ве ра и ак те ра срп ске по ли ти ке.67 Ве ћи ни 
је би ло не схва тљи во, пр во, „ста вља ње у исти кош“, а по том 
ди пло мат ско „раз два ја ње пи та ња“ Ко со ва и Евро пе. Те жња 
65 Јо ва но вић Ми ро слав, „Две Ру си је: о два до ми нант на дис кур са Ру си је у срп-

ској јав но сти“, гла ва „Са вре ме на ди ле ма: Ср би ја - ЕУ vs. Ср би ја - Ру си ја?“, 
стр. 42, Тре ћи из ве штај про јек та Праћењерускосрпскиходноса, Isac fond. 
До ступ но на адре си: www.isac-fond.org

66 Ра до ји чић Мир ја на, Историја у кривом огледалу.Невладине организације
уСрбијииполитикаинтерпретирањаскоријејужнословенскепрошлости, 
гла ва „Не вла ди не ор га ни за ци је у Ср би ји и по ли ти ка ин тер пре ти ра ња ско-
ри је ју жно сло вен ске про шло сти“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2009, стр. 99.

67 По не ки, као Сне жа на Кре со ја, пред сед ни ца Цен тра за по ли ти ку и евро а-
тлатнско парт нер ство, кри ти ко ва ли су „и-и“ по ли ти ку срп ске вла сти са 
ста но ви шта од ба ци ва ња ко сов ског ба ла ста и ре лак си ра ног ула ска у НА ТО 
и ЕУ. Ви де ти: Кре со ја Сне жа на „Стра те ги ја при ви да. Су о ча ва ње Ср би је са 
ефек ти ма по ли ти ке ‘И Евро па и Ко со во’“, днев ник Данас, 1. сеп тем бар 2008, 
стр. 8.
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раз два ја ња се, на и ме, оства ри ва ла у оде ли том „ре ша ва њу“ 
два по себ но де фи ни са на про бле ма (Евро пе и Ко со ва). При 
том се ин си сти ра ло на њи хо вој по себ но сти и не спо ји во сти, 
да би се - гле чу да! - у „ви зи о нар ском“ за кључ ку твр ди ло да 
ни је дан од та два про бле ма не сме та је дан дру гом у оства-
ре њу ко нач них ци ље ва: по врат ка Ко со ва у Ср би ју и ула ска 
Ср би је у Европ ску уни ју?! Оно што је ствар но не мо гу ће, ме-
диј ски је пре о бра жа ва но у ре ал по ли тич ку мо гућ ност.

Упра во то је, на упро шћен на чин, при ме тио је дан од 
сво је вре ме но зна чај них чи ни ла ца срп ске по ли ти ке, бив ши 
аме рич ки ам ба са дор у Бе о гра ду Мајкл Полт, ко ји је срп ској 
јав но сти и по ли ти ча ри ма по ру чио: „Не мо же те да ка же те 
НА ТО је наш не при ја тељ, бом бар до вао нас је, хо ће да нам от-
ме део зе мље, а ми хо ће мо да се укљу чи мо у НА ТО, ЕУ нам 
је не при ја тељ, хо ће да нам узме 15% те ри то ри је, а хо ће мо да 
се укљу чи мо у ЕУ. Не мо же те да има те и ја ре и па ре, мо ра те 
да се од лу чи те где сте.“68

17.ТрајнонискаценаСрбијеуперманентној
кризи

Ср би ја, као при кра ће на др жа ва, не пре ста је да жи ви у 
кри зи. Гра ђа ни Ср би је су се у тој ме ри на ви кли на кри зу, та-
ко да мно ги ни не успе ва ју да за ми сле соп стве ну зе мљу као 
из ван кри зну, ста бил ну и про спе ри тет ну. Кри зно обе леж је 
уну тра шње и спољ не по ли ти ке тра је пре ду го, ви ше од две 
де це ни је. По ли тич ку де струк ци ју пра ти ло је не ма ње сна жно 
еко ном ско ра за ра ње по тен ци ја ла зе мље и при ва ти за ци о на 
пљач ка пре о ста лих на ци о нал них ре сур са.

Обра зло же не кри ти ке ста ња у зе мљи су се, пре све га, 
ти ца ле не у оч љи вих на ци о нал них и др жав них при о ри те та. 
Од пре ве ли ке по мо ћи ни је би ло ни из јед на ча ва ње по ва жно-
сти „ула ска Ср би је у Евро пу“ и „по врат ка Ко со ва у Ср би ју“, 
ка да је би ла ла ко ви дљи ва под ре ђе ност срп ске стра не у оба 
по гле да. Агенс дис кри ми на ци је и ин фе ри о ри зо ва ња Ср би је 
је би ла и оста ла ЕУ ко ја у де лу по ли тич ке ели те Ср би је и 
да ље фи гу ри ше као ви со ки ин те гра ци о ни иде ал. На пи та ње: 
шта је ва жни је за Ср би ју „по вра так Ко со ва“ или „ула зак у 
Евро пу“? из о ста је ја сан и од лу чан од го вор. То што се нај-
че шће чу је да је ва жно „и јед но и дру го“, не мо же да бу де 
пре ве ли ка уте ха при окол но сти ма ка да спољ ни фак то ри од 

68 Пре ма: Б92, 1. април 2007.
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Ср би је не пре кид но тра же све но ва и но ва из ја шње ња и до ка-
зе ди сци пли не и ло јал но сти. Услед то га, а без по треб не по-
ли тич ке во ље, Ср би ја је за па ла у ста ње окле ва ња, ко ле бљи-
во сти и нећ ка ња!?

Ср би ја се у овом ча су на ла зи у еко ном ској и по ли тич кој 
си ту а ци ји пре за ду же не и не за по сле не зе мље, чи ји по ли тич-
ки и вла снич ки иза бра ни ци па мет сво је ви зи је ис цр пљу ју у 
све ве ћем по зајм љи ва њу нов ца и за цр та ва њу бу дућ но сти на 
(не)од ло же но пла ћа ње.69

Иако је кон цепт ом ни по тент ног тр жи шта и де ре гу ла-
ци је, ба зи ран на вир ту ел ном ка пи та лу, те мо не та ри за ци ји и 
фи ска ли за ци ји свих ква зи е ко ном ских то ко ва, на За па ду на 
из ди са ју, у Ср би ји се и на да ље, без ика кве све сти о ана хро-
ни зму и не е фи ка сно сти, уве ли ко при ме њу је. У то ме се огле да 
без на де жна за о ста лост и па ро хи ја ли зам еко ном ске по ли ти ке 
ко ја ни шта не чи ни да пре вла да ста ње де ин ду стри ја ли за ци је 
и де а гра ри за ци је зе мље ко ја је иза зва ла ве ли ки раст не за по-
сле но сти, пад на ци о нал ног бру то про из во да, украт ко - за стој 
и опа да ње.

Ср би ји је од у зе то Ко со во - а тре ба ло би на би ло ко ји 
на чин да га вра ти! Ср би ја ни је у Евро пи (Уни је) - а хо ће у њу 
што пре да уђе! Ср би ја не ма до вољ но нов ца - а тре ба ло би 
што ви ше да га до би је! Јер, но вац као да је све, или за ме на 
за све!70 Хте ло се или не хте ло, то су три кључ на, па те тич на 
или про за ич на,̀  све јед но, спољ но по ли тич ка мо ти ва са вре ме-
не Ср би је!

Ми лош Кне же вич 
СЕР БИЯ НА ПЕ РЕ КРЕСТ КЕ «ВО СТОК-ЗА ПАД»Серб ская 

по ли ти ка – про за пад ная ори ен та ция и ру со фи лия.

Ре зю ме 

ПринципиальнаяпозицияРоссииотносительнодосих
пор неразрешенной проблемы статуса Косова и Метохии
оказываетСербииогромнуюпомощьвеедипломатических

69 Ви де ти: Грк Сне жа на, „Ср би ја у зо ни ре це си о ног су мра ка“, гла ва „Гу би так 
еко ном ске не за ви сно сти и по ли тич ког су ве ре ни те та“, стр. 157-163, Српска
политичкамисао, бр. 1, 2009, Ин сти ту за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.

70 О то ме: Ан ђел ко вић Дра го мир, Срспкинационалнимазохизам.Одјугосло
венствадоевроатлантизма, гла ва „Кре ди ти су ‘ср це’ Ср би је“, Ал те ра, Бе-
о град, 2008, стр, 155-164.
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попыткахмирнымиправовымпутемвозвратитьпровинцию
ссоставгосударства.Однако,сдругойстороны,поддержка
РоссииставитпередСербиейнелегкуюзадачупрофилиро
ваниявнешнеполитическойориентациииопределениясоб
ственногогеополитическогоположения.Еслипредположи
ть,чтоподдержкасостороныРоссииотносительноКиМ
отсутствует, стремления Сербии к евроатлантической
интеграции, вероятно, былибыболее серьезнооправданы.
Всложившейсяжеситуациироссийскаяподдержкасозда
етследующийрасклад:проалбанскинастроенныезападные
страныоспариваютосновныежеланияСербии,тогдакак
Россияэтижеланияподдерживает.ВтандемесРоссией,
которая обеспечивает дипломатический тыл, Сербия на
международнойаренебольшенепредставляетсобойоди
нокое государство без собеседника, партнера и союзника.
Россия,несомненно,оказываетСербииподдержкувотно
шениипроблемыКосоваиМетохии,темнеменее,одинако
ваянапервыйвзглядроссийскосербскаяпозицияотносите
льнообозначеннойпроблемынелишенаопределеннойнере
шительности.Преждевсего,сюдаотноситсянеобходимо
стьтщательногоанализасложившейсяситуациисербской
стороной – необходимость распознать своих союзников и
противников,атакжеопределитьреальныевозможности
собирательной «ии политики», которую ярко демонстри
руетдевиз«ИЕвропа,иКосово».Помимоэтого,очевидно,
чтороссийскаясторонатребуетотСербииопределенных
усилийвсоблюденииосновмеждународногоправаиправил
политическойморали натом уровне, который представи
лаРоссиявпериодпутиновскогообновлениясвоейглобаль
ноймощии усилившегося влияния вЕвропеинаБалканах.
Данноетребованиеясновыраженодевизомрекомендацией:
«Русскиенемогутбытьбольшимисербами,чемсамисер
бы!»,или«Сербы,влюбомслучае,должныбытьбольшими
сербами,чемрусские!».
Ключевыеслова:Сербия,Россия,ЕвропейскийСоюз,статус

Косова, сецессия, внешнеполитический урок,
евроинтеграция, эквидистанция, нейтрально
сть.
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РадованРадиновић*

СР БИ ЈА ИЗ МЕ ЂУ НА ТО-а И РУ СИ ЈЕ

Ре зи ме

Наслов оветеме имплицира геополитички дискурс, у
намеридасеодговоринапитањагдесеналазиСрбијаданас,
куда јекренула,да лињенодржавноиполитичковођство
уопштеимајуикакавстратешкипланутомсмислу,ана
рочитогдесеСрбија,својомвољомилибезње,моженаћиу
сагледивојбудућности.Урадуауторнепосматрапроблеме
искључивокрозгеополтичкуоптикувећсвојасазнањаосла
њанаисторијскефактеиполитичкиконтекстпротеклих
деценија.Важнесунекекрајњепрагматичнеполитичкечи
њенице, које данас битно одређују међународни положај
Србијеикојипредстављајуобјективниконтекстсвакогпо
зиционирањаРускеполитикепремаСрбији.Упрвомплану
сусвакакоположајСрбијеизмеђудвaвеликагроздамоћи–
ЕвропскеунијесаНАТОиРускеФедерације.
Кључнеречи:Србија,НАТО,Русија, држава, нација, руска

политика
На са мом по чет ку кон ста та ци ја јед не оп ште по зна те 

чи ње ни це. Де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да су Ср би 
као на род из гу би ли др жа ву у ко ју су угра ди ли и не по врат но 
по тро ши ли на ци о нал ну енер ги ју и ми ли он ске жр тве у два 
свет ска ра та и ка да су због не мо гућ но сти да је од бра не упа ли 
у ду бо ку на ци о нал ну фру стра ци ју, Ру си ја је на пу сти ла Бал-
кан као је дан од не ка да шњих при о ри те та ње не европ ске по-
ли ти ке. Да не ула зи мо у ана ли зу за што је то та ко би ло, већ 

* Генерал у пензији
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да од то га по ђе мо као од да те чи ње ни це. Та ква од лу ка Ру си је 
прак тич но је Ср би ју из ру чи ла на ми лост и не ми лост За па ду, 
а За пад је гру нуо у че ре че ње Ср би је без ми ло сти и то са стра-
шћу, да би на ми рио и оно што му је Ср би ја ду го ва ла, али и 
оно што му она уоп ште ни је би ла ду жна. У тој ан ти срп ској 
хи сте ри ји За па да био је и ма кар ма ли део ан ти ру ске стра те-
ги је, да са да не ула зи мо у обра зло же ње ове на из глед не мо гу-
ће хи по те зе. У на чел ним цр та ма ски ци рам, тај ан ти срп ски 
став За па да огле дао се у сле де ћем:

- оне мо гу ћа ва ње Ср би је да од бра ни сво је на ци о нал не 
ин те ре се у Хр ват ској, БиХ и на Ко со ву и Ме то хи ји 
уз све вр сте по ли тич ког, ме диј ског, еко ном ског, фи-
нан сиј ског и кул ту ро ло шког екс ко му ни ци ра ња Ср-
би је из кон та ка та са све том и Евро пом. Све је то кул-
ми ни ра ло ору жа ном агре си јом НА ТО-а на Ср би ју;

Ка да се има ју у ви ду на ве де не чи ње ни це, а по себ но 
по сле ди це ко је су те чи ње ни це про из ве ле на ста ње др жа ве 
Ср би је и срп ске на ци је, он да је би тан услов за би ло ка кав су-
ви шни ди ја лог о ме сту Ср би је из ме ђу стра те ги ја НА ТО и Ру-
си је да се прет ход но са гле да ста ње у ко јем се Ср би ја на ла зи 
да нас, по том да се ана ли зи ра од нос Ср би је и НА ТО, као вој не 
али јан се За па да, ко ја све ви ше по при ма ге о по литчке ка рак-
те ри сти ке и аспи ра ци је и, ко нач но, да се ука же на мо гу ћи 
до дир ру ске по ли ти ке пре ма Бал ка ну са др жав ним и на ци о-
нал ним ин те ре си ма Ср би је.

1.СтањедржавеинацијеСрбије

Србија јеокупираназемља. Не ве ру јем да ни у јед ној 
европ ској зе мљи као у Ср би ји де лу ју стра не оба ве штај не 
слу жбе, без ика квог устру ча ва ња и об зи ра. Де лом као на вод-
на са рад ња у ло ци ра њу и хап ше њу ге не ра ла Мла ди ћа, али то 
је сво је вр сна ма ска за њи хо во све о бу хват но де ло ва ње. Не ма 
ни јед не обла сти дру штве ног жи во та над ко јим стра не слу-
жбе ни су ус по ста ви ле пот пу ни увид, укљу чу ју ћи и ка дро ва-
ње у за на чај ним ин сти ту ци ја ма. 

Аутор ових ре до ва ни је стру чан за еко но ми ју, али ако 
би се ту из вр ши ла по ште на ана ли за, ви де ло би се да све ви-
тал не де ло ве на шег еко ном ског си сте ма кон тро ли ше стра ни 
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фак тор и то ис кљу чи во у функ ци ји не кон тро ли са не екс по ла-
та ци је, па и пот пу ног од ли ва и оту ђе ња дру штве ног бо гат-
ства и при род них ре сур са: зе мљи шта, во де и енер ги је. 

Дру штве не ели те, или оно што се та ко зо ве, су сво је-
вољ но или на осно ву ко рум пи ра но сти, у осно ви ана ци о нал-
не и ан ти на ци о нал не. На сва ком ко ра ку ис по ља ва ју вид но 
га ђе ње пре ма све му што је на род на тра ди ци ја, на ци о нал ни 
и кул тур но-ци ви ли за циј ски иден ти тет. Исто вре ме но, не кри-
тич ки ну де си стем вред но сти За па да а да че сто ни не зна ју 
шта се под тим под ра зу ме ва. Евро па без ал тер на ти ве је ман-
тра ко ју из са та у сат слу ша мо на сва ком ме сту и на сва ком 
ко ра ку, и кад тре ба и кад не тре ба. 

Пот пу на кон тро ла јав ног мње ња, пре ко ме ди ја и на 
дру ге на чи не – пре ко НВО и ра зних та ко зва них гра ђан ских 
ини ци ја ти ва, го то во је оп ште ме сто на ше по ли тич ке сва ко-
днев ни це. При том се, као ок тро и са на исти на, не пре кид но 
по на вља лаж да је Ср би ја кри ва за се ри ју гра ђан ских ра то ва 
на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, да се Ср би ја мо ра на те ра-
ти да се су о чи са на кнад ном про шло шћу и да се де на ци фи ку-
је. Не ве ро ват но, на род ко ји је, по сле Је вре ја, ве ро ват но нај ви-
ше по стра дао у два свет ска ра та, та ко ре ћи за клан на род, па 
још на ци стич ки. 

Све што је на ци о нал но ва жно за сва ки на род, па и за 
наш, под врг ну то је ра за ра ју ћој не га ци ји. Ту спа да пре све га 
Срп ска пра во слав на цр ква, Срп ска ака де ми ја на у ке и умет-
но сти, Вој ска Ср би је итд. 

Ср би ја вла да и са Ср би јом се вла да из цен та ра мо ћи за 
ко је се не зна ни ко ји су ни чи ји су. Али је из ве сно да ам ба-
са до ри не ких ве ли ких си ла има ју од лу чу ју ћу уло гу. Они се 
не при стој но днев но ме ша ју у по ли тич ки жи вот, а но си о ци 
на ше вла сти све ма ње кри ју да при ма ју и из вр ша ва ју њи хо ве 
на ло ге. Ин ста ли са на нам је власт ко ја вла да про тив др жа ве и 
на ро да. Пер со нал но гле да ју ћи, ра ди се о не ким љу ди ма сум-
њи вог мо ра ла ко ји ма је власт ва жни ја од др жа ве, а вла сти ти 
бан ков ни ра чун од ста ња отаџ би не. Не ки од њих су за тр па-
ни број ним не ра све тље ним афе ра ма, од про не ве ра до су ко ба 
ин те ре са и не ле гал ног при сва ја ња енорм них фи нан сиј ских 
бо ну са. Нај ве ћи број но си о ца јав не функ ци је по се ду ју сер ти-
фи кат не ког те ча ја, чи тај – ве чер ње шко ле у не кој од стра те-
шких ра ди о ни ца За па да у ко ји ма се про из во де ка дро ви ко ји 
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се до во де да слу же они ма ко ји су их на власт по ста ви ли а не 
они ма ко ји су их на власт иза бра ли. 

На јав ној сце ни, па и у Пар ла мен ту са свим сло бод но, 
опу ште но и без ика квих по сле ди ца отво ре но ан ти у став но 
де лу ју бро је не ор га ни зо ва не по ли тич ке сна ге, чак и стран ке, 
пар ти је или гру пе и по је дин ци ко ји се не ми чу са нај слу ша-
ни јих елек трон ских и пи са них ме ди ја. Те сна ге се отво ре но 
за ла жу за те ри то ри јал но пре ком по но ва ње на шег др жав ног 
про сто ра, би ло да ну де не за ви сност, би ло те мељ ну про ме ну 
те ри то ри јал но по ли тич ког ста ту са де ло ва на ше др жа ве. 

Ор га ни зо ва ни кри ми нал и све вр сте ком про ми ту ју ћег 
си сте ма др жав не вла сти и дру штве ног по рет ка су то ли ко уз-
на пре до ва ли да је то по ста ло оп ште ме сто на ше дру штве не 
ствар но сти.

Србијајеопљачканаземља. Не ра ди се о пљач ки у до-
слов ном сми слу ре чи. Под из го во ром тран зи ци о них про гра-
ма, у про це су при ва ти за ци је и слич но, од др жа ве, од но сно 
дру штва и на ро да је оту ђе но, прак тич но оте то дру штве но 
бо гат ство ко је су ства ра ле ге не ра ци је труд бе ни ка. Не са мо 
да је све про да то, нај че шће у бес це ње, већ је то и по тро ше но, 
та ко да је не ста ла суп стан ца, а из при хо да ни шта ни је аку му-
ли ра но, већ је све бес по врат но по тро ше но. 

Србијасеналазипредбројнимбезбедноснимизазовима
којиманиједорасла. На де лу те ри то ри је Ср би је про гла ше на 
је но ва не за ви сна др жа ва - ка жу да се ра ди о НА ТО др жа ви. 
Али она ипак уз по др шку Европ ске уни је, ко ја је наш не до са-
ња ни сан, и НА ТО ка ко-та ко функ ци о ни ше и то на су прот и 
про тив ин те ре са др жа ве Ср би је.

На де лу те ри то ри је Ср би је пу зе ћи се ин ста ли ра јед на 
та ко ђе но ва не за ви сна др жа ва, исти на под пла штом де цен-
тра ли за ци је и ус по ста вља ња евро ре ги је.

У по ра сту су и сви об ли ци се па ра ти зма, а пре ти се но-
вом се па ра ти стич ком по бу ном на нај о се тљи ви јем де лу ге о-
стра те шког про сто ра на ше зе мље.

Ср би ја се мо же на ћи на уда ру те ро ри зма, ор га ни зо ва-
ног кри ми на ла ма сов них раз ме ра и свих дру гих об ли ка ору-
жа ног бан ти ти зма. 

Србија нема конзистентну стратегијску концепцију
интегралнебезбедности. У свим стра те шким до ку мет ни ма 
– од За ко на о од бра ни и вој сци, пре ко стра те гиј ског пре гле-
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да од бра не, На цр та на ци о нал не без бед но сти стра те ги је и од-
бра не, на ми гу је се НА ТО-у, тј. оп ти ра се, им пли цит но а по-
не где и екс пли цит но, за члан ство у ту али јан су, иако о то ме 
не ма ни ка кве ва ља не стра те гиј ске ана ли зе.

Под фир мом ре фор ме, ево већ де це ни ју, Вој ска се прак-
тич но ра за ра, де стру и ра се ње на убој на моћ, та ко да је прак-
тич но све де на на фак тор ко ји у евен ту ал ном от кла ња њу без-
бед но сних ри зи ка не би би ла у ста њу да учи ни го то во ни шта. 

Пр ви пут у сво јој но ви јој по ли тич кој исто ри ји Ср би ја 
је све де на на за ви сну кли јент ну др жа ву, али ко ја ни је ни чи ји 
кон крет ни кли јент, већ сва чи ји. На жа лост, она са ма не мо же 
ни шта, а ни ко је не ће под сво је окри ље. Јер је ем не спо соб на, 
ем не ис кре на.

Ето, има ју ћи у ви ду упра во ова ко ски ци ра но ста ње оп-
ште тру ле жи и бес по моћ но сти Ср би је, ја сам у на сло ву те ме 
ус твр дио да се Ср би ја на ла зи из ме ђу НА ТО-а и Ру си је, ни 
са ма не зна ју ћи ко јем би се цар ству же ле ла при кло ни ти.

2.СрбијаиНАТО
Мно ги да нас твр де да је Ср би ји ме сто у евро а тлан ским 

ин те гра ци ја ма, тј. у НА ТО. На вод но, то је је ди ни на чин да се 
Ср би ја на ђе у Европ ској уни ји и да очу ва сво ју без бед ност. 
О то ме тру бе број ни та ко зва ни ана ли ти ча ри, а бог ме, и не ки 
до ско ра ви со ко по зи ци о ни ра ни др жав ни функ ци о не ри. При 
том се уоп ште не раз ма тра ју еле мен тар не чи ње ни це: о то ме 
о ка квој се али јан си ра ди, че му она те жи и ку да иде. Па ево 
упра во не ко ли ко ре чи у том сми слу. 

Шта је НА ТО да нас. НА ТО је без сум ње ре ги о нал ни 
евро-атлан ска, за пад на али јан са. У њој глав ну реч во де аме-
рич ки ка дро ви и НА ТО, сво јим де ло ва њем и по сто ја њем слу-
жи оства ри ва њу аме рич ких им пе ри јал них ци ље ва. Од по-
чет ка до да нас НА ТО је бра нио и на ме тао вред но сти за пад не 
ци ви ли за ци је. 

У свом ви ше де це ниј ском раз во ју, НА ТО се од ре ги о нал-
ног пре тво рио у сред ство гло бал не до ми на ци је уског кру га 
зе ма ља За па да на че лу са САД и то над огром ном ве ћи ном 
ма ње раз ви је них зе ма ља ко је има ју енер ген те, стра те шке си-
ро ви не, ве ли ка тр жи шта и зна ча јан ге о стра те шки по ло жај. 

Ши ре ње НА ТО-а на Ис ток од ви ја се пре ма одав но за-
цр та ној ма три ци за пад не ге о по ли ти ке чи је је циљ кон тро ла, 
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од но сно по се до ва ње Евро а зи је, а ср це те Евро а зи је је Ру си ја. 
Озбиљ ни ми сли о ци твр де да ће се ра то ви у 21. ве ку во ди ти за 
енер ген те, пит ку во ду и не за га ђе но зе мљи ште. Све је то да-
нас упра во у ср цу Евро а зи је. Тре ба ли уоп ште спо ми ња ти да 
ту игру во ди Аме ри ка, а да јој је глав но сред ство над ме та ња 
НА ТО, а стра те шки ме тод ње го вог ши ре ња на Ис то ку. Ку да 
се то НА ТО ши ри? – па, ка гра ни ца ма Ру си је. Са на ме ром да 
је вој но окру жи, ка ко би у пер спек ти ви би ло оси гу ра но ње но 
це па ње на три упра вљи ва де ла: Си бир, азиј ски део и европ-
ски део. Тач но она ко ка ко је то про јек то вао Бже жин ски. 

Тре ба ли Ср би ји та кво дру штво. Ја ми слим да не тре ба. 
Ср би ја се не сме по тен ци јал но на ћи у фрон ту Ру ских не при-
ја те ља, уз мо гућ ност да се на ђе и у ра ту про тив Ру си је. Што 
се ти че са ме Ср би је, по зи ци ја ак тив не не у трал но сти би ла би 
по ме ри ње них ду го роч них ин те ре са. То би прак тич но зна-
чи ло да се Ср би ја уна пред и уго во ром не сме ве за ти ни за 
је дан вој ни са вез, па ни за НА ТО. По том да ак тив но и све о-
бу хват но са ра ђу је са свим, па и са НА ТО-ом, по пи та њи ма 
очу ва ња соп стве не, ре ги о нал не и оп ште без бед но сти и то у 
скла ду са соп стве ним др жав ним ин те ре си ма. Про грам Парт-
нер ства за мир је са свим до во љан ин сти ту ци о нал ни оквир за 
ту вр сту без бед но сне са рад ње и да у том сми слу и по гле ду 
ни су нео п ход на ни ка ква но ва уго вор на са ве зни шта ва. 

По ста вља се пи та ње, да ли се Ср би ја мо же од бра ни-
ти од по ну да за укљу чи ва ње у НА ТО са ма без ичи је по мо-
ћи? Ја ми слим да Ср би ја то ни је у ста њу. Упра во за то мо рам 
украт ко про бле ма ти зо ва ти Ру ску по ли ти ку и стра те ги ју, да 
бих од го во рио на пи та ње: да ли нам Ру си ја мо же би ти ика кав 
осло нац и шта су ал тер на ти ве? 

3.РускаполитикапремаСрбији
Не ћу ићи у да љу про шлост већ са мо у 90-те, ко је су 

пред хо ди ле агре си ји НА ТО на Ср би ју мар та 1999. го ди не. 
Та агре си ја је ме диј ски, по ли тич ки, еко ном ски и вој но при-
пре ма на не ко ли ко го ди на, а по себ но 1998. Те го ди не, не где 
у је сен, одр жа на је у Ин сти ту ту за ме ђу на род ну по ли ти ку 
и при вре ду рас пра ва на те му: По ли ти ка Ру си је на Бал ка ну. 
Уче ство ва ли су и ру ски струч ња ци. Овог пу та и на исту те му 
мо гао бих по но ви ти исто оно што сам и та да ре као у пред-
ве чер је НА ТО агре си је на на шу зе мљу. Та да сам ре као да се 
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без ру ске по др шке не мо же мо спа си ти од агре си је. Не за то 
што смо ми ту агре си ју скри ви ли, већ за то што је агре си ја 
би ла сред ство за аме рич ко вој но ин ста ли ра ње на Ко со во и 
Ме то хи ју. Епи лог се зна: Ру си су нам, уме сто Е-300 по сла ли 
Чер но ми ди на да, пре те ћи Ми ло ше ви ћу НА ТО-ом, ис хо ду је 
ка пи ту ла ци ју, во де ћи ра чу на ис кљу чи во о ин те ре си ма НА-
ТО-а а не Ср би је ни ти Ру си је. 

Ка ко да нас сто је ства ри у овом до ме ну. Ту тре ба ис та ћи 
не ко ли ко ства ри.

1) Бал кан и Ср би ја ни су на спи ску при о ри те та ру ске 
по ли тич ке стра те ги је. То је из бор Ру си је и ми про тив 
то га не ма мо ни ти мо же мо има ти ни шта. Ја, као чо-
век ко ји се по не што у ово раз у ме, ми слим да Ру си ја 
не мо же од бра ни ти ни сво је дво ри ште ако сма тра да 
је Ср би ја да ле ко и да је мо же пре пу сти ти НА ТО-у 
без по сле ди ца за ру ске др жав не ин те ре се.

2) Ру си ја сво је ге о по ли тич ке сце на ри је и игре раз и гра-
ва за про стор За јед ни це на за ви сних др жа ва, од нсо но 
за про стор бив шег СССР-а. Ми и то раз у ме мо. Та ко-
ђе, раз у ме мо и да је Ру си ја окре ну та пре ма Шан гај-
ској гру пи за са рад њу и дру гим об ли ци ма са рад ње у 
Евро а зи је.

3) Бон стил и Ко со во и Ме то хи ја је су из ван тзв. ру ског 
дво ри шта, али ва ља зна ти и не за бо ра ви ти да је ору-
жа на агре си ја на Ср би ју 1999. го ди не би ла упра во 
за то да се НА ТО, од но сно Аме ри ка за ко рак при бли-
же ме сту ода кле ће успе шни је кон тро ли са ти тран-
се вроп ске стра те шке ко ри до ре, дуж ко јих тре ба да 
те че наф та и гас у бу дућ но сти.

4) Ко со во и Бон стил, као не за ви сна др жа ва, су но ве 
тач ке ослон ца аме рич ке ге о стра те ги је у ње ној на ме-
ри да буд но мо три Бал кан све до Цр ног мо ра и још 
да ље ка Кав ка зу. Тач но је да је ула ском Бу гар ске у 
НА ТО Аме ри ка до би ла но ву тач ку ослон ца те ге о-
стра те ги је, али иза тог ослон ца зја пи ла је стра те шка 
пра зни на зва на Ср би ја. Ту пра зни ну ни је би ло мо-
гу ће по пу ни ти без ору жа не агре си је и оти ма ња де ла 
срп ске др жав не те ри то ри је.

5) Ко ли ко год Аме ри ка ве што па ко ва ла ши ре ње НА ТО 
на Ис ток и при ка зи ва ла га као про цес ши ре ња де мо-
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кра ци је и зо на пот пу не без бед но сти, ни ко од нас, а 
по себ но Ру си ја, не тре ба да има ни ка квих илу зи ја да 
у Ру си ји Аме ри ка и НА ТО за са да ви де свог глав ног 
про тив ни ка за гло бал но над ме та ње у све ту. Ула зак 
Ср би је у НА ТО је ма кар ма ли бе о чуг у том лан цу ко-
јим тре ба трај но око ва ти Ру си ју и угу ши ти је уну тар 
ње ног ге о про сто ра. 

6) Ако се и сло жи мо око то га да ула зак у НА ТО ни је 
ду го ро чан ни ти тра јан др жав ни и на ци о нал ни ин те-
рес Ср би је, по ста вља се пи та ње - мо же ли Ср би ја, у 
ста њу у ка квом она је сте да нас без, из глед них шан си 
да се то по бољ ша, уз сил не прет ње и све но ве и но ве 
уце не и за стра ши ва ња, одо ле ти тој аме рич кој по ну-
ди да се без бед но сно ушу шка у НА ТО али јан су? Ја 
ми слим да не мо же без од луч ни јег ан га жо ва ња Ру-
си је. 

7) Мо же ли Ср би ја да не уђе у НА ТО са пот пу но про за-
пад ном вла дом и уз днев но ар би три ра ње аме рич ког 
ам ба са до ра у го то во свим др жав ним по сло ви ма? Ја 
ми слим да не мо же, од но сно да би власт вр ло ра до 
зе мљу уве ла у НА ТО али се пла ши ре ак ци је на ро да. 
Дру гим ре чи ма, зар Ру си ја сма тра да ни шта не тре ба 
чи ни ти ни ти пред у зи ма ти у ових не ко ли ко сме ро ва: 
да се сма њи при ти сак За па да на Ср би ју, да се у Ср-
би ји по др же оне сна ге ко је не ви де ин те рес Ср би је 
као чла ни це НА ТО, и на по кон. да се вла да ју ћој гар-
ни ту ри у Ср би ји ста ви до зна ња да би ула зак у НА-
ТО Ср би ју мо ра ло да ко шта гу бит ка ру ске по др шке 
у очу ва њу Ко со ва и Ме то хи је, ако је то уоп ште ви ше 
мо гу ће.

8) На по кон, али не и на по след њем ме сту по зна ча ју, 
већ мо же и на пр вом: Ср би ја се мо же на ћи пред иза-
зо вом да јој у не кој но вој “олу ји”, по пут оне из 1995. 
на Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну, бу де на пад нут пре о-
ста ли на род на КиМ, по себ но у се вер ном де лу, а да 
она не бу де у ста њу да ишта пре ду зме. Нај пре, она је 
са ма сво је ору жа не сна ге све ла на сим бо лич ну ме ру. 
Та ко ђе, пре ма са да шњем ста њу и ка да би Ср би ја би-
ла у ста њу да се ан га жу је и ка да би то же ле ла - а на 
же ли - НА ТО не би до зво лио ни ка кво ан га жо ва ње 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.12/2009,год.Vvol.5 стр.113122

121

на ше вој ске на КиМ. Шта би то зна чи ло за наш на род 
и др жа ву - не сме се ни по ми сли ти. Али, као ана ли-
ти ча ри и ре а ли сти, мо ра мо ре ћи да је та кав сце на рио 
ре ал ни ји не го да се он не до го ди. Пи там се бе и све 
дру ге: да ли је Ру си ја то га све сна и да ли је у ста њу 
да тај нај цр њи сце на рио пред у пре ди? Од но сно, да ли 
она Ср би ји га ран ту је да до то га не ће до ћи. Без те вр-
сте га ран ци ја, Ср би ја мо ра у НА ТО, хте ла она то или 
не.

Ра до ван Ра ди но вич 
СЕР БИЯ МЕ ЖДУ НА ТО И РОС СИ ЕЙ

Ре зю ме 

Название темы имплицирует геопилитический дис
курс.Авторставитперелсобойцельответитьнаследую
щиевопросы:«ГдесегоднянаходитсяСербияивкакомна
правлениидвижется?»,«Естьлиугосударственногоиполи
тическогоруководствакакойлибостратегическийплан?»,
инаиболееважныйвопрос«ГдеможетоказатьсяСербияв
ближайшембудущем–пособственномужеланиюилинепо
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ЗоранМилошевић*

РУ СКА СПОЉ НА ПО ЛИ ТИ КА И СР БИ ЈА

Ре зимe

Аутор из но си хи по те зе да по вра так Ру си је на Бал кан 
зна чи по др шку срп ском су ве ре ни те ту и те ри то ри јал ном ин
те гри те ту, али из ла же и не ке сфе ре где је ова ве ли ка сло
вен ска зе мља пот пу но или ско ро пот пу но од сут на (обра зо
ва ње, на у ка...)
Кључ не ре чи: Ру си ја, спољ на по ли ти ка, Ср би ја, вред но сти, 

ин те гра ци је
Ру си ја се вра ти ла на Бал кан, тач ни је у Ср би ју. Ово све-

до че две ве ли ке ин ве сти ци је: Га со вод Ју жни ток и ку по ви на 
НИС-а, али и ру ски став по во дом те ри то ри јал не це ло ви то сти 
Ср би је, тач ни је пи та ње ста ту са Ко сме та. Овај по вра так Ру-
си је у Ср би ју до че кан је од срп ских ро до љу ба и оних сна га 
ко ји још увек ве ру ју да је из лаз за Ср би ју ве зи ва ње за све 
тре зве не по ли тич ке сна ге, а не са мо за Евро пу и НА ТО, са ве-
ли ким олак ша њем, али и оче ки ва њи ма. Ме ђу оп ти ми сти ма-
ро до љу би ма, ко ји су од до ла ска Вла ди ми ра Пу ти на на че ло 
Ру ске Фе де ра ци је ово и пред ви ђа ли, на ла зи се и аутор овог 
ре фе ра та, али и не ко ли ко љу ди ко ји при су ству ју овом окру-
глом сто лу, на при мер, Вин ко Ђу рић, Ми лош Кне же вић итд. 

При ме ти ћу и то да на ши ста во ви ни су на и шли на по др-
шку ме ди ја и вла да ју ћих по ли тич ких пар ти ја, ма да смо сво ја 
ви ђе ња об ја ви ли у за себ ним мо но гра фи ја ма, тј. књи га ма и 
на уч ним ча со пи си ма, ни ма ло чуд но ка да зна мо да ов де не ки-
ма сме та чак и ру ска опе ра, ко је је на ше На род но по зо ри ште 

* Институт за политичке студије, Београд
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про сла ви ла у све ту. Са да се по ста вља пи та ње, ка ко ви ди мо 
спољ ну по ли ти ку Ру си је у ње ном де лу ко ја се од но си на Ср-
би ју, од но сно шта Ср би па три о те, ујед но, у ве ћи ни слу ча је ва 
и ру со фи ли, оче ку ју од ове по ли ти ке да нас?

1. Пи та ње те ри то ри јал ног ин те гри те та 
Ср би је

а) Ко смет
 Ка да је реч о Ко сме ту ру ска стра на је за у зе ла по зи ци ју 

ка кву же ле срп ски ро до љу би и ту не ма шта да се до да, сем да 
мо жда по сто ји на да да ће спољ на по ли ти ка Ру си је охра бри 
срп ску Вла ду да ис тра је. По што се ме ђу ро до љу би ма про-
вла чи ми сао да ви Ру си по пи та њу Ко сме та, на жа лост, има-
те чвр шћи став од пред сед ни ка и Вла де Ср би је. Ми, та ко ђе, 
за па жа мо да на ша Вла да при хва та ЕУЛЕКС, иако зна мо да 
Европ ска уни ја во ди по ли ти ку при зна ва ња Ко сме та као не-
за ви сне др жа ве, што иза зва сум ње у ис трај ност ове бор бе.

б) Вој во ди на (се вер Ср би је)
Ка да се до го ди ла от ми ца Ко сме та од стра не НА ТО пак-

та, САД и Европ ске уни је, по ја ви ла се те за да ти ме дез ин-
те гра ци ја Ср би је ни је окон ча на. На рав но, за го вор ни ци ове 
те зе су би ли у пра ву, по што се бр зо по ја вио про блем Вој во-
ди не, тач ни је ње ног Ста ту та ко ји По кра ји ни да је еле мен те 
др жав но сти, а Ср бе, гле чу да, пот чи ња ва ма њи на ма и отва ра 
про стор за њи хо ву де на ци фи ка ци ју и пре тва ра ње у но ву тзв. 
вој во ђан ску на ци ју, чи ја је иде о ло ги ја и вред но сни си стем, 
бар пре ма по зна тим еле мен ти ма, не са мо ан ти срп ска, већ и 
ду бо ко ан ти ру ска, ан ти пра во слав на и ан ти др жав на. Исто-
вре ме но, За пад пра ти овај рас пад Ср би је, па су та ко ка над ске 
по ште Вој во ди ну већ свр ста ле у не за ви сне пре ко о ке ан ске др-
жа ве.

Упра во ове сна ге тра же од Устав ног су да Ср би је да 
по ни шти про да ју НИС-а Га спро му. Дру гим ре чи ма, упра во 
она ко ка ко же ле фи нан си је ри овог про јек та, а то су НА ТО, 
Европ ска уни ја и САД. При па дам оним срп ским ин те лек ту-
ал ци ма ко ји сма тра ју да пред ло же ни сте пен са мо стал но сти и 
ауто но ми је Ср би ма у По кра ји ни Вој во ди ни ни је по тре бан, те 
да је то ду бо ко ште тан чин и усту пак ире ден ти стич ким сна-



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 12/2009, год. V vol. 5 стр. 123130

125

га ма ко је још жи ве, пре ко по вам пи ре ног на ци зма (на се ве ру 
Ср би је).

Од ру ске спољ не по ли ти ке оче ку јем да срп ским зва-
нич ни ци ма, по себ но пред сед ни ку и пре ми је ру Ср би је, скре-
ну па жњу на ове чи ње ни це и, ко ли ко је то мо гу ће, оне мо гу ће 
пре нос мно гих над ле жно сти на Вој во ди ну. Ово пи та ње је од 
из у зет не ва жно сти и зах те ва хит ност у де ло ва њу, по што се 
пре нос над ле жно сти са Ср би је на Вој во ди ну уве ли ко и под-
му кло при пре ма од стра не вла да ју ће ко ла ци је.

2. Еко ном ски од но си
До ла зак ру ског ка пи та ла у Ср би ју, тач ни је ку по ви ну 

НИС-а и ула га ње у га со вод Ју жни ток, за тим отва ра ње ру-
ског тр жи шта за срп ску ро бу мо же мо да ка же мо да је кон-
кре ти зо ва но еко ном ско при су ство Ру си је у Ср би ји. При то ме 
је на пра вље на јед на круп на гре шка. Ипак, при то ме ру ски 
парт нер ни је обра тио па жњу на но вац ко ји смо сви ства ра ли 
а ко ји је за вр шио у Вој во ди ни, по ма жу ћи та мо шњи се па ра-
ти зам. Ни је тај на да је ми ни стар Дин кић гра ђа ни ма Ср би је 
обе ћао од пред у зе ћа ти па НИС-а по 1.000 евра ак ци ја. 

За што ни је до бро што је но вац оти шао са мо у Вој во ди-
ну? За то јер је НИС гра ђен нов цем гра ђа на Ср би је, на рав но и 
Вој во ди не, се ве ра на ше др жа ве, али ве ћи на нов ца за ње го ву 
из град њу до шла је из Цен трал не Ср би је. Дру го, ако зна мо 
да је са НИС-ом ку пље но и тр жи ште це ле Ср би је, он да је 
да ва ње нов ца од про да је НИС-а са мо Се ве ру Ср би је не са-
мо екс пло а та ци ја остат ка Ср би је, већ је и у функ ци ји да ље 
дез ин те гра ци је Ср би је. Ово је ар гу мент иде о ло зи ма «дру ге 
Ср би је» да не пре ста но ис ти чу ка ко је Вој во ди на раз ви је ни ја, 
бо га ти ја и на пред ни ја, те да не ма ни шта са при ми тив ним и 
си ро ма шним Ср би ма из Цен трал не и Ју жне Ср би је. 

Да се ово ис пра ви - са да је ка сно, али ово го во рим из 
про стог раз ло га што пред став ни ци срп ске вла де на ја вљу ју 
про да ју Елек тро ди стри бу ци је Ср би је, ЈАТ-а и низ дру гих јав-
них пред у зе ћа. Срп ски ро до љу би оче ку ју да бар Елек тро ди-
стри бу ци ју и ЈАТ ку пи ру ска стра на, али да се ово га пу та 
обра ти па жњу где од ла зи но вац, да ли у раз вој Цен трал не 
и Ју жне Ср би је или за фи нан си ра ње се па ра ти зма и мр жње 
пре ма Ср би ма и Ру си ма. Та ко ђе ис ти чем да је, пре ма пи са-
њи ма срп ских ме ди ја, за ку по ви ну Елек тро вој во ди не за ин те-
ре со ва на Хр ват ска, а зна мо да је ње на уло га у дез ин те гра ци ји 
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Ср би је кључ на и да ве ћи на од на ро ђе них Ср ба по ста ју ри мо-
ка то лич ки Хр ва ти са екс трем ном иде о ло ги јом и си сте мом 
вред но сти, по пут оног код уста ша ко ји су то ком Дру гог свет-
ског ра та, са пе смом и по но сом, ишли на Ру се, а о зло де ли ма 
пре ма Ср би ма да и не го во ри мо. Ово се по твр ђу је не са мо у 
Вој во ди ни већ и у Цр ној Го ри, ако се пра ти иде о ло ги ја ко ју 
та мо шња ели та да нас уно си ме ђу Цр но гор це.

Сле де ће пи та ње у ве зи еко но ми је је сте ула га ње Ру си је 
у срп ску по љо при вре ду. Ми од до ма ћих екс пе ра та и по ли-
ти ча ра стал но слу ша мо ка ко је по љо при вре да срп ска шан са 
за еко ном ски опо ра вак. Тај ку ни за ци јом по љо при вре де са мо 
се уни шта ва се ло, а не по пра вља еко но ми ја. За то би ула га ње 
Ру си је у срп ску по љо при вре ду би ло бла го твор но. Пре по ро да 
Ср би је не ма без пре по ро да се ла, ни у би о ло шком ни у еко-
ном ском, а бо га ми ни у мо рал ном сми слу.

Ово ме до дај мо да би Ру си ја тре ба ло да Ср би ји по ну ди и 
по вољ не кре ди те за пре ва зи ла же ње свет ске еко ном ске кри зе. 
Као што се мо же ви де ти, ММФ да је усло ве за по зај ми це ко-
ји са мо од ма жу опо ра вак при вре де. На дру гој стра ни ве зу је 
Ср би ју за За пад.

3. Обра зо ва ње и на у ка

Ово је по ље где се тр пе по себ но ве ли ки по ра зи. Сти че 
се ути сак да је Ру си ја ско ро у пот пу но сти из ба че на из Ср би је 
ка да је реч о обра зо ва њу и на уч ној са рад њи. На и ме, у Ср би-
ји је кре ну ла при ва ти за ци ја ви со ког обра зо ва ња и отво ре но 
је низ при ват них уни вер зи те та и при ват них шко ла, пре ма 
обра сци ма ко је је на мет нуо За пад. Не тре ба мно го ис ти ца ти 
да је и је зик ко ји до ми ни ра ен гле ски. Сви про гра ми су та ко 
ура ђе ни, а и ја ра дим на јед ном при ват ном уни вер зи те ту, и 
знам да се уоп ште ни је во ди ла бри га о на ци о нал ним ин те ре-
си ма, док се стра ни ин те ре си ја сно ис по ља ва ју. Ови уни вер-
зи те ти су се од ре кли де ла срп ске кул ту ре, по себ но пи сма и 
де ли мич но је зи ка. До ка зе то ме ни је те шко ви де ти: отво ри те 
раз не сај то ве где се об ја шње ња да ју пре на хр ват ском не го на 
срп ском, а и ка да их има на срп ском, ле њи до ма ћи ко ри сник 
иде ал фа бет ским ре дом, па по што је сло во «х» пре «с», он 
ма те ри јал чи та на хр ват ском. По гле дај те уве зе ну ро бу - об ја-
шње ња су нај че шће на хр ват ском. На ши тр гов ци та кву ро бу 
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спрем но при хва та ју и не па да има на па мет да од про из во ђа-
ча или по сред ни ка тра жи пре вод на срп ски је зик. Та ко је јер 
су та ко на у че ни од стра них би знис-ин струк то ра и пре да ва ча 
на при ват ним уни вер зи те ти ма.

Мно ги штам па ју ча со пи се на ен гле ском је зи ку, јер ра-
до ви на срп ском се не сма тра ју на уч ним. По ред то га не вла-
дин сек тор - фи на си ран од За па да - стал но пра ти рад про-
фе со ра на др жав ним фа кул те ти ма, по себ но оним ко ји сло ве 
за на ци о нал не и ор га ни зу је кам па ње про тив њи хо вих «на ци-
о на ли стич ких» пре да ва ња и уџ бе ни ка. Не вла ди ног сек то ра 
су прот ног век то ра не ма.

Та ко ђе, у Ср би ји и Бо сни и Хер це го ви ни де лу ју и стра-
не сред ње и ви со ке шко ле, ме ђу ко ји ма има и тур ских (5-6), 
а пре да ва чи су чак из Па ки ста на (и по ред то га што Аме ри ка, 
као наш узор, твр ди да се те ро ри зам по ме рио у Па ки стан). 
Обра зов но при су ство Ру си је се не осе ћа. У том сми слу сма-
трам да би Ру си ја мо ра ла да отво ри у Ср би ји и Ре пу бли ци 
Срп ској уни вер зи те те ко ји би сво јим про гра ми ма де ло ва ли 
по зи тив но на очу ва њу срп ске кул ту ре и иден ти те та, а де ло-
вао и на уме ре ном и објек тив ном пред ста вља њу ру ске и сло-
вен ске кул ту ре.

Дру ги про блем је на у ка. На и ме, од 2000. го ди не Ср би ја 
је у пот пу но сти при хва ти ла за пад ни мо дел пра ће ња и вред-
но ва ња на у ке. Уве ла је ли сте на уч них ча со пи са и усво ји ла 
За пад ну ли сту на уч них ча со пи са. 

Шта то зна чи? То зна чи да на тој ли сти не ма ни јед ног 
ру ског ча со пи са, па се на уч ним ра дом сма тра (у Ср би ји и За-
па ду) са мо ако је рад об ја вљен у ча со пи си ма са ових ли ста, а 
они су нај че шће на ен гле ском је зи ку. Ни је по треб но по себ но 
ис ти ца ти да не ма ни јед ног је ди ног ча со пи са из со ци о ло ги је, 
по ли ти ко ло ги је, исто ри је и дру гих дру штве но-ху ма ни стич-
ких на у ка из Ср би је на овим ли ста ма. Дру гим ре чи ма, у дру-
штве ним на у ка ма је «на у ка» са мо оно што За пад та ко од ре-
ди. Мо же те ми сли ти ка кве, он да, тек сто ве срп ски на уч ни ци 
мо ра ју да пи шу, ре ци мо, о Ко сме ту, о НА ТО агре си ји на СР 
Ју го сла ви ју, о ши ре њу Али јан се на Ис ток и слич но. 

Исто вре ме но, ка да срп ски на уч ник об ја ви на уч ни рад у 
Ру си ји, у Ср би ји се то не вред ну је, од но сно као да га и ни је 
об ја вио. Сто га апе лу јем на ов де при сут не пред став ни ке ру-
ског МИП-а да под хит но сту пе у кон такт са над ле жним ми-
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ни стри ма и ре ше ова два ва жна пи та ња: при зна ва ња ру ских 
на уч них ча со пи са у Ср би ји као на уч них и пи та ње отва ра ња 
ру ског уни вер зи те та или сред ње шко ле у Ср би ји.

4. Кул ту ра, иде о ло ги ја и ме ди ји

Тра ди ци о нал ни срп ски све то сав ски (пра во слав ни) кул-
тур ни обра зац је на пад нут од стра не За па да, ње му пот чи ње-
них ме ди ја, не вла ди ног сек то ра... Тра жи се да се Ср би од рек-
ну сво је тра ди ци о нал не кул ту ре и вред но сти, у том сми слу и 
љу ба ви пре ма Ру си ма, ћи ри ли це... То зна чи да би ру ска спољ-
на по ли ти ка мо ра ла да обра ти па жњу и на кул тур не мо де ле 
ко ји се про мо ви шу у Ср би ји. Ни је све јед но ка кав кул тур ни 
обра зац усва ја срп ска омла ди на. У том сми слу бих апе ло вао 
на пред став ни ке МИП-а да, на при мер, пи та ње упо тре бе ћи-
ри ли це у Ср би ји уз диг ну на ни во ме ђу на род ног и по ли тич-
ког пи та ња јер су пи смо и је зик у уза јам ној, ког ни тив ној ве-
зи, а у све ту гу би мо бит ку са хр ват ским и ен гле ским је зи ком. 
Ов де - ни је тај на - сма тра се да ако се Ср би од рек ну ћи ри ли-
це, ти ме се ну жно одва ја ју од Ру са и пра во сла вља, а при бли-
жа ва ју За па ду и ри мо ка то ли ци зму.

Срп ски на род је од 1990. го ди не ин те зив но из ло жен 
иде о ло шко-про па ганд ној ак тив но сти За па да. По сле 2000. го-
ди не ово се по ја ча ло та ко што је ве ћи на елек трон ских и део 
штам па них ме ди ја до би ло вла сни ке са За па да, а они су про-
на шли «вер не» но ви на ре и са рад ни ке. На овај на чин срп ски 
ме ди ји ме ња ју иде о ло ги ју у вред но сни си стем Ср ба. Ома ло-
ва жа ва се пра во сла вље и Срп ска пра во слав на цр ква, Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти, Вој ска, фал си фи ку је срп ска 
исто ри ја... Омла ди на се под сти че да усво ји ква зи е вроп ску 
иде о ло ги ју, што зна чи да во ли ен гле ски је зик, да пи ше ла ти-
ни цом, да во ли Хаг и Европ ску уни ју, НА ТО пакт, да чи та и 
це ни са мо ту ли те ра ту ру и умет ност, а да мр зи све што асо-
ци ра на пра во сла вље, тра ди ци о нал ну Ср би ју и Ру си ју. Ово ме 
ве ли ки до при нос да је и филм ски про грам спо ме ну тих елек-
трон ских ме ди ја, ко ји је у 99 по сто слу ча је ва на стао у САД. 
Стал но се при ка зу ју фил мо ви у ко ји ма до бри Аме ри кан ци 
ка жња ва ју зле Ср бе и Ру се. Док сам ово пи сао на РТС-у (4. 3. 
2009), да кле др жав ној те ле ви зи ји, еми то вао се филм о Џем-
су Бон ду у ко ме су Ру си при ка за ни као ту па ви и зли, ско ро 
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ре тар ди ра ни љу ди, ко је ни ко нор ма лан не тре ба да во ли. По-
ру ка је да Ру си има ју ве ли ке вој не епо ле те и плит ку па мет. 

На жа лост, и срп ско Ми ни стар ство кул ту ре по ма же да 
се у са мој Ср би ји сни ма ју фил мо ви ко ји да ју ло шу сли ку о 
Ср би ма: Ср би су при ми тив ци, агре со ри, док су Хр ва ти и Му-
сли ма ни до бар, кул ту ран на род ко ји стра да од Ср ба. 

На ка блов ској (за Ср би ју) је слич на си ту а ци ја. Не ма ру-
ских те ле ви зиј ских ста ни ца, сем јед не, ко ја, чи ни ми се, има 
цен тра лу у Швед ској. За то пред став ни ци ма ру ског МИП-а 
же лим да ука жем на овај де таљ. Ми гу би мо онај део срп ског 
на ро да ко ји има тра ди ци о нал не вред но сти (што зна чи да во-
ле/по шту ју Ру се, пра во сла вље, ћи ри ли цу), јер не ма ме ди ја 
ко ји из дру гог, не за ви сног угла пред ста вља ју ствар ност. Зар 
Ру си ја не мо же да ку пи у Ср би ји не ку ТВ ста ни цу са на ци о-
нал ном френ квен ци јом и је дан днев ни лист, па да при ка зу је 
ру ске фил мо ве и еми ту је, за и ста, од лич не и про фе си о нал не 
спо то ве за бав не му зи ке? Дру гим ре чи ма, ру ски по вра так у 
Ср би ју мо ра, осим по ли тич ког и еко ном ског, да бу де и ме диј-
ски по вра так. 

5. Оп шта и без бе до но сна пи та ња

Пи та ње без бед но сти Ср би је по ста је ва жно пи та ње, ка ко 
бал кан ске др жа ви це ула зе у НА ТО. Са про кла мо ва ном не у-
трал но шћу Ср би ја де фи ни тив но оста је зо на за ко ју ће НА ТО, 
по мог нут но вим чла ни ца ма из окру же ња Ср би је, по ку ша ти 
да је уве де у овај вој ни блок. Не ма ди ле ме да је сми сао по сто-
ја ња НА ТО-а на пад на Ру си ју, од но сно омо гу ћа ва ње ње ног 
рас пра ча ва ња и по де ле из ме ђу За па да и ње го вих са ве зни ка.

Сма трам да би у овој фа зи Ру си ја мо гла да ану ли ра НА-
ТО ути цај ако би по ну ди ла двој но др жа вљан ство гра ђа ни ма 
Ср би је. На тај на чин Ру си ја би до би ла ви ше пра ва да за др жи 
Ср би ју у сфе ри сво јих ути ца ја. По сле ово га мо же да сле ди и 
раз ме шта ње јед не или ви ше вој них ба за и по моћ у раз во ју 
срп ске вој ске.

За кљу чак
Сма трам да ру ски МИП тре ба да ре а гу је бр зо и под-

стак не при вред не су бјек те РФ да се укљу че у да љу при ва ти-
за ци ју у Ср би ји, по себ но Елек тро при вре де и ЈАТ-а, да Ср би ји 
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по ну де по вољ не кре ди те у ци љу пре ва зи ла же ња еко ном ске 
кри зе и по пра вља ње по зи ци је Ср би је до еко ном ског ли де ра 
у ре ги о ну; 

За тим, да се укљу че у спре ча ва ње да ље дез ин те гра ци је 
Ср би је (пи та ње Вој во ди не);

да отво ри ру ске уни вер зи те те у Ср би ји и Ре пу бли ци 
Срп ској са сво јим мо де лом обра зо ва ња, и да хит но код Ми-
ни стар ства на у ке Ср би је из деј ству је да ру ски на уч ни ча со пи-
си бу ду у Ср би ји уне ти на тзв. СЦИ ли сте;

да Ру си ја у Ср би ји ку пи нај ма ње јед ну ТВ ста ни цу и 
јед ну днев ну но ви ну и поч не при ка зи ва ње сво јих фил мо ва и 
кул тур них про гра ма;

да Ру си ја по ну ди гра ђа ни ма Ср би ја двој но др жа вљан-
ство, чи ме би обез бе ди ла ви ше раз ло га за за др жа ва ње Ср би је 
у сфе ри свог ути ца ја. 

Зо ран Ми ло ше вич 
СЕР БИЯ И ВНЕ ШНЯЯ ПО ЛИ ТИ КА РОС СИИ

Ре зю ме 

Ав тор вы ра жа ет ги по те зу о том, что во звра щ е ние 
Рос сии на Бал ка ны озна ча ет под дер жку серб ско му су ве ре
ни те ту и тер ри то ри а ль ной це лост но сти. Од на ко ав тор 
так же от ме ча ет не ко то рые сфе ры, в ко то рых эта ве ли кая 
сла вян ская дер жа ва аб со лют но или поч ти не пред ста вле
на (обра зо ва ние, на у ка и т.д.). Рос сия вер ну ла сь на Бал ка ны, 
точ нее – в Сер бию. Об этом сви де те ль ству ют не то ль ко 
круп ные ин ве сти ции – га зо про вод «Южный по ток» и по куп
ка НИ Са, но и по зи ция Рос сии от но си те ль но тер ри то ри а ль
ной це лост но сти Сер бии, точ нее – во про са ста ту са Ко со
ва и Ме то хии.  Во звра щ е ние Рос сии в Сер бию оче нь жда ли 
серб ские па три о ты и те, кто ве рит, что для Сер бии вы ход 
из тя же лой си ту а ции ле жит в со ю зе со все ми здра во мы сля
щ и ми по ли ти че ски ми си ла ми, а не то ль ко с Евро пой и НА ТО. 
Во звра щ е ние Рос сии при не сло бо ль шое об лег че ние, а вме сте 
с ним и бо ль шие на де жды. 
Клю че вые сло ва: Рос сия, вне шняя по ли ти ка, Сер бия, цен но

сти, ин те гра ции.
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Одблоковскеподеледомултиполaрногсвета
(ГлобалниизазовииодговориРусије)

1. Мно го је гло бал них иза зо ва с ко ји ма се су о ча ва да-
на шњи свет. Али, ми слим да је за др жа ву као што је Ру си ја 
(ма да, у ства ри, и за чи тав свет) нај ва жни ји од тих иза зо ва 
– су штин ска ге о по ли тич ка ка та кли зма ко ја је свет за де си-
ла тзв. „ру ше њем ко му ни зма“ и рас па дом Со вјет ског Са ве за, 
што је (и Пу тин је у том по гле ду пот пу но у пра ву) би ла нај-
ве ћа ге о по ли тич ка ка та стро фа у 20. ве ку. Ка ко се са вре ме на 
Ру си ја, на ста ла на раз ва ли на ма бив шег СССР, су о чи ла и ка-
ко се да нас су о ча ва с по сле ди ца ма те ка та стро фе, чи је ће се 
деј ство још ду го осе ћа ти? То би от при ли ке тре ба ло да бу де 
те ма мо га из ла га ња, ко ју ми је пред ло жио мој при ја тељ проф. 
Жи ва нов. Али, има ју ћи у ви ду да је мно го то га што је ре ле-
вант но и за ову те му већ ре че но у из ла га њи ма прет ход ни ка, 
ја бих се огра ни чио са мо на не ко ли ко на чел ни јих на по ме на о 
кључ ним аспек ти ма ове те ме, на сто је ћи да не по на вљам (или 
бар не пре ви ше) оно о че му је већ го во ре но. 

2. По чет ком по след ње де це ни је 20. ве ка сру ше на је ге-
о по ли тич ка рав но те жа из ме ђу Ис то ка и За па да (или, ка ко се 
го во ри ло, „из ме ђу со ци ја ли зма и ка пи та ли зма“), ко ја је ус-
по ста вље на по сле Дру гог свет ског ра та. Рас пао се Со вјет ски 
Са вез и рас пу штен је Вар шав ски уго вор.

Ра зо рен је и по сто је ћи дру штве но-еко ном ски си стем 
ис точ но-европ ских зе ма ља, ко ји је ина че сло вио као ал тер на-
ти ва ка пи та ли зму; и за по че ла је тзв. „тран зи ци ја“ из бив шег 
со ци ја ли зма у бив ши ка пи та ли зам (под не по сред ним упли-
вом и уз ди рект но уче шће, од но сно по дик та ту За па да), са 
свим обе леж ји ма бру тал не пр во бит не аку му ла ци је ка пи та-
ла. Tо је до ве ло до ра ди кал не еко ном ске де ва ста ци је и дра-
стич ног со ци јал ног ра сло ја ва ња до не дав них со ци ја ли стич-
ких зе ма ља, укљу чу ју ћи и Ру си ју. Оне су за раз ви је ни ка-
пи та ли стич ки За пад умно го ме по ста ле но ви „тре ћи свет“ у 
не по сред ном су сед ству, ре ле ван тан пре све га као про ши ре но 
но во тр жи ште и под руч је обра зо ва не а јев ти не рад не сна ге, 
по год но за мо де ли ра ње пре ма соп стве ном, на вод но, не спор-
но „су пер и ор ном“ обра сцу дру штве ног раз во ја.

Обич но се ка же да је ти ме окон чан и тзв. хлад ни рат. И 
он је за и ста био окон чан, али са мо за јед ног ак те ра – за Со-
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вјет ски Са вез и ВУ, ко ји су пре ста ли и да по сто је. За За пад, 
по себ но за САД, то је би ла њи хо ва по бе да у хлад ном ра ту и 
са мо по че так но ве ета пе за настављањеисте,хладноратов
скеполитике, ко ја ви ше не ма ра ни ја огра ни че ња. 

У ства ри, по сле па да Бер лин ског зи да и рас пу шта ња 
ВУ, САД су већ 1991. го ди не (у вре ме пр вог вој ног по хо да на 
Ирак) на ја ви ле ус по ста вља ње тзв. новог светског поретка, 
од но сно уни по лар ног све та, с ап со лут ном до ми на ци јом је ди-
не пре о ста ле су пер си ле. То је, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва ло 
и но ву аме рич ку по ли тич ку стра те ги ју: стратегијусветског
интервенционизмаидоминације, ко ја је по че ла да се спро во-
ди под за ста вом „из во за сло бо де, де мо кра ти је и људ ских пра-
ва“, свим сред стви ма и по сва ку це ну, а ра ди ста вља ња под 
соп стве ну кон тро лу свих еко ном ских, по себ но енер гет ских 
ре сур са на пла не ти. 

За то ни НА ТО, иако је остао без свог ис точ ног пан да на, 
не са мо да ни је рас пу штен, не го је за по чео да се не за др жи во 
ши ри упра во на Ис ток, ап сор бу ју ћи све бив ше чла ни це ВУ, 
с пре тен зи ја ма да то учи ни и са свим бив шим со вјет ским ре-
пу бли ка ма – и не са мо у Евро пи (при бал тич ке ре пу бли ке, 
Гру зи ја, Укра ји на), не го и с они ма у Цен трал ној Ази ји, и та ко 
пот пу но за о кру жи Ру си ју и из би је на све ње не гра ни це. 

Ње го ва ми си ја ни је се ви ше мо гла обра зла га ти од бра-
ном тзв. „сло бод ног све та“ (од но сно ка пи та ли стич ког За па-
да) од „ко му ни стич ке опа сно сти“ са Ис то ка, ни ти “зо на од-
го вор но сти“ огра ни ча ва ти те ри то ри ја ма зе ма ља чла ни ца. 
Ли шен бив шег иде о ло шког про тив ни ка на Ис то ку, НА ТО је 
по стао ин стру мент за оства ри ва ње аме рич ког кон цеп та тзв. 
„но вог свет ског по рет ка“, и за то - офан зив на вој на ор га ни за-
ци ја, ко ја по чи ње да деј ству је пр вен стве но и пре све га из ван 
те ри то ри ја зе ма ља чла ни ца - ви ше не тра жи ни са гла сност 
СБ УН за при ме ну си ле пре ма дру гим др жа ва ма. Пр ви тест и 
нај дра стич ни ји при мер за то би ла је на вод но „ху ма ни тар на“ 
агре си ја НА ТО на Ју го сла ви ју, пр ва агре си ја на јед ну европ-
ску зе мљу из вр ше на по сле Дру гог свет ског ра та, без одо бре-
ња СБ УН, чи ју смо де се то го ди шњи цу обе ле жи ли упра во 
ових да на. 

По че так је, да кле, био пад Бер лин ског зи да, а кључ на 
пре крет ни ца, ре ле вант на и за Ру си ју - агре си ја НА ТО на СРЈ 
1999. Сле ди ле су вој не ин тер вен ци је и оку па ци је у Ав га ни-
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ста ну 2001. и Ира ку 2003, ору жа не прет ње Ира ну и Се вер ној 
Ко ре ји, ко је ни да нас ни су пре ста ле. Срп ској „ок то бар ској ре-
во лу ци ји“ из 2000. сле ди ла је се ри ја по сти збор них тзв. „ко-
лор ре во лу ци ја“ на пост со вјет ском про сто ру, из ве де них по 
ре цеп ту и у ре жи ји ка ква је би ла при ме ње на у Ср би ји (2000): 
тзв.“ре во лу ци ја ру жа“ у Гру зи ји 2003, “на ран џа ста ре во лу-
ци ја“ у Укра ји ни 2004, “ре во лу ци ја ла ла“ у Кир ги зи ји 2005, 
слич ни (не у спе ли) по ку ша ји у Бе ло ру си ји, Уз бе ки ста ну и Ка-
зах ста ну; ових да на се и Мол да ви ја су о ча ва с јед ним та квим, 
али без на де жно за ка сне лим, по ку ша јем. Има ла се, на рав но, у 
ви ду и Ру си ја: унајм ље ни „ле ги о на ри“ срп ског От по ра су још 
2004. го ди не из „на ран џа стог“ Ки је ва на ја вљи ва ли слич ну 
„де мо крат ску ре во лу ци ју“ и у Мо скви.

3. Ка ко се Ру си ја су о чи ла са овим иза зо ви ма?Од до не-
дав не ве ли ке си ле, од но сно, јед не од две ју су пер си ла, она је 
пре ко но ћи – у по след њој де це ни ји 20. ве ка – би ла све де на на 
дру го ра зред ну др жа ву с пот пу но де ва сти ра ном при вре дом и 
ра зо ре ном со ци јал ном струк ту ром, по ни же на и чи ње ни цом 
да су ње ни снис хо дљи во пред у сре тљи ви во ђи во ди ли ви ше 
ра чу на о же ља ма сво јих на вод них „парт не ра“ са „де мо крат-
ског За па да“ (пре све га о же ља ма САД) не го о ин те ре си ма 
соп стве не зе мље. Др жа ву чи јег су ми ни стра, не без раз ло-
га, ру ски гра ђа ни на зи ва ли „америчким ми ни стром спољ них 
по сло ва Ру си је“, и чи ји је „за гре ја ни“ пред сед ник за ба вљао 
сво је за пад не са го вор ни ке ди ри гу ју ћи ор ке стри ма на при је-
ми ма ко је су му при ре ђи ва ли. До ско ра је дан од кључ них су-
бје ка та у ме ђу на род ним од но си ма, Ру си ја је би ла у ве ли кој 
ме ри пре тво ре на у објект јед не ино стра не по ли ти ке ко ја је 
те жи ла ње ном ра за ра њу: спо ља је усме ра ван и њен уну тра-
шњи раз вој и ње на спољ на по ли ти ка.

Тек на кра ју те де це ни је, с из бо ром Вла ди ми ра Пу ти на 
за пред сед ни ка Ру си је (2000), за у ста вље на је еро зи ја ру ске 
др жа ве, енер гич но окон чан рат у Че че ни ји и су зби јен те ро-
ри зам, ус по ста вље на кон тро ла над еко ном ским и дру штве-
ним про це си ма, за по чет опо ра вак и об но ва зе мље и њен убр-
за ни еко ном ски успон, вра ће но јој и за гу бље но са мо по у зда-
ње у од но си ма са све том.

Убр зо се по ка за ло да осна же на Ру си ја, са да и са ма ка пи-
та ли стич ка зе мља, ли ше на не ка да шњих иде о ло шких мо ти ва 
и огра ни че ња (из вре ме на Со вјет ског Са ве за), мо же успе шно 
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да се су прот ста ви аро гант ном на ме та њу иде о ло ги је „људ-
ских пра ва“, од но сно „ши ре њу сло бо де и де мо кра ти је“, спо-
ља ин спи ри са ним и ор га ни зо ва ним по ли тич ким пре вра ти ма 
- и то на са свим праг ма ти чан на чин - ко ри сте ћи уоби ча је на 
сред ства и ар гу мен та ци ју ко ју ко ри сте и све зе мље тзв. „де-
мо крат ског За па да“, ка да је реч о за шти ти сво јих на ци о нал-
них и др жав них ин те ре са, свог ин те гри те та и без бед но сти.

По ли тич ка ре то ри ка ко јом се обра зла га ла су пер и ор-
ност „де мо крат ског За па да“ у од но су на оста ли свет и ко ја је 
де це ни ја ма би ла успе шна по лу га за уну тра шње уру ша ва ње 
со ци ја ли стич ких зе ма ља, укљу чу ју ћи и Со вјет ски Са вез, у 
аро гант ном аме рич ком на сту пу по сле па да Бер лин ског зи-
да то ли ко је зло у по тре бља ва на ра ди оправ да ња на сил нич-
ке по ли ти ке ко ја се спро во ди у име „де мо кра ти је и људ ских 
пра ва“, уз оби ље и са свим про вид них ма ни пу ла ци ја, ла жи и 
пре ва ра, да је то до ве ло до ха ба ња и ком про ми то ва ња и са-
мог пој ма де мо кра ти ја. За то је аме рич ка по ли тич ка ре то ри ка 
о „за шти ти људ ских пра ва и де мо кра ти ји“ по ста ла пот пу но 
бе сми сле на, те се (и у Ру си ји и дру где) у њу да нас мо же ве-
ро ва ти још са мо по инер ци ји, из глу по сти или из ин те ре са. 

То се у од но су пре ма Ру си ји по ка зи ва ло и на ка ри ка-
ту ра лан на чин. Јељ цин је, на при мер, за Аме ри кан це био 
„де мо кра та“ и кад је на ре дио то пов ску паљ бу на ру ски пар-
ла мент, јер ни је угро жа вао њи хо ву пла не тар ну су пре ма ци-
ју и ни је ни шта пред у зи мао да спре чи све оп шту пљач ку и 
рас про да ју ру ских при род них бо гат ста ва. А Пу тин је оп ту-
жи ван да „угро жа ва де мо кра ти ју“ у Ру си ји јер је об но вио, 
уре дио и учвр стио ру ску др жа ву и ин си сти рао на су ве ре ној 
(да кле, из вор но до ма ћој, а не „уве зе ној“) де мо кра ти ји, за бра-
њу ју ћи ино стра но фи нан си ра ње и по ли тич ко де ло ва ње тзв. 
не вла ди них ор га ни за ци ја у Ру си ји. 

 Та ко се да нас мо же ре ћи да је аме рич ки „по ход на Ис-
ток“ углав ном за у ста вљен још пре не го што је из би ла ак ту-
ел на свет ска фи нан сиј ска и еко ном ска кри за, ко ју су иза зва ле 
упра во САД.

Та лас „ко лор ре во лу ци ја“ на пост со вјет ском про сто-
ру пот пу но је ком про ми то ван и за у ста вљен. Спре че но је, по 
свој при ли ци де фи ни тив но, и укљу чи ва ње Гру зи је и Укра-
ји не у НА ТО. У тзв. „гру зиј ском ра ту“ ав гу ста 2008. и у тзв. 
„га сном кон флик ту“ с „на ран џа стим“ пред сед ни ком Укра ји-
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не по чет ком ове го ди не, Ру си ја је вр ло од луч но по ка за ла да 
ви ше ни је спрем на да од сту па у од бра ни свог кре ди би ли те-
та и сво јих ви тал них без бед но сних ин те ре са, пот пу но ре зи-
стент на на из ра у бо ва ну по ли тич ку ре то ри ку „де мо крат ског 
За па да“ ко ја је оп се њи ва ла ње не ли де ре то ком 90-их го ди на. 

4. У ства ри, од тре нут ка ка да је за у ста вље на еро зи ја 
ру ске др жа ве и за по чео њен еко ном ски успон, мо же мо го во-
ри ти о спољнојполитицисавременеРусијекаоактивногсу
бјектаумећународнимодносима. Она би се, услов но, мо гла 
све сти на стра те ги ју успостављања мултиполарног света 
(чи ји је за чет ник био Јев ге ниј При ма ков у дру гој по ло ви ни 
90-их го ди на про шло га ве ка) - као демократскеалтернати
веамеричкомконцептутзв.“новогсветскогпоретка“,од-
но снонео б у зда ном уни по лар ном ин тер вен ци о ни зму и свет-
ској до ми на ци ји, ко ја не ма ни ка ква огра ни че ња ни ти узи ма у 
об зир ин те ре се дру гих (ни ве ли ких, а ка мо ли ма лих) зе ма ља. 

Ту стра те ги ју је са да шњи пред сед ник Ру си је Дми триј 
Ме две дев, не по сред но по окон ча њу тзв. „гру зиј ског ра та“ 
у ав гу сту 2008, фор му ли сао у ви ду сле де ћих пет прин ци па 
ру ске спољ не по ли ти ке: прво, Ру си ја при зна је приматфун
даменталних принципамеђународног права које дефинише
односемеђуцивилизованимдржавама; друго, опре де љу је се 
замултиполарнисветскипоредак јер је не до зво љи ва до ми-
на ци ја и не при хва тљив уни по лар ни свет у ко ме јед на зе мља 
(чак ако је то и САД) до но си све од лу ке; треће, нежеликон
фронтацију с било којомдругом земљоминенамеравада
сеизолује,не го да раз ви ја при ја тељ ске од но се са САД, За-
пад ном Евро пом и дру ги ма, али ти од но си за ви се и од њи-
хо вог по на ша ња пре ма Ру си ји а не са мо од Ру си је; четврто, 
нео спор ни приоритет Русије је заштита руских грађана 
„гдегодонибили“, као и за шти та ин те ре са ру ске по слов не 
за јед ни це у ино страннству, уз на ја ву даћесеодговоритина
свакивидагресијепремаРусији; и пето, по себ на па жња ће 
се по све ти ти развијањупријатељскиходносаса земљамаи
регионима у којима Русија има „привилеговане интересе“, 
од но сно са „бли ским су се ди ма“ („али не са мо са њи ма“, ка ко 
је то по ја шње но у од го во ру на пи та ње но ви на ра) са ко ји ма 
има за јед нич ке по тре бе и исто риј ске ин те ре се. 

Та ко је, да кле, са вре ме на Ру си ја од ре ди ла своју дуго
рочнупозицију намеђународној сцени, од луч на да се ан га-
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жу је на оп штем (ре ги о нал ном и гло бал ном) ре де фи ни са њу 
си сте ма ме ђу на род них од но са, а не те же ћи при том вас по ста-
вља њу Со вјет ског Са ве за или ру ске им пе ри је, не го ства ра њу 
но ве струк ту ре ге о по ли тич ких од но са у ко јој ће се узи ма ти у 
об зир ин те ре си свих на ро да и зе ма ља. 

У не ким пр вим аме рич ким ана ли за ма вр ше ним ра ди 
при пре ма ња од го во ра на ову - ка ко су је на зва ли - „доктри
нуМедведева“, ука за но је да ни је те шко за ми сли ти ка ко Ру-
си ја, ру ко во ђе на том „док три ном“, убр за но по ста је гло бал на 
прет ња и ди рект на опа сност по аме рич ке ин те ре се, као -ка ко 
ка жу - „хе ге мо ни стич ка прет ња из Евро а зи је“. Ме ђу тим, то, 
без сум ње, ни је прет ња ле ги тим ним стра те шким ин те ре си-
ма САД, али је сте про јек ту аме рич ке им пе ри је, од но сно тзв. 
но вог свет ског по рет ка, кон цеп ту то та ли тар ног уни по лар ног 
све та. Ово се, из гле да, по чи ње да нас схва та ти и у Сје ди ње-
ним Др жа ва ма. Та ко се, на при мер, у Извештајуоамеричкој
политиципремаРусији, ко ји је са чи ни ла јед на ауто ри та тив-
на ко ми си ја аме рич ког Кон гре са, а об ја вљен је ових да на (в. 
„Но ви то но ви из Ва шинг то на“, Политика, 07. апри ла 2009), 
ука зу је да се и Ру си ји мо ра при зна ти да има ле ги тим не ин те-
ре се у свом ре ги о ну, те да сто га тре ба при хва ти ти да Гру зи ја 
и Укра ји на не бу ду при мље не у НА ТО. Ука зу је се, та ко ђе, 
да се мо ра има ти у ви ду „по што ва ње су ве ре ни те та Ру си је, 
исто ри је и тра ди ци ја“, ка да је реч о де мо кра ти ји и људ ским 
пра ви ма, и ува жа ва ти да ће се „ру ско дру штво раз ви ја ти соп-
стве ним тем пом“; чак се из ри чи то спо ми ње по тре ба да се 
на пу сти аме рич ка по ли ти ка из во за и на ме та ња де мо кра ти је.

За пад, на рав но, и да ље не од у ста је од по ку ша ја да и на 
под руч ји ма тра ди ци о нал них ру ских ин те ре са ство ри сво ју 
ва ри јан ту „по ја са ста бил но сти“. У том сми слу, упра во по сле 
про шло го ди шњег „гру зиј ског ра та“, Европ ска уни ја је са чи-
ни ла про јект тзв. Источногпартнерства ко ји је по ну ђен Бе-
ло ру си ји, Укра ји ни, Мол да ви ји, Гру зи ји, Јер ме ни ји и Азер-
беј џа ну (пр ви са мит за ка зан за 7. мај о. г. у Пра гу), на сто је ћи 
да на тај на чин - ка да се већ ни је мо гло вој но или спо ља ор-
га ни зо ва ним по ли тич ким пре вра ти ма - ус по ста ви ин те ре сну 
сфе ру За па да. Уто ли ко и оп ту жи ва ње Мо скве за тра же ње 
„сфе ра ути ца ја“ по ста је пот пу но бе сми сле но.

5. Са вре ме на Ру си ја се, да кле, об на вља као ве ли ка др-
жа ва и ве ли ка си ла, ко ја је очи глед но из ву кла од го ва ра ју ће 
по у ке из сво је им пе ри јал не про шло сти, и да нас – по ла зе ћи 
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упра во од соп стве них ег зи стен ци јал них ин те ре са - ин си сти-
ра на по што ва њу ме ђу на род ног пра ва и ци ви ли зо ва них од но-
са ме ђу др жа ва ма. 

Из то га про ис ти чу и ње на ши ра ме ђу на род на са ве зни-
штва (с Ки ном, Ин ди јом, Бра зи лом, дру гим ла ти но а ме рич-
ким зе мља ма).

 Из то га про из и ла зе и ње не ак ту ел не гло бал не ини-
ци ја ти ве – у ве зи с тзв. но вом ар хи тек ту ром без бед но сти у 
евро а тлан ском про сто ру, или у ве зи с ак ту ел ном свет ском 
еко ном ском кри зом и по тре бом ре фор ми са ња свет ског фи-
нан сиј ског и тр го вин ског си сте ма.

По сма тра но из на шег, срп ског, угла, ми слим да би се 
мо гло ре ћи да је и за спољ ну по ли ти ку са вре ме не Ру си је 
агре си ја НА ТО на СРЈ 1999. би ла у из ве сном сми слу сво је вр-
сна пре крет ни ца. Је сте Ру си ја та да, у (при вре ме ном) крај њем 
ре зул та ту, „про те ра на са Бал ка на“, иако је би ла уву че на у 
окон ча ње ове агре си је ка ко је окон ча на, чак по ку ша ла да то и 
ва ло ри зу је ин ста ли ра њем свог кон тин ген та у са став ми ров-
них сна га на Ко со ву и Ме то хи ји као рав но прав ног парт не ра 
са сна га ма НА ТО у окви ру КФОР, да би на кра ју ипак би ла 
при ну ђе на да се по ву че. Али је, по том, ка да је до шла к се-
би, де фи ни са ла ја сну спољ но по ли тич ку стра те ги ју од бра не 
ме ђу на род ног пра ва и ци ви ли зо ва них од но са ме ђу др жа ва-
ма, те мул ти по ла рал ног пре у ре ђе ња све та као де мо крат ску 
ал тер на ти ву нео б у зда ном уни по лар ном ин тер вен ци о ни зму 
и свет ској до ми на ци ји ко ја не ма ни ка ква огра ни че ња, ни ти 
узи ма у об зир ин те ре се дру гих (ни ве ли ких, а ка мо ли ма лих) 
зе ма ља. 

На тој осно ви је да нас де фи ни сан и њен од нос пре ма 
Ср би ји, уоп ште, и по себ но у ве зи с на сил ном и про тив прав-
ном се це си јом Ко со ва и Ме то хи је. Из раз те но ве, ан ти им-
пе ри јал не по ли ти ке је, по мом ми шље њу, и у то ме што да-
на шње ру ско ру ко вод ство вр ло ја сно на гла ша ва да Ру си ја у 
при ја тељ ству, са рад њи и по др шци Ср би ји не ће ићи да ље од 
оно га што са ма Ср би ја же ли (да Ру си не мо гу би ти „ве ћи Ср-
би од са мих Ср ба“). Натојлинијиипостојисуштинскапо
дударностегзистенцијалнихинтересасрпскогнародаиове
политикеРусије. Уто ли ко се да нас и мо же го во ри ти о уса гла-
шној спољ ној по ли ти ци Ср би је и Ру си је ко ја има за циљ од-
бра ну ме ћу на род ног пра ва и ци ви ли зо ва них, рав но прав них 
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од но са ме ђу на ро ди ма и др жа ва ма (уз сву осно ва ност све га 
што је о то ме да нас го во рио ам ба са дор Ко ну зин, на по чет ку 
ове рас пра ве).

Али, мо ра се ре ћи да је пре све га на вођ ству Ср би је да 
(и ка да је реч о од но си ма с Ру си јом) мно го од луч ни је и не-
дво сми сле ни је пре ва зи ла зи по зи ци ју по да нич ког „парт нер-
ства“ с евро а тлан ским „при ја те љи ма“, на ста лог као ре зул тат 
за гр ља ја њи хо вог „ми ло срд ног ан ђе ла“ од пре де сет го ди на. 
И то пре све га кон крет ним по ли тич ким и дру гим по те зи ма 
ко ји ће по ла зи ти од аутен тич них на ци о нал них и др жав них 
ин те ре са срп ског на ро да, као што је, на при мер, „нафт но-га-
сни аран жман“, или про шло го ди шња скуп штин ска од лу ка о 
вој ној не у трал но сти Ср би је, без об зи ра што на шом јав ном 
и по ли тич ком сце ном и да ље до ми ни ра ју они ко ји се та квој 
по зи ци ји отво ре но су прот ста вља ју, или ко ји су ствар но про-
тив ове од лу ке и у том ду ху ра де, и ка да се мо ра ју на њу 
по зи ва ти). Та кви по те зи не мо ра ју а при о ри под ра зу ме ва ти 
су спен зи ју на шег тзв. „европ ског пу та“ ни ти во ди ти на шој 
кон фрон та ци ји са За па дом. То, ко ли ко знам, Ру си ја од нас и 
не тра жи, али би те шко би ло за ми сли ти да би, на при мер, 
рав но ду шно гле да ла на на ше евен ту ал но укљу чи ва ње у НА-
ТО ко ји се већ ба шка ри на ње ним гра ни ца ма. 

Ста ни слав Сто я но вич 
ВНЕ ШНЯЯ ПО ЛИ ТИ КА РОС СИИ – ОТ РАЗ ДЕ ЛЕ НИЯ НА 

БЛО КИ ДО МНО ГО ПО ЛЯР НО ГО МИ РА

Ре зю ме 

ВнешняяполитикасовременнойРоссиинеподразуме
ваетконфронтацию,особенно конфликтсСШАили с ка
кимлибо другим государством.В отличие от ельцинского
периода, когда вместо реального партнерства была при
нята унизительная для России позиция, сегодня экономи
чески и политически выздоровевшая Россия информирует
сообщество о своем возврате на мировую арену. Сегодня,
как уважаемая сила, Россия готова оборонять своютер
риториальную целостность и доказать свою способность
выступать в качестве полноправного участника на арене
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мировыхсобытий.ВнастоящеевремяРоссияпредставля
ет и защищает собственные легитимные национальные и
государственныеинтересы,придерживаясьнормипринци
повмеждународногоправа.ТакойвнешнейполитикойРос
сия укрепляет свой международный статус и усиливает
свое влияние намировой арене.Быстрому экономическому
выздоровлениюиростуРоссиипомоглидействияСША,их
мировойвоенныйпоход,особенноагрессияиоккупацияИра
ка.Американскиевоенныедействияпривеликподорожанию
нефтиитемсамымкбольшимпритокамвалютывРоссию,
однуизстранснаиболеемощнымиэнергетическимизапа
сами.
Ключевые слова: Россия, экономическое усиление, геополи

тикаРоссии,Евразия,Балканы,Сербия,Косо
во,конфронтация,кооперация.
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БориславЂуровић*

 СПОЉ НА ПО ЛИ ТИ КА РУСИЈЕ 
И ГЛО БАЛ НА КРИ ЗА

Резиме

Последњих тридесет година руска држава и друштво 
прошли су и преживели изузетне тешкоће и искушења. 
Економска криза осамдесетих година, довела је до структу
ра лне кризе и распада Совјетског Савеза, следио је колапс 
дру штва деведесетих, да би након успешне осмогодишње 
обн ове и прогреса Русија ушла у светску економску кризу. 
Стицајем историјских околности убрзо је из једне политичке 
и економске кризе ушла  у другу, пре него што је успела да 
доврши изградњу свог новог економског идентитета на 
основу већ изграђеног политичког идентитета.  Мало 
је земља у све ту које су преживеле тако драматичне 
преображаје као Русија у последњим деценијама.
Кључне речи: глобална криза, сфере утицаја, нацио на лни 

интерес, Русија, Путин, Грузијски рат
1. По след њих три де сет го ди на ру ска др жа ва и дру штво 

про шли су и пре жи ве ли из у зет не те шко ће и ис ку ше ња. Еко-
ном ска кри за осам де се тих го ди на до ве ла је до струк ту рал не 
кри зе и рас па да Со вјет ског Са ве за, сле дио је ко лапс дру штва 
де ве де се тих, да би на кон успе шне осмо го ди шње об но ве и 
про гре са, Ру си ја ушла у свет ску еко ном ску кри зу. Сти ца јем 
исто риј ских окол но сти убр зо је из јед не по ли тич ке и еко ном-
ске кри зе ушла у дру гу, пре не го што је ус пе ла да до вр ши 

* Професор Филозофског факултета у Новом Саду, у пензији



Бо ри слав Ђу ро вић СПОЉНА ПОЛИТИКА РУСИЈЕ...

142

свој но ви еконoмски иден ти тет, као осно ву већ из гра ђе ног 
по ли тич ког иден ти те та. Ма ло је зе мља у све ту ко је су пре-
жи ве ле та ко дра ма тич не пре о бра жа је. 

Кри за, за по че та као фи нан сиј ска, убр зо пре ра сла у 
еко ном ску, ши ри се као при род на не по го да у све по ре дру-
штве ног жи во та. Не из ве сно је ко ли ко ће тра ја ти, не по зна то 
је ка кав ће си стем еко ном ских и по ли тич ких од но са из ње 
про и за ћи. Из ве сно је са мо да је гло бал на, да ха ра и се је не-
из ве сност, страх и бе ду за ве ћи ну ста нов ни штва. Кри за ни је 
са мо узрок и из вор мно гих еко ном ских по ре ме ћа ја и те шко-
ћа, она исто вре ме но усло вља ва и до при но си раш чи шћа ва њу 
ме ђу на род них од но са на ста лих по бе дом нео ли бе ра ли зма у 
хлад ном ра ту. Нај кра ће ре че но она зна чи по че так кра ја хе ге-
мо ни је За па да и пре све га Сје ди ње них Др жа ва, крај уни по-
лар ног све та. 

Ак ту ел на еко ном ска кри за озбиљ но је до ве ла у пи та ње 
мо дел и вла да ви ну јед ног свет ског цен тра. По сто је оче ки ва-
ња и на да да прин цип си ле ко ји се хра нио пре вен тив ним ра-
то ви ма и дво стру ким стан дар ди ма бу де за ме њен прин ци пом 
спо ра зу ме ва ња и то ле ран ци је. У том окви ру са гле да ва мо ме-
сто и уло гу но ве спољ но по ли тич ке ори јен та ци је Ру си је.

2. На кон ко лап са Со вјет ског Са ве за, Ру си ја је пре ста ла 
да бу де не са мо су пер си ла не го у ства ри и би ло ка ква си ла. 
Де ве де се тих го ди на она је свој крст но си ла с ма зо хи стич ким 
уве ре њем да је та кву суд би ну и за слу жи ла. Ла тин ска му-
дрост гла си – vo len ti non fit ini u ria, тј. оно ме ко ји при ста је не 
на но си се не прав да. За Ру си ју су ка та стро фал не де ве де се те 
у не ким аспек ти ма би ле го ре и те же не го Дру ги свет ски рат. 
Пре ма При ма ко ву, она је на еко ном ском и со ци јал ном пла ну 
из гу би ла 2,5 пу та ви ше не го у том ра ту. Сто га је тре ти ра на 
као по ра же на стра на/зе мља у хлад ном ра ту, по ли тич ки не са-
мо иг но ри са на, не го пот це њи ва на и уце њи ва на. За хва љу ју ћи 
атом ском по тен ци ја лу очу ва ла је сво ју це ло ви тост, а и то је 
би ло озбиљ но до ве де но у пи та ње. 

 То ком осам го ди на Пу ти но вог пред сед ни ко ва ња Ру-
си ја је до жи ве ла при вред ни про цват, успон. Де ви зне ре зер ве 
по ве ћа не су са 12 на 541 ми ли јар ду до ла ра; Бу џет је уде се-
то ро стру чен; БДП је уве ћан за 6,5 пу та, стам бе на из град ња 
два, а по љо при вред на про из вод ња три пу та. Уста но вљен је и 
ста би ли за ци о ни фонд са 162 млрд. до ла ра. По укуп ном оби-
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му при вре де Ру си ја за у зи ма де ве то ме сто у све ту, има тре ће 
по ве ли чи ни де ви зне и злат не ре зер ве, јед на је од во де ћих 
ак те ра у ме ђу на род ној енер герт ској по ли ти ци: 2008. из би ла 
је на пр во ме сто у све ту по про из вод њи наф те, а у про из вод-
њи га са одав но је во де ћа. Уз то, од мет ну те про вин ци је вра-
ће не су под ру ску власт, оса мо ста ље ни гу бер на то ри укло ње-
ни, а тај ку ни уми ре ни и упри сто је ни. И што је нај ва жни је, 
дру штво је по вра ти ло са мо по што ва ње и са мо по у зда ње. То је 
уну тра шњи те мељ, из гра ђен на кон из у зет ног уру ша ва ња и 
по ни жа ва ња ру ског дру штва и др жа ве то ком де ве де се тих го-
ди на, ко ји је по стао чвр ста осно ва но вог кур са ру ске спољ не 
по ли ти ке. 

 3. Сје ди ње не Др жа ве су ус пе ле да ис ко ри сте ва ку ум 
из ме ђу про па сти СССР-а и успо на но ве Ру си је да би се, су-
прот но обе ћа њи ма да тим Гор ба чо ву, при бли жи ли гра ни ца ма 
Ру си је. Да ле ко се жни циљ био је „окру жа ва ње“ Ру си је ко је се 
спро во ди ши ре њем НА ТО-а на про сто ру бив ших со вјет ских 
ре пу бли ка од Бал ти ка, пре ко Укра ји не и Гру зи је до сред њо-
а зиј ских ре пу бли ка. У ме ри у ко јој би НА ТО ус пео да у сво ју 
мре жу уву че Ка зах стан, Кир ги зи ју, Турк ме ни стан и Уз бе ки-
стан, то би има ло зна чај не по ли тич ке и ге о стра те шке по сле-
ди це. Пр во, то би зна чи ло ме ђу соб ну изо ла ци ју три кључ на 
ре ги о нал на (па и свет ска) фак то ра Ру си је, Ки не и Ира на, с 
об зи ром да их ове ре пу бли ке те ри то ри јал но по ве зу ју и та ко 
фор ми ра ју јед ну зна чај ну евро а зиј ску це ли ну. Уз то, оне по-
се ду ју бо га те из во ре наф те и га са. Дру го, у том слу ча ју пре-
ста ле би да по сто је две зна чај не ре ги о нал не струк ту ре: Ор га-
ни за ци ја ко лек тив ног уго ва ра за без бед ност и Шан гај ска ор-
га ни за ци ја за са рад њу, чи је су чла ни це на ве де не зе мље. Тре-
ће, НА ТО би ус по ста вио ко тро лу над тран сфер за лом Бал тик 
– Цен трал на Ази ја. За са да, услед од луч ног су про ста вља ња 
Ру си је и Ки не ови пла но ви су бло ки ра ни. 

На ини ци ја ти ву Пољ ске и Швед ске, по сле ра та у Гру-
зи ји, Европ ска уни ја по ну ди ла је Бе ло ру си ји, Укра ји ни, 
Мол да ви ји, Гру зи ји, Јер ме ни ји и Азер беј џа ну тзв. „ис точ но 
парт нер ство“ ко јим би се ство рио, као про тив те жа За јед ни-
ци не за ви сних др жа ва, „по јас ста бил но сти“ око Ру си је под 
соп стве ном кон тро лом. ЕУ овим зе мља ма ну ди раз не пре-
фе рен ци ја ле: зо не сло бод не тр го ви не, уки да ње ви за и те сну 
са рад њу у обла сти енер ге ти ке, под усло вом да сво је за ко не 



Бо ри слав Ђу ро вић СПОЉНА ПОЛИТИКА РУСИЈЕ...

144

ускла де са они ма из ЕУ, ре фор ми шу при вре ду и оства ре де-
мо крат ски на пре дак. То ме прет хо ди фи нан сиј ска по моћ од 
шестсто ми ло на евра то ком две го ди не. Све то уз упо зо ре ње 
да се не мо гу на да ти ско ром ула ску у Уни ју и пред ло же но 
парт нер ство је не ка вр ста ком пе за ци је за то. Очи глед на је 
праг ма тич ност и ма што ви тост кре а то ра евро а тлант ске по ли-
ти ке у про на ла же њу фор ми за по ве зи ва ње ра зних зе ма ља са 
њи хо вом по ли ти ком, а та ко ђе и усме ре ност те по ли ти ке ка 
Ис то ку. Те „по вла шће но парт нер ство“ за Тур ску, „ре ги о нал-
но по ве зи ва ње“ за зе мље За пад ног Бал ка не и по след ња „кре-
а ци ја“ – „ис точ но парт нер ство“ за су се де Ру си је. 

У из ве шта ју по зна тих екс пе ра та под на сло вом „Ис пра-
ван пра вац по ли ти ке САД пре ма Ру си ји“, из ра ђе ном на зах-
тев пред сед ни ка Оба ме пред су срет са пред сед ни ком Ме две-
де вим, у јед ној од 19 смер ни ца за из град њу но вих од но са са 
Мо сквом сто ји да „САД мо ра да се су про ста ви би ло ка квим 
по ку ша ји ма Ру си је да ус по ста ви сфе ре ути ца ја у Евро пи или 
би ло где у Евро а зи ји, укљу чу ју ћи спре ча ва ње дру гих зе ма-
ља у њи хо вом пра ву да сту пе у НА ТО“. Где су из во ри и узро-
ци та кве аути стич не по ли ти ке ко ја у име де мо кра ти је дру ги-
ма за бра њу је оно шта се би до зво ља ва? Шта је ту „но ва“ а шта 
„ис прав на по ли ти ка“? Пи та ња и чу ђе ња би се мо гла на ста ви-
ти... Да ли се ра ди о три јум фа ли зму по бед ни ка, по ли тич ком 
и иде о ло шком фун да мен та ли зму - или не чем тре ћем? 

 Ових да на је аме рич кој јав но сти пред ста вље на и прог-
но за ЦИА под на зи вом „2025. го ди на. Свет по сле кри зе“. Она 
пред ви ђа да ће се у на ред ним го ди на ма де си ти ве ли ко „пре-
ли ва ње бо гат ства и еко ном ског ути ца ја са За па да на Ис ток“, 
а да „Ру си ја има по тен ци јал да 2025. бу де бо га ти ја, моћ ни ја 
и си гур ни ја у се бе“. 

Не ја сно је ка ко ће се по тим пи та њи ма по ста ви ти и 
по на ша ти но ва ад ми ни стра ци ја Ба ра ка Оба ме. Већ из ра же-
на же ља за ак тив ни јом ин тер вен ци јом у Ав га ни ста ну, ра ди 
уни ште ња та ли ба на, зах те ва ла би или вој ну и по ли тич ку 
кон тро лу над не по сред ним ге о граф ским окру же њем Ав га-
ни ста на, а то ће ре ћи над на ве де ним зе мља ма или са рад њу 
са Ру си јом и Ки ном, од но сно Шан гај ском ор га ни за ци јом ра-
ди бор бе про тив та ли ба на. Ода бра на стра те ги ја ути ца ће и на 
од нос из ме ђу Ру си је и САД.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 12/2009, год. V vol. 5 стр. 141154

145

4. Стра те шки план Стејт де парт мен та за пе ри од 2007-
2012. го ди не ве ли ким де лом по све ћен је ци ље ви ма ди пло ма-
ти је САД у Ру си ји и на пост со вјет ском про сто ру, са из ра же-
ним не за до вољ ством си ту а ци јом у Ру си ји и же љом да је про-
ме не. Је дан од основ них за да та ка пла на је „уз вра ћа ње на не-
га тив но ру ско по на ша ње“ ко је се по њи ма огле да у: све ве ћој 
цен тра ли за ци ји вла сти, при ти сци ма на не вла ди не ор га ни за-
ци је и ци вил но дру штво, ра сту ћој уло зи вла де у еко но ми ји, 
огра ни ча ва њу ме диј ских сло бо да, по др шци се па ра ти стич-
ким ре ги о ни ма у Гру зи ји и Мол да ви ји, мо но по ли стич ком ко-
ри шће њу енер ги је ра ди вр ше ња при ти ска на су сед не др жа ве 
и сти ца ња кон тро ле над ин фра струк тур ном и стра те шком 
имо ви ном, те про да ју оруж ја Ира ну, Си ри ји и Ве не цу е ли. 
Украт ко, они не ви де ни шта по зи тив но у ру ској по ли ти ци. 
Сва ки сли чан при го вор аме рич кој уну тра шњој или спољ-
ној по ли ти ци био би тре ти ран и од ба чен као не при ме ре но и 
не до зво ље но ме ша ње у уну тра шње по сло ве. Уз иде о ло шку 
ри гид ност, по зна ту из не ких дру гих вре ме на, про кла му је се 
да „свет не тре ба при хва ти ти та квим ка кав је сте, већ тре ба 
на сто ја ти да се он про ме ни у же ље ном прав цу, у ду ху аме-
рич ких ли бе рал них вред но сти ко је пре ра ста ју у уни вер зал-
не“. Ко нач но, да не би би ло ни трун ке сум ње о че му се ра ди, 
у пла ну се твр ди: “У да на шњем све ту ни је мо гу ће утвр ди ти 
пре ци зне гра ни це из ме ђу ин те ре са на ше без бед но сти, на ших 
раз вој них на по ра и на ших де мо крат ских иде а ла“. И све то у 
име и у ин те ре су де мо кра ти је и чо ве чан ства.

Аме рич ка зва нич на по ли ти ка и ве ћи део ин те лек ту-
ал не ели те сма тра при род ним и не у пит ним аме рич ко пра во 
на су пре ма ци ју. У том по гле ду ин ди ка ти ван је на слов књи-
ге по зна тог аме рич ког про фе со ра Џо зе фа На ја „При мо ра на 
да пред во ди“ (1990) по све ће на аме рич кој спољ ној по ли ти ци. 
Чак и он под вр га ва оштрој кри ти ци аме рич ки уни ла те ра ли-
зам, сма тра ју ћи да не функ ци о ни ше. 

 Па ро ле: „ве ли ка де мо кра ти ја“, „има мо за да так свет-
ске ми си је“ и сл. слу же за при кри ва ње ме га ло ман ских аспи-
ра ци ја. Ко ри сте ћи огром ну еко ном ску, по ли тич ку и вој ну 
моћ, Сје ди ње не Др жа ве уце на ма, при ти сци ма па и ди рект-
ном при ме ном си ле же ле да чи та ве др жа ве и ре ги о не до ве ду 
у „склад“ са за пад ним ли бе рал ним вред но сти ма. Су шти на 
Бу шо ве док три не, ко ја је очи глед но још ак ту ел на, је у про-
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кла мо ва ном пра ву Сје ди ње них Др жа ва да се гло бал но по на-
ша ју у скла ду са сво јим на ци о нал ним са мо ин те ре си ма, без 
ну жног ускла ђи ва ња са дру гим зе мља ма и ин сти ту ци ја ма; 
у пра ву да пре ду зму уни ла те рал ну пре вен тив ну ак ци ју про-
тив би ло ко је прет по ста вље не без бе до но сне прет ње, да би се 
на нео по раз пре не го што се угро зе САД.

Док три на о пре вен тив ном ра ту се кроз исто ри ју у нај-
ви ше слу ча је ва по ка за ла као ира ци о нал на и бе сми сле на. 
Аме рич ки пре вен тив ни ра то ви на Ко сме ту, Ав га ни ста ну и 
Ира ку су то по твр ди ли. Те шко је схва ти ти ло ги ку Бу шо ве 
док три не о „уни ла те рар но од лу че ној и пре вен тив ној са мо од-
бра ни“, осим као отво ре ну про кла ма ци ју аме рич ке са мо во-
ље, аро ган ци је и ра то бор но сти. 

Че сто се гу би из ви да да се аме рич ко „при вред но чу до“ 
по след њих де це ни ја хра ни ло са 1,2 ми ли јар де до ла ра днев
них ин ве сти ци ја стра ног ка пи та ла ко ји је слу жио као по кри-
ће за спољ ни тр го вин ски де фи цит (тре нут но 450 ми ли јар ди 
до ла ра го ди шње, пре кри зе). Аме ри ка је је ди на зе мља ко ја 
се би мо же да до пу сти та кву за ви сност од стра них ин ве сти то-
ра, и то за то што је по сле Дру гог свет ског ра та до лар по стао 
ва лу та свет ских ре зер ви. Ки на већ са да по се ду је 700 ми ли-
јар ди до ла ра у аме рич ким вред но сним па пи ри ма и 2 три ли-
о на и 300 ми ли јар ди до ла ра аме рич ког имо вин ског бла га. И 
по ред то га, Хи ла ри Клинг тон се при ли ком по след ње по се те 
Ки ни за ла га ла да Ки на на ста ви да ку пу је њи хо ве вред но сне 
па пи ре.

На де ко је су ру ше њем Бер лин ског зи да по ла га не у ства-
ра ње но вог све та, рас те ре ће ног од иде о ло шких по де ла, уз 
отва ра ње пер спек ти ве де мо кра ти за ци је људ ских и ме ђу на-
род них од но са, из не ве ре не су. Дво де це ниј ски раз вој кул ми-
ни рао је у нео ли бе рал ном еко ном ском мо де лу и уни по ла ри-
зму у ме ђу на род ним од но си ма. Све до чан ство то га су и ре чи 
М. Гор ба чо ва из ре че не по во дом при је ма на гра де у Бер ли ну 
(15.05.2007). На кри тич ке при мед бе ко је се на За па ду из ри чу 
на ра чун Пу ти но ве по ли ти ке, по но вље не и при ли ком до де-
љи ва ња ове на гра де, под се тио их је да је Јељ цин уни штио 
Со вјет ски Са вез, да је раз био др жа ву, уни штио ар ми ју, уни-
штио школ ски и здрав стве ни си стем, да љу ди ни су има ли 
шта да је ду, и све то уз не пре кид не по хва ле За па да. Код Ру са 
се по ја ви ла сум ња „да што ми ло ши је жи ви мо, За пад по ја ча-
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ва апла у зе на адре су Јељ ци на“. На кра ју ман да та Јељ цин је 
ужи вао по др шку све га два до три од сто ста нов ни штва. Из ја-
вио је, да је и он, као и сви Ру си, за хва лан Пу ти ну, с ма лим 
из у зет ком - да би ства ри мо гле бо ље ста ја ти на по љу ци вил-
ног дру штва, због то га што они са да има ју ста бил ну др жа ву 
и на пу ту су да са вла да ју ха ос. До дао је, „по ку шај те ви да све 
то ура ди те за све га пет го ди на!“ (НИН, 21.06.2007, стр 65).

 6. За по вра так Ру си је на свет ску по ли тич ку сце ну зна-
чај ну је уло гу има ла ње на еко ном ска кон со ли да ци ја и еко-
ном ски на пре дак у че му по себ ну уло гу има ју енер ген ти. Раст 
це на енер ге на та, уз це лис ход ну и про ми шље ну еко ном ску 
по ли ти ку, обез бе дио је при лив зна чај них фи нан сиј ских сред-
ста ва ко ја су омо гу ћи ла брз еко ном ски раз вој ру ског дру-
штва. По кла па ње еко ном ске кри зе са дра стич ним сма ње њем 
це не енер ге на та (од 170 на 45 до ла ра по ба ре лу ) усло вља ва 
до дат не те шко ће у ње ном пре вла да ва њу. Не из ве сно је ко ли-
ко, али фи нан сиј ска кри за ће успо ри ти раз вој не про гра ме Ру-
си је и ути ца ти на жи вот ни стан дард ста нов ни штва.

У пре вла да ва њу кри зе ру ско дру штво су о чи ће се са две 
те шко ће. Пр ва, ве ли ки део ру ског из во за чи не си ро ви не, пре 
све га енер ген ти, што зе мљу чи ни ви со ко за ви сном од ко ле-
ба ња њи хо вих це на на свет ском тр жи шту. Дру го, Ру си ја је, 
та ко ђе, у ни зу при вред них обла сти, за ви сна од мо дер не тех-
но ло ги је. Сто га би се сма њи ва ње при вред них ве за са ви со ко 
раз ви је ним зе мља ма од ра зи ло не га тив но на њен еко ном ски 
раз ви так. За то је Ру си ји по тре бан мир и ме ђу на род ни од но-
си осло бо ђе ни мо но по ла и дик та та. Том ци љу слу жи ње на 
спољ на по ли ти ка.

 7. Ак ту ел но ру ско ру ко вод ство са гле да ва по тре бу и 
зна чај ди вер си фи ка ци је еко но ми је и ин си сти ра на то ме. То 
зна чи: сма ње ње за ви сно сти од из во за си ро ви на, раз ви ја ње 
ино ва тив не на у ке, из град њу ин фра струк ту ре. У „Про гра му 
ан ти кри зних ме ра Вла де РФ“ као глав ни про блем ис ти че се 
„још увек ве ли ка за ви сност од из во за при род них ре сур са“, 
уз не до вољ ну кон ку рент ност не си ро вин ских гра на при вре-
де и не до вољ ну раз ви је ност фи нан сиј ског сек то ра. Ис ти че се 
да кри за не сме би ти по вод за на пу шта ње ду го роч них при о-
ри те та мо дер ни за ци је зе мље, на про тив тај по сао мо ра би ти 
ак ти ви зи ран и убр зан. Про ме на мо де ла еко ном ског раз во ја 
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тре ба да бу де нај ва жни ји мо дер ни за циј ски за да так. Уме сто 
„нафт ног“ тре ба пре ћи на ино ва ци о ни мо дел раз во ја.

  8. Кри за је по го ди ла Ру си ју ја че не го што се то прет-
по ста вља ло. Без по сла је већ око се дам по сто љу ди, а пре 6-7 
ме се ци ско ро да и ни је би ло не за по сле но сти. Ре ал на при ма-
ња су ма ња за око 25-30 по сто. Ве ли ки еко ном ски пла но ви 
од ла зе у дру ги план, што ће успо ри ти пла но ве о бр зом еко-
ном ском раз во ју. Кри за зах те ва ула га ње др жа ве у стра те шки 
ва жне при вред не ка па ци те те ра ди њи хо вог очу ва ња. За ка-
рак тер еко ном ске по ли ти ке и еко ном ског си сте ма ин ди ка ти-
ван је став у „Про гра му ан ти кри зних ме ра“ да ће имо ви на 
ко ја на тај на чин бу де на ци о на ли зо ва на, по за вр шет ку кри зе 
по но во би ти при ва ти зо ва на „у ин те ре су вла сни ка, по уна-
пред по зна тим пра ви ли ма, за но вац“. 

Ути цај кри зе на еко ном ска кре та ња, за по сле ност и 
стан дард ста нов ни штва је ви дљив и сва ко днев но еви ден тан. 
На пр ви по глед он не до ти че спољ ну по ли ти ку. Али са мо на 
пр ви по глед. Јер, у са вре ме ном дру штву еко ном ска по ли ти ка 
је из у зет но ва жан са став ни део спољ не по ли ти ке, ни је их мо-
гу ће раз дво ји ти. Ни во при вред ног раз во ја не ке зе мље ути че 
на ње не спољ но по ли тич ке ци ље ве и мо гућ но сти њи хо ве ре-
а ли за ци је. Еко ном ски на пред ни је зе мље гло бал но су ак тив-
ни је и, по пра ви лу, има ју и ве ћу вој ну моћ, с об зи ром да је 
вој на моћ и у функ ци ји еко ном ског по тен ци ја ла. Ком би на ци-
ја еко ном ске и вој не мо ћи усло вља ва по зи ци ју и уло гу зе мље 
у ме ђу на род ним од но си ма.

9. Фе бру а ра 2007. го ди не Пу тин је из ло жио два основ-
на на че ла спољ не по ли ти ке. Пр во се од но си на по ли тич ку 
по зи ци ју но ве Ру си је, а дру го на ка рак тер спољ не по ли ти ке 
САД. Оба су ме ђу соб но по ве за на и усло вље на и пред ста вља-
ју око сни цу но вог, од луч ни јег и ди на мич ни јег кур са спољ не 
по ли ти ке про бу ђе не и осна же не Ру си је. Пр ви гла си: „Ру си ја 
мо же по сто ја ти у са да шњим гра ни ца ма и са чу ва ти сво је кон-
ку рент ске пред но сти – је ди но као јед на од во де ћих др жа ва 
све та са гло бал ним ин те ре си ма“. Не ко ли ко да на ка сни је Ла-
вров је то до пу нио ре чи ма: „Ру си ја не ма им пе ри јал не ам би-
ци је и ком плекс ве ли ко др жав но сти, али ни ком плекс ма ње 
вред но сти“. Дру го на че ло Пу тин је фор му ли сао у чу ве ном 
го во ру у Мин хе ну, ре чи ма: “Ка ко год не ки улеп ша ва ли тер-
мин ̀ униполарни свет̀ , он зна чи са мо јед но: је дан цен тар вла-
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сти, је дан цен тар си ле, је дан цен тар до но ше ња од лу ка. То је 
свет јед ног га зде, јед ног су ве ре на. За то да нас и има мо ни чим 
нео б у зда ну, хи пер тро фи ра ну упо тре бу си ле у ме ђу на род ним 
од но си ма. За то се иг но ри шу и основ ни прин ци пи ме ђу на-
род ног пра ва... Ко ме то мо же да бу де по во љи? Не, то је крај-
ње опа сно! Због то га ни ко не мо же да се осе ћа без бед ним“. 

Из ових, до бро про ми шље них фор му ла ци ја, ја сно је да 
се „но вим кур сом“: а) не при хва та уни по лар на док три на и 
на њој за сно ва на по ли ти ка; б) зах те ва ус по ста вља ње но вог 
ме ђу на род ног по рет ка на мул ти по лар ним осно ва ма; ц) ин-
си сти ра на про ме ни ме ста и уло ге Ру си је на свет ској по ли-
тич кој сце ни, пре ци зни је на ње ном рав но прав ном уче шћу у 
ме ђу на род ној по ли ти ци.

 Из не на ђе ни но вим кур сом, на тов ски ин спи ри са на по-
ли ти ка и сред ства ин фор ми са ња на сто је да је пред ста ве и 
дис ква ли фи ку ју као по вра так на со вјет ску им пе ри јал ну по-
ли ти ку. Су прот но та квој иде о ло ги зо ва ној пред ста ви, но ви 
курс пред ста вља от клон у од но су на со вјет ско до ба. СССР је 
се бе са гле да вао у уло зи пред вод ни ка со ци ја ли зма и свет ске 
ре во лу ци је и у том сми слу имао је свет ске па и им пе ри јал не 
ам би ци је. Но ва Ру си ја од ба цу је та кву по ли ти ку. По след њег 
да на 2007. го ди не у ин тер вјуу „Тај му“ Пу тин то пре ци зи ра: 
„Не же ли мо да пра ви мо та кве гре шке у бу дућ но сти. Не же-
ли мо да ко ман ду је мо дру ги ма. Не же ли мо да бу де мо су пер-
си ла ко ја до ми ни ра и на ме ће од лу ке дру ги ма. Али, же ли мо 
до вољ но мо ћи да мо же мо да шти ти мо се бе и сво је ин те ре се“. 

 Нај кра ће, то је ре а ли стич на спољ на по ли ти ка, за сно ва-
на на ускла ђи ва њу на ци о нал них и др жав них ин те ре са, ко ја 
до при но си ми ру и ускла ђи ва њу раз ли чи тих ин те ре са у овом 
исто вре ме но гло ба ли зо ва ном, по де ље ном и ри зич ном све ту. 
Ње на је су шти на у ин си сти ра њу на рав но прав ним од но си-
ма са спољ но по ли тич ким парт не ри ма, без кон фрон та ци је, уз 
чвр сту од бра ни соп стве них ин те ре са и кон струк тив не ди ја-
ло ге по свим спор ним пи та њи ма. 

 Ру си ја је по но во сте кла сво ју спољ но по ли тич ку са мо-
свест и са мо стал ност. У том про це су зна чај ну уло гу има ју 
енер ген ти ко ји у са вре ме ним усло ви ма ви ше не пред ста вља ју 
са мо си ро ви ну, не го су и ва жан фак тор ме ђу на род них по ли-
тич ких од но са, и с пу ним пра вом мо же се го во ри ти о енер гет-
ској ди пло ма ти ји и ње ној зна чај ној уло зи у раз во ју свет ских 
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од но са. У та квим усло ви ма ин те рес, на при мер, „Га спро ма“ 
је и ин те рес Ру си је. Ту се по ли ти ка и еко но ми ка, еко ном ски 
и на ци о нал ни ин те ре си пре пли ћу и усло вља ва ју. 

10. Ре а ли стич на спољ на по ли ти ка под ра зу ме ва не са мо 
од ри ца ње од илу зи ја о соп стве ној ве ли чи ни не го и об у зда ва-
ње ам би ци ја до ми на ци је све том; она та ко ђе под ра зу ме ва по-
што ва ње рав но прав но сти свих су бје ка та на по ли тич кој сце ни 
без об зи ра на њи хо ву ве ли чи ну, и у том сми слу на пу шта ње 
по ли ти ке „двој них стан дар да“, бо ље ре че но дво лич ног по на-
ша ња. Украт ко, ре а ли стич на по ли ти ка по чи ва на спо зна ји да 
се у све ту не во ди (кр ста шка, иде о ло шка) бор ба из ме ђу до-
бра и зла, из ме ђу цр ног (цр ве ног) и бе лог. Мо жда су у пра ву 
они ко ји ука зу ју да се бор ба во ди из ме ђу две ни јан се си вог. 
Уз то, и нај ве ћа си ла има ствар не гра ни це сво је мо ћи и, што 
се у са вре ме ном све ту по ка зу је као све зна чај ни је, огра ни-
че не спо соб но сти да пред ви ди све мо гу ће по сле ди це сво јих 
по сту па ка. Оба зри ва су здр жа ност и са рад ња има ју сво је ме-
сто и вред но сти и у спољ ној по ли ти ци. Рав но ду шност пре ма 
ми шље њу и по тре ба ма дру гих, ко ја ка рак те ри ше сва ку хе ге-
мо ни стич ку по ли ти ку, ду го роч но гле да но су кон тра про дук-
тив не и не у спе шне.

11. У спољ ној по ли ти ци су ва жни на ци о нал ни ин те ре-
си. Др жа ве че сто до ла зе у су коб због су про ста вље них на-
ци о нал них ин те ре са. Те шко ће и про бле ми на ста ју због по-
сто ја ња ди ле ма о то ме ка ко оства ри ти иде а ле и за шти ти ти 
на ци о нал не ин те ре се. На при мер, кад се Аме ри ка као гло-
бал на ве ле си ла по на ша та ко као да је у ње ном до ме ну све 
што се до га ђа у све ту, чи ме се гра ни це из ме ђу на ци о нал ног 
и ме ђу на род ног гу бе или по ста ју флу ид не. У ту свр ху иде је 
де мо кра ти је и људ ских пра ва ко ри сте се, за пра во зло у по тре-
бља ва ју, за ме ша ње у уну тра шње ства ри дру гих зе ма ља. 

Спољ на по ли ти ка др жа ве је из у зет но сло же на ма те ри ја, 
усло вље на ра зним окол но сти ма и пред о дре ђе на мно гим чи-
ни о ци ма. У то ме кључ ну уло гу и ути цај има ју: ге о стра те шки 
по ло жај, вој на моћ, еко ном ска сна га и ути цај, од нос сна га у 
све ту и си стем др жав ног уре ђе ња. У свим тим обла сти ма, 
на кон за вр шет ка Хлад ног ра та, до ми ни ра ле су Сје ди ње не 
Др жа ве и бес по го вор но, а че сто и аро гант но, на ме та ле сво је 
ин те ре се и сво ја ви ђе ња на ци о нал них и свет ских про бле ма. 
Би по лар на струк ту ра све та пре ра сла је у уни по лар ну са САД 
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као је ди ном и не при ко сно ве ном си лом, исто вре ме но по бед-
ни цом, пред вод ни ком за пад ног, „сло бод ног“ све та, и уз то 
еко ном ски и вој но нај моћ ни јом др жа вом. Нај те же по сле ди-
це под но си ла је и тр пе ла Ру си ја, као на след ни ца не ка да шње 
су пер си ле, ко ја је пре тр пе ла по раз и ко лапс, а еко ном ски се 
на ла зи ла у по ни жа ва ју ћем по ло жа ју. Оно што ју је спа сло да 
не бу де раз би је на и пот пу но де гра ди ра на је сте по се до ва ње 
ну кле ар ног оруж ја. И ње на ар ми ја и ну кле ар но на о ру жа ње 
пре тр пе ле су огром на ис ку ше ња. Аме ри ка је че ка ла да вре-
ме, не ма шти на, дез о ри јен та ци ја и гу би так ве ре у бу дућ ност 
до крај че и ту је ди но пре о ста лу моћ бив ше су пер си ле.

До га ђа ји у Гру зи ји би ли су озбиљ на про во ка ци ја на ко-
јој се но ва спољ но по ли тич ка кон цеп ци ја Ру си је по твр ди ла и 
по ло жи ла ис пит. По твр ди ло се да је вој на си ла и да ље кључ-
ни фак тор у гло бал ној по ли ти ци. И по ред оштрог ди пло мат-
ског и вер бал ног од ба ци ва ња и осу ђи ва ња при ме не си ле, ни-
ко из за пад не али јан се ни је ни по ку шао да ис пу ни обе ћа ња 
да та Гру зи ји. По сле од луч ног од го во ра Ру си је, те шко да ће 
се ико усу ди ти да оруж јем ре ша ва те ри то ри јал на пи та ња у 
бли зи ни ње них гра ни ца.

У од но су на Сје ди ње не Др жа ве, Ру си ја ува жа ва чи ње-
ни цу да оне у све ту за у зи ма ју по себ но ме сто, да су на ја ча 
зе мља по вој ном по тен ци ја лу, по еко ном ском и по ли тич ком 
ути ца ју. У скла ду с но вим спољ но по ли тич ким кур сом, Ру-
си ја, од луч но бра не ћи сво је на ци о нал не ин те ре се, не же ли 
кон фрон та ци ју већ ди ја лог са Аме ри ком, али ди ја лог рав но-
прав них у ко ме ће сва ка стра на мо ра ти да во ди ра чу на о ин-
те ре си ма оне дру ге

12. Не су мњи ва је Пу ти но ва за слу га да је, на кон ду го го-
ди шњег про па да ња и по ни жа ва ња Ру си је, ус пео да је еко ном-
ски кон со ли ду је и оја ча и вра ти на свет ску по ли тич ку сце ну 
као ак те ра чи ји ин те ре си и ста во ви мо ра ју да се ува жа ва ју.

Исто ри ја све до чи да во ђе ути чу на на чин на ко ји се 
спољ на по ли ти ка фор ми ра и на њен ка рак тер и сход но то ме 
на по на ша ње др жа ва у свет ској по ли ти ци. При ме ри Ке не ди-
ја и Бу ша, Пу ти на и Јељ ци на о то ме до вољ но све до че. Ипак 
тре ба би ти опре зан, с об зи ром да ве ћи на во ђа де лу је у усло-
ви ма ни за по ли тич ких, еко ном ских, ме ђу на род них па и пси-
хо ло шких огра ни че ња ко ји сма њу ју њи хов ути цај на до га ђа-
је. Сто га су у пра ву они ко ји упо зо ра ва ју да ре ле вант но пи та-
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ње ни је да ли су лич не ка рак те ри сти ке во ђа од зна ча ја, не го 
под ко јим усло ви ма њи хо ве ка рак те ри сти ке има ју ути цај. И 
код Пу ти на се по твр ђу је да се ути цај лич них ка рак те ри сти ка 
во ђе на уну тра шњу и спољ ну по ли ти ку зе мље по ве ћа ва ка-
да је ње гов ауто ри тет ши ро ко при хва ћен од стра не гра ђа на. 
Исто та ко, по твр ђу је се да је на ци о нал на кри за ам би јент ко ји 
во ђа ма пру жа мо гућ ност (мо гућ ност не и из ве сност) да ис-
по ље сво је спо соб но сти. Пу тин је ту мо гућ ност ис ко ри стио.

* * *
Уме сто оп ти ми стич ких оче ки ва ња, по че так XXI ве ка 

обе ле жен је пе си ми змом због опа сно сти су ко ба као по сле-
ди це ра сту ћег ја за из ме ђу Се ве ра ко ји рас по ла же фи нан сиј-
ском, тех но ло шком и вој ном мо ћи и Ју га где жи ви нај ве ћи 
део свет ске по пу ла ци је и где се на ла зи ве ћи на нео б но вљи вих 
при род них ре сур са. Исто вре ме но на ме ђу на род ну по зор ни цу 
сту па ју но ви пре тен ден ти на моћ, као што су Ру си ја, Ки на, 
Ин ди ја, Бра зил, ко је има ју при род не и не ке дру ге ре сур се за 
та кав скок, чи ме угро жа ва ју сте че не по зи ци је и ин те ре се Се-
ве ра, од но сно За па да. Но ва Ру си ја се раз ли ку је од оста лих 
пре тен де на та по то ме што је, све до про па сти Со вјет ског Са-
ве за, при па да ла јед ној од две су пер си ле. Да нас је тре ти ра ју 
као по ра же ну стра ну или, у нај бо љем слу ча ју, као зе мљу ко ја 
„јед но став но не ма ре сур се за игру гло бал не мо ћи...“. Сто га, 
по ми шље њу тих ауто ра, „све сна сво је ра њи во сти, Ру си ја на-
гла ша ва мул ти ла те рал ни ди пло мат ски при ступ сво јим мно-
го број ним без бе до но сним про бле ми ма...“ (Чарлс В, Ке гли Јр. 
и Ју џин Р. Вит коф, Свет ска по ли ти ка, тренд и тран сфор ма ци-
ја, Бе о град, 2006, стр. 686). Ма да су ове оце не из ре че не 2002. 
го ди не, та кво схва та ње , као што смо ви де ли, чи ни осно ву и 
„Стра те шког пла на Стејт де парт мен та за пе ри од 2007-2012“. 

Но ви курс спољ не по ли ти ке Ру си је због гло бал не кри-
зе, оп ште не си гур но сти и пре ком по но ва ња свет ске еко ном-
ске и по ли тич ке сце не до би ја ће све ви ше на зна ча ју. Он ну-
ди од го вор на не из бе жно пи та ње са вре ме ног дру штва: да ли 
ће се у XXI ве ку и да ље ко ри сти ти ста ри при сту пи свет ској 
по ли ти ци, или ће би ти од ба че ни по што ће но ва пи та ња зах-
те ва ти и но ве од го во ре. И да нас је ак ту ел на ми сао Џо на Ф. 
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Ке не ди ја: „... За јед но ће мо спа сти на шу пла не ту, или за јед но 
иш че зну ти у ње ном пла ме ну“.

 Ру си ја је про кла мо ва ла да не же ли „ни изо ла ци ју ни 
кон фрон та ци ју“. Она се за ла же и бо ри за парт нер ске од но-
се и са рад њу на прин ци пи ма рав но прав но сти. Са зна чај ним 
еко ном ским и вој ним по тен ци ја лом у ре а ли за ци ји но вог 
спољ но по ли тич ког кур са, она се ак тив ним за ла га њем бо ри 
за про ме ну пре ва зи ђе них од но са по ли ти ке с по зи ци ја си ле, 
све сна сво је сна ге и на ра сле мо ћи. 

Ли те ра ту ра
Вне шна ја по ли ти ка Рос сии: мне ни ја екс пер тов, Мо сква, 2002.
Еко но ми че ска ја си ту а ци ја в Рос сии, Мо сква, 2002.
Ке не ди Пол, При пре ме за XXI век, Бе о град, 1997.
Ме две дев Рој, Вла ди мир Пу тин че ти ри го ди не у Кре мљу, Бе о-

град, 2005.
Хоб сба ум Ерик, До ба екс тре ма, Бе о град, 2002.
Жи ва нов Са ва, Ру си ја у вре ме Јељ ци на, дру штве ни про це си и 

по ли тич ко ор га ни зо ва ње (1990-1999), Бе о град, 2002.

Бо ри слав Джу ро вич 
ВНЕ ШНЯЯ ПО ЛИ ТИ КА РОС СИИ И МИ РО ВОЙ КРИ ЗИС

Ре зю ме 

За по след не 30 лет рос си й ское го су дар ство и общ е
ство про шли че рез тя же лый пе ри од ис клю чи те ль ных испы
та ний и ис ку ше ний. Вслед за эко но ми че ским кри зи сом 80х 
г.г., ре зу ль та том ко то ро го стал струк тур ный кри зис и рас
пад СССР, при шел кол лапс 90х г.г. Од на ко по сле успе шно го 
8лет не го пе ри о да об но вле ния и про грес са на гря нул ми ро
вой эко но ми ский кри зис. Сте че ни ем исто ри че ских об сто я
те льств Рос сия из од но го по ли ти коэко но ми че ско го кри зи
са пе ре шла в дру гой, не за вер шив при этом стро и те ль ство 
но вой эко но ми че ской си сте мы, од на ко, ус пев во о ста но ви ть 
свой по ли ти че ский иден ти тет. В ми ре су щ е ству ет не мно го 
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го су дарств, ко то рые пе ре жи ли та кие дра ма ти че ские пре о
бра зо ва ния как Рос сия за по след ние де ся ти ле тия. 
Клю че вые сло ва: ми ро вой кри зис, сфе ра вли я ния, на ци о на

ль ный ин те рес, Рос сия, Пу тин, во й на в Гру зии.
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ПЕТ ПРИН ЦИ ПА НО ВЕ РУ СКЕ 
МЕЂУ НА РОД НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ У 

СВЕТЛУ ОД НО СА ПРЕ МА СР БИ ЈИ

Ре зи ме
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нихпринципарускемеђународнеполитикетребадапостану
иосновнасмерницасвихрускихпартнера,паиСрбије,ка
кобиобостранакористбилапредметсвакогбилатералног
сусрета.Историјски, верски, политички, економски и гео
стратешкипосматрано,СрбијајеупућенанаРусију,ипоред
развојадобросуседскиходносасадржавамаизнепосредног
окружења,морајојприоритетуспољнојполитицибитиРу
сијаисведобронамернеземљеЕУ.
Кључнеречи:Русија,петпринципа,међународнаполитика,

економија, Србија, међународни поредак, мул
типоларност, сарадња, интереси, савезници,
партнери

 По ли тич ки и еко ном ски вас крс Ру си је и де фи ни тив но 
из гра ђе ни пу ти ни зам, као син те за са вре ме них де мо кра ти-
ја, по твр дио је по сле аван ту ри стич ке ак ци је Ми ха и ла Са ка-

* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
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шви ли ја у Гру зи ји1 пет прин ци па2 на ко ји ма ће Ру си ја гра ди-
ти сво је ме ђу на род не од но се.

 Пр ви прин цип по твр ђу је до са да шње по на ша ње Ру си-
је ко ја је по што ва ла ме ђу на род ни по ре дак и све ме ђу на род не 
уго во ре, до го во ре и за ко не. Али је и спрем на да учи ни све да 
све то по шту ју и дру ги. У окви ру но во у спо ста вље них од но-
са, на мет нуо се и дру ги прин цип, по ко ме ће се Ру си ја за ла-
га ти и по што ва ти са мо мул ти-по лар ни свет, у ко ме не ће би ти 
до ми на ци је јед не др жа ве или гру пе др жа ва.

 Тре ћи еко ном ско-по ли тич ки прин цип по твр ђу је да 
Ру си ја не ће во ди ти изо ла ци о ни стич ку по ли ти ку, већ ће, еко-
ном ски и по ли тич ки са ра ђи ва ти са свим др жа ва ма на обо-
стра ну ко рист, по шту ју ћи све ин те ре се дру гих др жа ва ко ји 
не угро жа ва ју ин те ре се Ру си је. Че твр ти прин цип пред ста вља 
у из ве сном сми слу кон кре ти за ци ју тре ћег прин ци па и да је на 
зна ње сви ма у све ту да ће Ру си ја шти ти ти и за шти ти ти жи-
во те и до сто јан ство сво јих гра ђа на ма где се они на ла зи ли.

 Пе ти прин цип ко ји под ра зу ме ва ру ске сфе ре ути ца ја 
по себ но се од но си на при ви ле го ва не ин те ре се, у пр вом ре ду 
пре ма са ве знич ким др жа ва ма ко је су пре ма Ру си ји и ру ском 
на ро ду га ји ле при ја тељ ске и ср дач не од но се.

 При ва ти за ци ја Нафт не ин ду стри је Ср би је3, сам про-
цес, као и не по сре дан пе ри од по сле при ва ти за ци је по ка за ли 
су да Ру си ја и ње ни при вред ни су бјек ти по шту ју до го во ре и 
све ме ђу на род не за ко не. Та ко је, и по ред по се до ва ња ве ћин-
ског па ке та ак ци ја од стра не ру ског парт не ра, од лу че но да ће 
у од ре ђе ним слу ча је ви ма срп ска Вла да има ти пра во ве та. По-
во дом то га бив ши срп ски ми ни стар прав де, ина че члан но вог 
Управ ног од бо ра НИС-а, Ду шан Пе тро вић ис та као је да ће 
срп ски чла но ви УО у нај ве ћој мо гу ћој ме ри шти ти ти ин те ре-
се др жа ве и ње них гра ђа на.

 Ме ђу тим, за ни јан су ве ћу озбиљ ност при сту па њу 
овом це лом по слу по ка за ла је ру ска стра на јер је у Управ ни 
од бор по ста ви ла ви со ко про фе си о нал ну еки пу ко јој је ба вље-
ње наф том и га сом про фе си о нал но опре де ље ње, за раз ли ку 
1 Тро днев ни ав гу стов ски рат (2008) у ком је Ру си ја до но гу по ра зи ла гру зиј ску 

вој ску и од бра ни ла гра ђа не ко ји по се ду ју ру ски па сош у Ју жној Осе ти ји.
2 Вин ко Ђу рић, «Пу ти ни зам – исто ри ја – те о ри ја – прак са»  Ин сти тут за по-

ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008. стр. 104.
3 10. фе бру а ра 2009. ру ска ком па ни ја Га спром њефт пре у зе ла је 51 од сто ка пи-

та ла Нафт не ин ду стри је Ср би је.
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од нас ко ји смо у УО по ста ви ли по ли ти ча ре. Чак су и гра ђа-
ни Ср би је од го ва ра ју ћи на ан ке ту4 ка да је у пи та њу Управ ни 
од бор но вог НИС-а њих 90,6 од сто, сма тра ло да ни је до бро 
што смо у ње гов но ви Управ ни од бор по ста ви ли по ли ти ча-
ре а не струч ња ке и екс пер те, као што су то учи ни ли Ру си. 
На и ме, од мах се мо ра ре ћи да на ша ак ту ел на по ли тич ка ели-
та мо ра да за бо ра ви на до са да шње по пу ли стич ко-по ли тич ко 
по на ша ње у би зни су на осно ву ког је, на при мер, но во сад ски 
МК ко мерц имао нај по вла шће ни ју це ну ма зу та. За тим се мо-
ра за бо ра ви ти на по ли тич ко опра шта ње ду го ва вој сци и по-
ли ци ји или ЈАТ-у за ис по ру че но го ри во и енер ген те. Ако је 
циљ по ста вља ња по ли ти ча ра у УО НИС-а „фри зи ра ње“ це на 
за по вла шће не ко ри сни ке истих по ли тич ких бо ја, он да се не-
ко ја ко и на ив но за бро јао.

Да по ли ти ка у Ср би ји ар би три ра и та мо где мо ра ју у 
пр вом ре ду фи гу ри са ти еко ном ски ин те ре си, упо зо рио је и 
Ран дал К. Фи лер, про фе сор еко но ми је на Hun ter ко ле џу на 
City Uni ver sity у Њу јор ку5.

„Чи ни ми се да је бан кар ски си стем у Ср би ји до ста ве зан 
за Вла ду, што про из во ди опа сност да се кре ди ти одо бра ва ју 
оним фир ма ма ко је иза бе ре Вла да, уме сто да се да је фир ма ма 
ко је мо гу да ра сту. Срп ска вла да и бан кар ски сек тор мо ра ју 
би ти ве о ма па жљи ви, јер кре ди ти не би сме ли би ти по ли тич-
ки алат, као што су САД ура ди ле са Ge ne ral Mo tor som, већ да 
усме ре но вац пре ма фир ма ма ко је има ју бу дућ ност.

У Ис точ ној Евро пи, не са мо у Ср би ји, мо жда по сто ји 
ма ло ве ћа оправ да ност за да ва ње кре ди та фир ма ма у ко ји-

4 Ис пи ти ва ње јав ног мње ња Ср би је оба вље но је те ле фон ским пу тем у пе ри-
о ду од 26. до 30. апри ла 2009. го ди не. Ан ке том је би ло об у хва ће но 1037 ис-
пи та ни ка ста ри јих од 18 го ди на. Ан ке ти ра ни су жи те љи у сле де ћим ме сти-
ма: Бе о гра ду, Пан че ву, Бо ру, Не го ти ну, Со ко Ба њи, Де спо тов цу, По жа рев цу, 
Шап цу, Кра гу јев цу, Ћу при ји, Ве ли кој Пла ни, Зре ња ни ну, Ја го ди ни, Апа ти-
ну, Но вом Са ду, Ру ми, Срем ској Ми тро ви ци, Су бо ти ци, Сме де рев ској Па-
лан ци, Ло зни ци, Ва ље ву, Гор њем Ми ла нов цу, Ни шу, Сме де ре ву и Ле сков-
цу. Ан ке та је об у хва ти ла че ти ри про блем ска пи та ња и два де мо граф ска. У 
ан ке ти је уче ство ва ло 49,8 од сто му шка ра ца и 50,2 од сто же на. Ан ке том је 
би ло об у хва ће но 1,1 од сто гра ђа на Ср би је ко ји су у ста ро сној до би од 18 и 19 
го ди на, док је нај ви ше ис пи та ни ка би ло за сту пље но у ста ро сној до би из ме ђу 
40 и 49 го ди на 27,6%. У ан ке ти је уче ство ва ло 15,7% гра ђа на у ста ро сној до-
би из ме ђу 20 и 29 го ди на, као и 24,5% гра ђа на у до би из ме ђу 30 и 39 го ди на. 
У ан ке ти је та ко ђе уче ство ва ло 19,4 од сто гра ђа на ко ји има ју ви ше од 50 а 
ма ње од 59 го ди на и 11,7 од сто ста ри јих од 60 го ди на.

5  Еко но мист, број 475, 26. 06. 2009.
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ма удео у вла сни штву има др жа ва ка ко би оста ле ли квид не 
ако функ ци о ни ше си стем за по кре та ње сте ча ја и ако се мо же 
на пра ви ти ефи ка сна ре ор га ни за ци ја фир ме. У Аме ри ци у 95 
од сто фир ми се мо же на пра ви ти ре орг ни за ци ја ка ко би оне 
по сле по сло ва ле про фи та бил но. У том слу ча ју мо же би ти ве-
о ма ма ло ште те.“

У пр ви прин цип но ве ру ске ме ђу на род не по ли ти ке спа-
да и упо зо ре ње ам ба са до ра Ру си је у Бе о гра ду Алек сан дра 
Ку ну зи на „да у Вла ди Ср би је по сто је про тив ни ци раз во ја 
ру ско-срп ских од но са и за то мо ра мо за јед нич ки да де лу је мо 
да би смо се су прот ста ви ли они ма ко ји се про ти ве са рад њи у 
обла сти енер ге ти ке.“ Ам ба са дор ни је же лео да име ну је про-
тив ни ке раз во ја ру ско-срп ских од но са, али до бро се зна да 
ан ти ру ски ло би у Вла ди Ср би је пред во ди Мла ђан Дин кић, 
ми ни стар еко но ми је ко ји пред во ди јак про а ме рич ки енер-
гет ски ло би, а ни је имун ни на зах те ве Свет ске бан ке и Ме-
ђу на род ног мо не тар ног фон да. У гру пу ан ти ру ских ло би ста 
спа да ју и Бо жи дар Ђе лић, пот пред сед ник Вла де, Ра до ван Је-
ла шић, гу ве ре нер На род не бан ке. А тре ба спо ме ну ти и не-
ко ли ци ну по ли ти ча ра бли ских Вла ди Ср би је ко ји на сва ки 
на чин ко че са рад њу Ср би је са Ру ском Фе де ра ци јом: Не над 
Ча нак, Че до мир Јо ва но вић и Вук Дра шко вић.

Ово упо зо ре ње ру ског ам ба са до ра ве за но је за дру ги 
део пр вог прин ци па но вих ме ђу на род них од но са Ру си је у 
ко јем сто ји да ће Ру си ја на сто ја ти да и дру ге, на ро чи то сво-
је ви ше де це ниј ске парт не ре на те ра да по шту ју ме ђу на род ни 
по ре дак и све ме ђу на род не уго во ре, до го во ре и за ко не.

У окви ру но во у спо ста вље них од но са, на ро чи то по сле 
ав гу стов ског ра та у Гру зи ји, на мет нуо се и дру ги прин цип, 
по ко ме ће се Ру си ја за ла га ти и по што ва ти са мо мул ти-по-
лар ни свет у ко ме не ће би ти до ми на ци је јед не др жа ве или 
гру пе др жа ва. По што ва њем овог прин ци па и за ла га њем за 
све оп шту са рад њу на ме ђу на род ном пла ну, Ру си ја је сре ди-
ном ју на 2009. у Је ка те рин бур гу ор га ни зо ва ла пр ви фор мал-
ни са мит зе ма ља БРИК (Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја и Ки на) на 
ком је 16. ју на усво је на де кла ра ци ја. У де кла ра ци ји се ис ти-
че нео п ход ност да љег ја ча ња прав них те ме ља ме ђу на род них 
од но са, али и да „по ку ша ји да се оства ре јед но стра не пред-
но сти у од брам бе ној сфе ри под ри ва ју стра те шку рав но те жу 
у све ту“.
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- На су шни за да так оста је ја ча ње цен трал не и ко ор ди-
ни ра ју ће уло ге УН у ме ђу на род ним по сло ви ма, по ве ћа ње 
ефи ка сно сти ње них ме ха ни за ма са ци љем оси гу ра ња аде-
кват ног ре а го ва ња на са вре ме не иза зо ве и про мен љи ву по-
ли ти ку и еко ном ску ствар ност – сто ји у де кла ра ци ји зе ма ља 
БРИК. По шту ју ћи по ме ну те прин ци пе, Ру ска Фе де ра ци ја у 
од но су пре ма го ру ћем срп ском про бле му, Ко сме ту, ин си сти-
ра код свих зе ма ља у ме ђу на род ној за јед ни ци на по што ва њу 
По ве ље 1244 Ује ди ње них на ци ја. До след ност Ру си је у за јед-
нич кој бор би са Ср би јом да очу ва сво ју нео ту ђи ву ве ков ну 
те ри то ри ју Ко со во и Ме то хи ју пра ва је по твр да истин ског 
ру ског за ла га ња за по што ва ње ме ђу на род ног пра ва, осу ђу ју-
ћи ме ша ње са стра не и ре ша ва ње уну тар др жав них про бле ма 
си лом. 

 Тр ћи еко ном ско-по ли тич ки прин цип ко јим се по твр-
ђу је да Ру си ја не ће во ди ти изо ла ци о ни стич ку по ли ти ку, већ 
ће еко ном ски и по ли тич ки са ра ђи ва ти са свим др жа ва ма на 
обо стра ну ко рист по шту ју ћи све ин те ре се дру гих др жа ва ко-
ји не угро жа ва ју ин те ре се Ру си је, ре а ли зу је се за са да са ма-
лим, већ по ме ну тим, по те шко ћа ма у од но си ма из ме ђу Ср би је 
и Ру си је.

 По след њих го ди на убр за но се раз ви ја ју по ли тич ки 
од но си из ме ђу Ру си је и Ср би је; ме ђу тим, еко ном ски од но си 
ни ка ко да се при мак ну ова ко до брим по ли тич ким од но си ма. 
На и ме, спољ но тр го вин ски де фи цит у раз ме ни Ср би је и Ру-
си је до сти же алар мант не три ми ли јар де до ла ра го ди шње6. У 
свр ху пре ва зи ла же ња овог ве ли ког де фи ци та је и про ши ре ње 
спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни са Ру си јом, ко јим ће се омо-
гу ћи ти ве ћи пла сман и асор ти ман срп ских ро ба на огром ном 
ру ском тр жи шту. Спољ но тр го вин ски де фи цит по ку ша ће мо 
да сма њи мо из во зом у Ру си ју: ле ко ва, на ма шта ја, пре храм бе-
них и кон ди тор ских про из во да, те пи ха и под не обло ге.

 Ка да че твр ти прин цип да је на зна ње сви ма у све ту да 
ће Ру си ја шти ти ти и за шти ти ти жи во те и до сто јан ство сво-
јих гра ђа на ма где се они на ла зи ли, он да се под ра зу ме ва да 
су стра те шки ин те ре си Ру ске Фе де ра ци је сву да где су ње-
ни гра ђа ни и ње ни по ли тич ки и еко ном ски ин те ре си, па ма-
кар то би ли у Гру зи ји, Укра ји ни, Арк ти ку, на Ко сме ту или 

6 Укуп ни из воз Ср би је у Ру си ју у 2008. био је око 550 ми ли о на до ла ра, а увоз 
не где око 3,5 ми ли јар ди до ла ра 
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на тлу Аме ри ке. Свет ске кре а то ре аме рич ке су пре ма ци је у 
све ту за бри ну ла је од ред ба у но вој ру ској вој ној док три ни 
од 2000. го ди не, по ко јој је Ру си ја ре зер ви са ла пра во да, ако 
за тре ба, пр ва упо тре би атом ско оруж је. Сва ко ола ко пре не-
бре га ва ње ове чи ње ни це до ве шће у за блу ду, са не са гле ди вим 
по сле ди ца ма, све др жа ве ко је по сум ња ју да је Ру си ја ствар но 
и спрем на да уда ри пр ва. Од мах се тре ба при се ти ти из ја ве 
Вла ди ми ра Пу ти на, да те по во дом ан ти те ро ри стич ке кам па-
ње у Че че ни ји: „Ако мо раш да се уме шаш у ту чу – уда рај 
пр ви, али та ко да про тив ник ви ше не мо же да се диг не“7, са-
свим је си гур но да ће ову сво ју мак си му Пу тин и ис по што ва-
ти, ако би ло ко по ку ша да угро зи стра те шке ин те ре се Ру си је 
ка ко у окви ру сво јих гра ни ца, та ко и би ло где у све ту.

 Прак тич на при ме на пе тог прин ци па ко ји под ра зу ме-
ва ру ске сфе ре ути ца ја по себ но се од но си на при ви ле го ва не 
ин те ре се у пр вом ре ду пре ма са ве знич ким др жа ва ма ко је су 
пре ма Ру си ји и ру ском на ро ду га ји ле при ја тељ ске и ср дач-
не од но се, до ка зан је по себ но у ве ков ним од но си ма ру ског и 
срп ског на ро да.

 Исто риј ски по сма тра но, на јед ној и на дру гој стра ни, 
има опо не на та ру ско-срп ског ве ков ног при ја тељ ства, а све 
та кве мо же мо свр ста ти у две гру пе: не у пу ће ни и зло на мер-
ни. На и ме, да би смо опо вр гли те зу мно гих „екс пе ра та“ ру-
ско-срп ских од но са по ко јој срп ски на род од „мај чи це“ Ру-
си је ни ка да ни је до био ни ка кву не се бич ну по моћ и да Ру си ја 
ни кад ни је шти ти ла срп ске ин те ре се, већ их је са мо ко ри сти-
ла за оства ри ва ње сво је им пе ри јал не по ли ти ке, мо ра мо по ћи 
од ца ра Ива на IV Ва си ље ви ћа Гро зног. У 16. ве ку Ср би ји је 
сти гла не се бич на пр ва по моћ ко ју је цар Иван Гро зни 1550. 
упу тио ма на сто ру Хи лан дар на Све тој Го ри. Да ни је би ло 
ца ра Ива на Гро зног и ру ске по мо ћи ко ју је он за по чео а ко-
ја је тра ја ла све до 18. ве ка, Хи лан дар и и ње го во кул тур но 
бла го и све ти ње ду хов но сти срп ског на ро да би ли би да нас 
из гу бље на про шлост. Цар Иван IV је ма на сти ру Хи лан дар 
1571. го ди не, по кло нио сво ју ку ћу, по двор је у Мо скви и то ком 
дво ве ков не ре дов не по мо ћи по што ва но је пра ви ло да Хи лан-
дар ци до ла зе у Ру си ју по по моћ сва ке три го ди не и да та да 
ко на че у њи ма да ро ва ној ку ћи8.

7 Вин ко Ђу рић, „Вла ди мир Пу тин и вас крс Ру си је“, Чи го ја штам па, Бе о град, 
2001. стр. 148.

8  Исто, стр. 199.
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 Ако ово ме до да мо нео спор не исто риј ске чи ње ни це, 
као што је та да су то ком це лог 19. ве ка у Евро пи и на Бал ка-
ну де ло ва ли ан ти ру ска про па ган да и ме ђу на род ни при ти сци 
и да је тај век био нај те же раз до бље за ру ско-срп ске од но се 
у ду гој исто ри ји ме ђу соб них од но са, он да се мо ра по ме ну ти 
и то да је Ру си ја до при не ла да у кључ ном мо мен ту до ђе до 
спа са ва ња срп ске вој ске 1915. го ди не. Са ве знич ке фло те, ита-
ли јан ска и фран цу ска, ни су хте ле да пре ве зу ис цр пље не и ти-
фу сом де сет ко ва не срп ске тру пе из не го сто љу би ве Ал ба ни је 
у Грч ку, па је пре сто ло на след ник Алек сан дар био при си љен 
да по ша ље те ле грам ру ском ца ру и мо ли за по моћ. И не тре ба 
ни ка да за бо ра ви ти, да је са мо ди рект на ин тер вен ци ја ру ског 
ца ра Ни ко ле II по кре ну ла ита ли јан ску и фран цу ску фло ту. 
Спа се на срп ска вој ска ка сни је је од и гра ла за јед но са ру ским 
до бро вољ ци ма, ко је исто ри ча ри не спо ми њу, од лу чу ју ћу уло-
гу у про бо ју Со лун ског фрон та што је са ве зни ци ма до не ло 
од лу чу ју ћу по бе ду за окон ча ње Пр вог свет ског ра та.

 Укуп но гле да но, Ср би ја је би ла и оста је стра те шки 
парт нер Ру си је на Бал ка ну, ка ко је 19. апри ла 2007. из ја-
вио у Бе о гра ду ру ски ми ни стар ино стра них по сло ва Сер геј 
Ла вров, и за то ће Ру си ја са сво је стра не учи ни ти све да из 
тог парт нер ства Ср би ја има мак си мал не ко ри сти. На дру гој 
стра ни, Ру си ја оче ку је од Ср би је да и она из пр вен стве но по-
ли тич ких раз ло га по ста не ли дер Бал ка на не са мо у тран зи ту 
енер ге на та, већ и у кре и ра њу енер гет ске по ли ти ке и укуп не 
еко ном ске са рад ње на ју гу Евро пе. Због ре а ли за ци је по ме ну-
тих ци ље ва, вр ло је зна чај но за Ру си ју и Евро пу да се до са-
да шњи тран зит га са пре ко Укра ји не, ко ји из но си 80 од сто од 
укуп ног тран зи та за ЕУ, пре у сме ри на се вер ни и ју жни ток у 
че му Ср би ја тре ба да узме што ак тив ни је уче шће.

Вин ко Джу рич
ПЯ ТЬ ПРИН ЦИ ПОВ НО ВОЙ МЕ ЖДУ НА РОД НОЙ  
ПО ЛИ ТИ КИ РОС СИИ В ОТ НО ШЕ НИИ СЕР БИИ

Ре зю ме 

Любая серьезная международная политика государ
ства имеет свои принципы и правила. Эти правила при
ветствуются,еслистратегиябилатеральныхотношений,
основанных на заявленных принципах, принимается всеми
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партнерамииучастниками.Радидостижениявзаимовыго
дывовремяпроведениябилатеральныхвстреч,пятьприн
циров международной политики России, перечисленные в
статье,должныстатьосновнымнаправлениемвсехроси
ийских партнеров, включаяСербию.ОриентированиеСер
биинаРоссиюимеетисторический,религиозный,политиче
ский,экономическийигеостратегическийподтекст.Таким
образом, развивая добрососедские отношения с соседними
государствами,приоритетноенаправлениевразвитиивне
шнейполитикидолжнооставатьсязаРоссией,неисключая
развитиясвязейсдружескинастроеннымигосударствами
ЕС.
Ключевыеслова:Россия,Сербия,пятьпринципов,междуна

родная политика, экономика, международный
порядок, многополярность, сотрудничество,
интересы,союзники,партнеры.
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РЕ ПУ БЛИ КА СРП СКА КРА ЈИНА 
– КО СМЕТ – ЈУ ЖНА ОСЕ ТИ ЈА – 

АБХА ЗИ ЈА И УЛО ГА РУ СИ ЈЕ

Ре зи ме

У ра ду је по ву че на па ра ле ла из ме ђу вер зи је са мо о пре де
ље ња  Ср ба у РСК, у вре ме про тив у став ног и на сил ног от це
пље ња Хр ват ске; на сто ја ња  да се, у скла ду с од ред ба ма ме
ђу на род ног пра ва, са чу ва Ко смет у окви ру те ри то ри јал ног 
ин те гри те та и су ве ре ни те та Ср би је;  за шти те  на ци о нал
на пра ва на ро да Аб ха зи је и Ју жне Осе ти је, у окол но сти ма 
аме рич когру зиј ске агре си је, и раз мо тре на по ли тич ка уло га 
Ру си је у овим про це си ма и ја ча ње ње не ге о по ли тич ке мо ћи  у 
гло бал ним окви ри ма.
Кључ не ре чи: Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на, Ср би ја, Ре пу бли ка 

Срп ска, Ко смет, Ру си ја, САД, Ју жна Гру зи ја, 
Ју жна Осе ти ја, Аб ха зи ја

Вла ди мир Пу тин је не где ре као да је крах Со вјет ског 
Са ве за  нај ве ћа  ге о по ли тич ка ка та стро фа. Вла да ви на  Гор-
ба чо ва и Јељ ци на  по твр ђу је ову те зу јер је Ру си ја у пе ри о-
ду њи хо ве вла сти би ла у крај ње па сив ној др жав ној по зи ци ји,  
не ми по сма трач гло бал них свет ских по сло ва. „Гла сност“ и 
„пе ре строј ка“ Гор ба чо ва, као и  Јељ ци но во сво ђе ње Ру си је на 
њен уну тра шњи про стор и без у слов но при кла ња ње За па ду, 
пред ста вља ли су до бро вољ но од ри ца ње Ру си је од  атри бу та 
ве ли ке си ле и за не ма ри ва ње соп стве них ге о по ли тич ких ин-
те ре са. По ве ро ва ло се у илу зи ју да су хлад но ра тов ски од но-
* Институт за политичке студије, Београд
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си са мо ру жна про шлост. За не ма ре на је исто риј ска по у ка, да  
је Дру ги свет ски рат са мо на од ре ђе но вре ме за мр знуо хлад-
но ра тов ске од но се  из ме ђу За па да и СССР-а и ује ди нио их  у 
бор би про тив за јед нич ког не при ја те ља, на ци стич ке Не мач ке. 

По чет ком осам де се тих го ди на 20. ве ка  Аме ри ка је ин-
тен зи ви ра ла бор бу про тив „свет ске цр ве не опа сно сти“. САД 
(Ре ган) ус по ста вља ју ди пло мат ске од но се са Ва ти ка ном у 
вре ме пон ти фи ка та па пе Јо ва на Па вла Дру гог, По ља ка, ко ји 
уз по др шку Збиг ње ва Бже жин ског - во де ћег аме рич ког ге о-
по ли ти ча ра, осни ва ча и пр вог пред сед ни ка Три ла те рал не ко-
ми си је, та ко ђе по ре клом По ља ка - пре ко Со ли дар но сти Ле ха 
Ва лен се, из ва на под ри ва ју и ру ше др жав но-по ли тич ки блок 
зе ма ља Вар шав ског уго во ра. Пре ма пла ну Бже жин ског, тре-
ба ло је  оне мо гу ћи ти би ло ка кво при бли жа ва ње  Ју го сла ви је, 
од но сно Ср би је Со вјет ском Са ве зу.

Ју го сла ви ја је би ла фе де ра тив на др жа ва, као и Со вјет-
ски Са вез. Со вјет ски Са вез на стао је сна гом и во љом Ру си је 
и ње ног нај број ни јег, ру ског на ро да.  Ју го сла ви ја је  на ста ла 
сна гом и во љом  ве ли ких  за пад них си ла, као њи хо ва ге о по-
ли тич ка кон струк ци ја, као што је и њен рас пад, по др жан ре-
ван ши змом гер ман ског бло ка др жа ва, њи хов ге о по ли тич ки 
чин. Раз у ме се, уз при ста нак срп ске по ли тич ке ели те. Ула-
ском у ју го сло вен ску др жа ву, на осно ву  хр ват ске - Штро сма-
јер-Ја ги ће ве иде је ју го сло вен ства,  по ли тич ко-фи ло ло шке 
те зе о „јед ном тро и ме ном на ро ду“, срп ски на род је за де сио  
исто риј ски, ет нич ки, кул тур ни, ге о по ли тич ки дис кон ти ну-
и тет.1 

 Хр ват ска је све вре ме по сто ја ња ју го сло вен ске др жа ве 
ра ди ла на ње ном ру ше њу, уз по др шку сво јих тра ди ци о нал-
них са ве зни ка - Ва ти ка на и Не мач ке. У „не прин ци пи јел ној 
ко а ли ци ји“ са Сло ве ни јом по др жа ва ла је шип тар ску се це си-
о ни стич ку по ли ти ку на Ко сме ту и са мо страх од Со вјет ског 
Са ве за од ло жио је ње ну ак ци ју за на сил но ру ше ње ју го сло-
вен ске др жа ве. 

Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на  и „од су ство“ Руси је
У вре ме раз би ја ња и рас па да ју го сло вен ске др жа ве Ср-

би су при хва ти ли по сред нич ку а ка сни је и ар би трар ну уло гу 
За па да (ЕЗ), ко ји је на Ха шкој кон фе рен ци ји ок то бра 1991. 
1 Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Пра во на са мо о пре де ље ње и „ју го сло вен ски 

екс пе ри мент“. Пр ва, дру га, тре ћа Ју го сла ви ја, ИПС, Бе о град, 2004.
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пре су дио ди со лу ци ју ју го сло вен ске др жа ве и ме ђу ре пу блич-
ке ад ми ни стра тив не ли ни је про гла сио за ме ђу др жав не гра-
ни це. 2 На ар би трар ну уло гу  при ста ли су  и Ру си (Јељ цин). 
Ар би тра жна ко ми си ја ЕЗ, на че лу са пред сед ни ком Устав ног 
су да Фран цу ске Еду а ром Ба ден те ром, до не ла је Де кла ра ци ју 
о кри те ри ју ми ма за при зна ва ње но вих др жа ва у Ис точ ној 
Евро пи и СССРу. Јељ цин је без у слов но при стао да го то во 30 
ми ли о на ње го вих су на род ни ка оста не из ван Ру си је, у но вим 
др жа ва ма у ко ји ма ће, на ро чи то у при бал тич ким др жа ва ма, 
тр пе ти не рав но прав ност, ре ван ши зам и дис кри ми на ци ју . 
Ова кав Јељ ци нов од нос пре ма по ло жа ју Ру са у но во на ста лим 
др жа ва ма умно го ме је на нео ште ту срп ском на ро ду у ју го-
сло вен ској вер зи ји са мо о пре де ље ња.

Ср би у Хр ват ској и Кра ји ни би ли су по ли тич ки на род 
и сво ју пр ву устав ност и по ли тич ку ауто ном ност и др жав-
ност сте кли у Аустри ји 1630. го ди не, о че му све до чи зна ме-
ни ти исто риј ски до ку мент - Ста ту та Ва ла хо рум. Ре пу бли ка 
Срп ска Кра ји на је исто риј ски по то мак Вој не кра ји не. Кон-
сти ту тив ност и свој ство по ли тич ког на ро да Ср би су има ли  
до гра ђан ског ра та 1991-1995. У пр ву ју го сло вен ску др жа ву 
ушли су Сло вен ци, Хр ва ти и Ср би са про сто ра по ра же не 
Хаб сбур шке мо нар хи је као три рав но прав на на ро да са сво-
јим те ри то ри ја ма. У свим хр ват ским уста ви ма по сле Дру гог 
свет ског ра та, по чев од Уста ва из 1947, Хр ват ска је де фи ни-
са на као дво на ци о нал на др жа ва – Хр ва та и Ср ба, као што 
су то и не ке европ ске др жа ве, на при мер Бел ги ја - др жа ва 
Фла ма на ца и Ва ло на ца, Швај цар ска - др жа ва Не ма ца, Ита ли-
ја на и Фран цу за, уз не што пре о ста лих Ре то ро ма на ца, Бо сна 
и Хер це го ви на - као др жа ва Ср ба, му сли ма на и Хр ва та итд. 
Кон сти ту и са ње Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не усле ди ло је као 
ре ак ци ја на хр ват ско на сил но и про тив у став но от це пље ње 
од са ве зне др жа ве  у ав но јев ским гра ни ца ма. Хр ват ска је мо-

2 Ре пу блич ке ад ми ни стра тив не ли ни је, да нас ме ђу др жав не гра ни це, по ву че-
не су по Бро зо вом на ло гу и про из вољ но. Оне ни су ни исто риј ске ни ет нич ке, 
и ни су по твр ђе не ни ка квим прав ним ак том. Та ко у хр ват ску фе де рал ну је-
ди ни цу пр ви пут ула зи Ба ра ња са срп ском ве ћи ном, док је Ду бров ник, та ко-
ђе пр ви пут ушао у са став Ба но ви не Хр ват ске 1939. го ди не. На че лу Ко ми-
си је за гра ни це, ис пред По лит би роа ЦК КПЈ био је Ми ло ван Ђи лас, а ње ни 
чла но ви би ли су: Ми лен ти је По по вић, Виц ко Кр сту ло вић, Јо ван Ве се ли нов 
и Јер ко Зла та рић. Ви ди: Ми о драг Зе че вић/Бог дан Ла кић, Др жав не гра ни це 
и уну тра шња те ри то ри јал на по де ла Ју го сла ви је, Бе о град, 1991, 28.
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гла да при ме ни пра во на са мо о пре де ље ње и от це пље ње са мо  
на про сто ру на ко јем Хр ва ти пред ста вља ју ве ћи ну ста нов-
ни штва. Ср би у Кра ји ни ин си сти ра ли су на те зи да хр ват ско 
не ле гал но от це пље ње не мо же би ти ја че од њи хо вог пра ва 
на са мо о пре де ље ње, ко је је ис ка зи ва ло ло јал ност и оста нак у 
по сто је ћој ју го сло вен ској др жа ви.

На стра ну хр ват ског раз би ја ња др жа ве и оспо ра ва ња 
пра ва Ср ба да у сво јим исто риј ским и ет нич ким гра ни ца ма 
кон сти ту и шу сво ју на ци о нал ну др жа ву, стао је За пад оли чен 
у Ва ти ка ну и во де ћим др жа ва ма ЕЗ - Не мач кој, Ен гле ској, 
а не што доц ни је и САД. Не мач ка је од лу ке из Ма стрих та 
о ства ра њу Европ ске уни је, као је дин стве не без бед но сне и 
по ли тич ке ор га ни за ци је, усло ви ла при зна ва њем се це си о ни-
стич ких ре пу бли ка. Ни ко се ни је освр тао на чи ње ни цу да је 
Кра ји на, у од брам бе ном и пра вед ном ра ту про тив но ве уста-
шке др жа ве, уста но вље на та ко да ис пу ња ва сва три кон вен-
ци о нал на усло ва др жав не су ве ре но сти: власт, те ри то ри ју и 
ста нов ни штво. Па па је оправ да вао се це си ју, ис ти чу ћи да  су 
на ро ди Ју го сла ви је раз ли чи ти по кул ту ри, ве ри, исто ри ји, је-
зи ку, а осу дио „ми кро на ци о на ли зам“ Ср ба Кра ји шни ка.3 У 
ин тер вјуу ита ли јан ској La Stam pi, Ми ха ил Гор ба чов је ре као 
: „Све што се до го ди ло у Ис точ ној Евро пи по след њих го ди на 
не би би ло мо гу ће без при су ства па пе, без уло ге па пе на свет-
ској сце ни“. И па па је по хва лио Гор ба чо ва: „Про ви ђе ње нам 
је по сла ло Гор ба чо ва...“ 

САД су на по чет ку ју го сло вен ске кри зе би ле уз др жа-
не, али су у свом при сту пу сле ди ле свог европ ског парт не ра 
Не мач ку. У про ме ње ном  европ ском ге о по ли тич ком окви ру, 
САД су ис та кле ши ре ге о стра те шке и ге о по ли тич ке ин те ре-
се. Све што се де ша ва ло на срп ском ет нич ком и др жав ном 
про сто ру,  од Кра ји не до Ко сме та,  пред ста вља ло је са мо екс-
пе ри мент за про јек то ва ни ге о стра те шки про дор на Ис ток и  
Ру си ју. На мет нут је  про грам Парт нер ство за мир свим др-
жа ма  Ју го и сточ не и Ис точ не Евро пе и Цен трал не Ази је, па 
и са мој Ру си ји. Аме рич ким за по се да њем срп ског про сто ра 
ство рен је  пункт и од скоч на да ска (Бонд стил) пре ма Ру си ји 
и ње ним енер гет ским ре сур си ма.  При то ме су рас пар ча не   
срп ске зе мље ста вље не у по ло жај по ли тич ки нео р га ни зо ва-

3 Ви ди ши ре: Сми ља Авра мов, Opus dei - но ви кра ста шки по ход Ва ти ка на, 
ЛДИЈ, Ве тер ник, 2000, 208.
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ног про сто ра, ка ко не би по слу жи ле као сво је вр сна „ге ри ла“ 
ко ја ква ри ге о стра те шке про јек те САД и НА ТО. Ову стра те-
ги ју САД до бро уоча ва Ге на диј Зју га нов. Он пи ше: „САД же-
ле да упра вља ју бал кан ском рас кр сни цом. С тим ци љем се, 
на кон раз би ја ња СФРЈ, чи ме је раз дво јен ком пак тан  ет нич ки 
про стор срп ског на ро да, про ду жа ва са по ку ша ји ма ње го вог 
да љег усит ња ва ња та ко што се игра на кар ту из два ја ња Цр не 
Го ре, Ко сме та, па и Вој во ди не из СРЈ“.4 На дру гом ме сту Зју-
га нов ис ти че: „ Бо сна и Ко смет су раз лог Аме ри ци да оста не 
у Евро пи, као што је Изра ел раз лог да оста не на Бли ском ис-
то ку, и као што ће би ти кри зе у ислам ским зе мља ма бив шег 
СССР-а да се угне зде у ка спиј ски  и си бир ски про стор“.5

То је кључ ни раз лог због ко јег је уни ште на Ре пу бли ка 
Срп ска Кра ји на и због ко јег је За пад на че лу са САД при знао 
не за ви сност Ко со ва.  Спо ља ин ста ли ра на, до сов ска власт у 
Ср би ји ни је има ла од го ва ра ју ћи од го вор ни на јед но од ових 
не по вољ них ис хо да. Ни је, на при мер, при зна ла Вла ду РСК у 
про гон ству и РСК, као од го вор на хр ват ско при зна ње не за ви-
сно сти Ко со ва. Прет ход но су се ди пло мат ски пред став ни ци 
Ср би је  свим си ла ма тру ди ли да Хр ват ска по ста не члан СБ 
УН (не стал ни). Ре пу бли ка Срп ска, ко ја пред ста вља нај ве ћу 
вред ност и те ко ви ну у бор би за ауто ном ност Ср ба у БиХ, али 
и нај ви ши до мет Ср ба у бор би за „ју го сло вен ско на сле ђе“ , 
из во је ва на је за хва љу ју ћи од луч но сти на ро да и вој ске, пред-
во ђе не вр сним по ли ти ча ри ма и ле ген дар ним вој ско во ђа ма. 
Сма тра мо  да је ва жно ис та ћи  да је „бло ка да на Дри ни“, ко ју 
је увео  Сло бо дан Ми ло ше вић и Вла да у Бе о гра ду, пре суд но  
и не га тив но ути ца ла на да љу пре го ва рач ку и ши ру ге о по ли-
тич ку  по зи ци ју Ср ба.   

Кад је реч о Ру си ји и ње ном ути ца ју на бор бу Ср ба за 
ју го сло вен ско на сле ђе, тј. на сто ја ње Кра ји шни ка да се др-
жав но кон сти ту и шу и одр же, би ло у фор ми са мо стал не др-
жа ве РСК или у окви ру је дин стве не срп ске др жа ве на Бал ка-
ну, тре ба кон ста то ва ти да је Ру си ја би ла  при лич но уз др жа на, 
иако је њен ин те рес  за очу ва њем ју го сло вен ске др жа ве био 
не спо ран. За о ста ју ћи ду же вре ме у при вред ном раз во ју, Ру-
си ја у овом раз до бљу гу би свој ство су пер-си ле и све што се 
до га ђа ло на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, на кон ње ног рас-

4 Ге на диј Зју га нов, Ру ска ге о по ли ти ка, Бе о град, 1999, 197.
5 Исто, 217.
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пар ча ва ња, учи ње но је у „од су ству“ Ру си је. Тек на кон за пад-
ног на сил ног ства ра ња не за ви сне Хр ват ске и БиХ на срп ском 
ет нич ком про сто ру, за тим агре си је на Ср би ју (ма ње на Цр ну 
Го ру, што је ге о по ли тич ки мо ти ви са но), Ру си ја је на ста ви ла  
да у не ком го то во при кри ве ном об ли ку пру жа по др шку СР 
Ју го сла ви ји, с не ја сном на ме ром да сво је стра те шке ци ље ве 
на Бал ка ну и Сре до зе мљу оства ри пре ко сво јих тра ди ци о-
нал них са ве зни ка, ет нич ки и вер ски бли ских на ро да и др жа-
ва, Ср би је и Цр не Го ре.6 

Ко смет из ме ђу си ле и пра ва и ду го трај ни 
„по вра так“ Ру си је

На по чет ку овог по гла вља ис ти че мо те зу: срп ски на род 
и Ср би ја су три пу та у 20. ве ку при хва ти ли и амор ти зо ва ли 
удар За па да чи ји је стра те шки циљ био – Ру си ја. Ср би су ра-
то ва ли док се Ру си ја не про бу ди.  Ду гин с пра вом кон ста ту је 
суд бин ску ге о по ли тич ку ве зу Ср би је и Ру си је, ре че ни цом : 
„Ру си ја без Ср би је не мо же да се  про бу ди, а Ср би ја без Ру си-
је не мо же да  оп ста не“. Али те шко је ускла ђи ва на по ли тич ка 
стра те ги ја  две  брат ске  др жа ве. За пад је ову ве зу зна лач ки 
осу је ћи вао, по др жа ва ју ћи про за пад не по ли ти ча ре и јед не и 
дру ге др жа ве. И ов де има мо је дан па ра докс: кад је у Ср би ји 
за вре ме Ми ло ше ви ћа, у крат ко трај ној ко а ли ци ји са ра ди ка-
ли ма,  упра вља ла па три от ска власт, у Ру си ји су на вла сти 
би ли  Јељ ци но ви „евро пеј ци“ и обрат но, до ла ском Пу ти на  
об но вље на је па три от ска власт и Ру си ја по чи ње да ја ча и из-
ну тра и спо ља, док се  у Ср би ји, уз по моћ За па да, ус по ста вља  
про за пад на, ан ти ру ска до сов ска власт. У срп ској по ли ти ци 
пре не бре га ва се чи ње ни ца, ко ју смо  ви ше пу та  ис ти ца ли, 
да За пад  Ср би ју и срп ски на род, без об зи ра на иде о ло шку 
и по ли тич ку оп ци ју вла да ју ћег ре жи ма,  по сма тра кроз ге о-
по ли тич ку ди оп три ју  тра ди ци о нал ног и при род ног  ру ског 
са ве зни ка на Бал ка ну. Ср би ја је за За пад „про ду же на ру ка 
Ру си је на Бал ка ну и Ме ди те ра ну“, ње на „ре зер вна стра те шка 
зе мља“.

 ДОС-ов ска власт је ко сов ски про блем ду го, по је дин ци 
на жа лост и да нас, ве за ла  ис кљу чи во за Ми ло ше ви ћев не де-
мо крат ски по ре дак и ола ко „лан си ра ла“ те зу да је ко сов ско 
6 Ви ди ши ре: Ан дра ник Ми гра њан, Ру си ја и НА ТО, у : Ру ска по ли ти ка на 

Бал ка ну, ИМПП, Бе о град, 1999, 158-169.
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пи та ње де мо крат ско пи та ње, ко је ће ДОС , кад уз по моћ сво-
јих за пад них са ве зни ка осво ји власт, ла ко и без бол но ре ши-
ти.  Ду го ни је узи ма но у об зир да се ов де не ра ди ни о ка квом 
де мо крат ском пи та њу, људ ским пра ви ма и стан дар ди ма, већ 
да се ра ди о сто го ди шњем на сто ја њу ко смет ских Ал ба на ца 
да от це пе  Ко смет од Ср би је и ство ре Ве ли ку Ал ба ни ју; да 
је њи хов сан о оти ма њу срп ске зе мље, за сно ван на прин ци пу 
ет нич ке ве ћи не, по стао ком пле мен та ран с ге о стра те гиј ским 
и ге о по ли тич ким ин те ре си ма САД и НА ТО-а у про ме ње ним 
гло бал ним кон сте ла ци ја ма на европ ском и свет ском про сто-
ру. Уоста лом, ако пи та ње Ко со ва и Ме то хи је ни је ге о по ли-
тич ко не го де мо крат ско пи та ње, за што га де мо крат ска власт 
у Ср би ји ни је ре ши ла са сво јим за пад ним „при ја те љи ма“.  За-
што про за пад на де мо крат ска ДОС ни кад ни је зах те ва ла да се 
до след но при ме ни Ре зо лу ци ја 1244. У тој ре зо лу ци ји Ко со во 
и Ме то хи ја се де фи ни шу са став ним де лом Ср би је и СР Ју го-
сла ви је и тра жи по бољ ша ње ње го вог ста ту са у ви ду про ши-
ре не ауто но ми је. На кон све га што се до го ди ло са Ко сме том, 
ви ше је не го ак ту ел на и по ли тич ки ис прав на по зна та  Ми ло-
ше ви ће ва сен тен ца: «Не на па да ју Ср би ју због ме не, већ ме не 
на па да ју због Ср би је».7

Збиг њев Бже жин ски, по ла зе ћи од те шко ћа у ко је је Јељ-
ци но ва по ли ти ка до ве ла Ру си ју, у књи зи Ве ли ка ша хов ска 
та бла  над ме но са оп шта ва да Ру си ју тре ба по це па ти на кон-
фе де ра ци ју три ре пу бли ке: Си бир ску ре пу бли ку, Мо сков ску 
Ру си ју и Да ле ко и сточ ну ре пу бли ку. Аме рич ки  др жав ни се-
кре тар и Клин то нов струч њак за Ру си ју Ме длин Ол брајт , 
отво ре но ин си сти ра  да САД има ју пра во на ру ске енер гет ске 
и при род не ре сур се.

 Пи шу ћи о ка рак те ру Јељ ци но ве вла сти,  Љу бин ка Ми-
лин чић ис ти че: «Те шко је за ми сли ти ве ћу не ком пе тент ност, 
нео д го вор ност, не за ин те ре со ва ност за ин те ре се гра ђа на и 
на ци о нал не ин те ре се зе мље од оне ко ју су ис по љи ли ре фор-
ма то ри Јељ ци но вог вре ме на».8  Сто га је са свим при хва тљи ва 
кон ста та ци ја Кон стан ти на Ни ки фо ро ва, ди рек то ра Ин сти ту-
та за из у ча ва ње сло вен ских на ро да, да је Ру си ја де ве де се тих 

7 Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Ру си ја и са вре ме но срп ско пи та ње с по себ-
ним освр том на Ко смет, у Ру си ја и Бал кан, при ре дио Зо ран Ми ло ше вић, 
ИПС, Бе о град, 2008, 191-208.

8 Љу бин ка Ми лин чић, Вла ди мир Пу тин. Мо ја бит ка за Ко со во, Со фос, 2007, 
стр. 136.
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го ди на окре ну ла ле ђа Бал ка ну; да је учи ни ла ве о ма ма ло и 
да би би ло бо ље да ни је ра ди ла ни шта, јер : „... За пад је че сто 
на шим ру ка ма те рао Ср бе да иду на уступ ке схва та ју ћи да је 
од нос Ср ба пре ма Ру си ји, као и Ру са пре ма Ср би ји по се бан. 
Ру си ја је до зво ли ла се би да од и гра не баш по зи тив ну уло гу. 
Тре ба се са мо се ти ти Чер но мир ди на ко ји је про сто на те рао 
Ми ло ше ви ћа да пот пи ше  она кав мир...“9 Е. М. При ма ков у 
књи зи Го ди не у ви со кој по ли ти ци  пи ше и ово: „ а) да је Ко со-
во и Ме то хи ја уну тра шње пи та ње Ју го сла ви је, б) да не мо же 
би ти ни го во ра о ње го вом от це пље њу, в) да про блем тре ба 
ре ша ва ти са мо ми ро љу би вим пу тем“. 10 

Је ле на Гу ско ва на ма ни фе ста ци ји Да ни Ру си је у Бе о
гра ду, ис ти че: „За пад је во лео Јељ ци на јер је био по пу стљив 
и по вла ђи вао је њи хо вим ин те ре си ма. Што се ти че спољ не 
по ли ти ке, Јељ цин се у њу ни је уоп ште раз у мео и све је пре-
пу стио ми ни стру спољ них по сло ва Ко зир је ву, ко ји је За па-
ду са свим од го ва рао. За то су сви ко ји су до ла зи ли у Кремљ 
мо ли ли да Јељ цин оста ви Ко зир је ва што ду же на ду жно сти. 
Што се ти че уну тра шње по ли ти ке, у то вре ме зе мља је пот-
пу но еко ном ски и на сва ки дру ги на чин упро па шће на, би ла 
је на ко ле ни ма... па За пад има раз ло га да во ли Јељ ци на и има 
на че му да му за хва ли“. На дру гом ме сту Гу ско ва ка же: „Су-
ко бив ши се с по сле ди ца ма ан ти на ци о нал не по ли ти ке Ко зир-
је ва, При ма ков је во дио ак тив ни ју по ли ти ку и по не кад ишао 
чак на раз ми мо и ла же ње с Аме ри ком, али не иду ћи пре ма 
отво ре ној кон фрон та ци ји. Због свог чвр стог ста ва При ма ков 
је на кра ју, мо рао да оде с ду жно сти јер је пед ста вљао смет-
њу стре мље њи ма САД и ме ђу на род ном ме ша њу у про блем 
Ко со ва и Ме то хи је. На ње го во ме сто до шао је Игор Ива нов, 
нај бо љи уче ник Ко зир је ва ко ји је на ста вио по ли ти ку од бра-
не ин те гри те та СРЈ, али са мо на ре чи ма...“ За Чер но мир ди на 
Гу ско ва ка же да је из дај ник, пре све га ру ских ин те ре са. „Оно 
што је Чер но мир дин ура дио не мо же се пре ћу та ти! Он је био 
про тив то га да Мо сква звец ка оруж јем и при хва тио је да бу де 

9 Ви ди ши ре: Кон стан тин Ни ки фо ров, Ру си ја и Бал кан кра јем 20-по чет ком 
21. ве ка, у Ру си ја и Бал кан, при ре дио др Зо ран Ми ло ше вић, ИПС, Бе о град, 
2008, 9-22. 

10 Е. М. При ма ков, Го ди не у ви со кој по ли ти ци, Бе о град, 2002, пре ма: Ве се лин 
Ђу ре тић, Срп ска бес пу ћа два де се тог ве ка. Ко со во и Ме то хи ја из ме ђу бе-
ло свет ских ма ни пу ла ци ја и срп ске на ци о нал не по ли ти ке „на пар че“, СРС, 
Бе о град, 2007, 135-136.
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по сред ник у за у ста вља њу овог кр ва вог про це са, а пој ма ни је 
имао о Бал ка ну“.11

Пре ма соп стве ним ре чи ма Вик тор Чер но мир дин је, кад 
би ишао да убе ђу је Ми ло ше ви ћа о пре ки ду бом бар до ва ња, 
до би јао сле де ћу ин струк ци ју: „Имај у ви ду да упра во оче-
ку је мо од Аме ри ке ве ли ки кре дит без ко га не мо же мо оп ста-
ти“.12  Ге не рал-пу ков ник Ле о нид Ива шов, бив ши на чел ник 
Упра ве за ме ђу на род не од но се ру ског Ге не рал шта ба, био је 
по себ но ки ван на Чер но мир ди на. Он твр ди да Чер но мир дин 
ни је до зво ља вао Ми ло ше ви ћу ни ка кве по прав ке ми ров ног 
пла на, уве ра ва ју ћи га да рат пре ста је и да се Ко со во вра ћа 
у СР Ју го сла ви ју. На пи та ње Ми ла на Ми лу ти но ви ћа, та да-
шњег пред сед ни ка Ср би је, да ли ће се Ко смет овим пла ном 
вра ти ти у са став Ју го сла ви је, Ива шов је од го во рио: „ Ако 
пот пи ше те овај акт бес по го вор не ка пи ту ла ци је, Ко со во ви-
ше ни кад не ће би ти ва ше“.13

Ве се лин Ђу ре тић ис ти че да је Чер но мир дин имао и 
лич ни раз лог да се „до пад не Аме ри кан ци ма, јер је би ла јав на 
тај на  да се и он кан ди ду је за Јељ ци но вог на след ни ка: Гла ва 
Кре мља ви де ла је у ње му про тив те жу ко а ли ци ји При ма ко-
Лу шков, од ко је је Јељ цин стре пео ско ро исто ко ли ко од ко-
му ни сте Зју га но ва“.14

До ла ском Вла ди ми ра Пу ти на до шло је до ра ди кал них 
про ме на у ру ској уну тра шњој и спољ ној по ли ти ци.15 Пу-
ти но ва Ру си ја ста ла је на бра ник од бра не срп ског Ко со ва и 
Ме то хи је. На го ди шњем обра ћа њу но ви на ри ма Вла ди мир 
Пу тин је оп ту жио европ ске др жа ве за не мо рал и дво стру ке 
стандардe. „Зар се ви, Евро пља ни, не сти ди те да истим пи та-
њи ма при ла зи те са та квим дво стру ким стан дар ди ма. По др-
шка јед но стра ном про гла ше њу не за ви сно сти КиМ не мо рал-
на је и про тив прав на. Те ри то ри јал на це ло ви тост др жа ва је 
те мељ ни прин цип ме ђу на род ног пра ва. По сто ји Ре зо лу ци ја 
11 Је ле на Гу ско ва-ин тер вју ча со пи су Прав да, Бал кан прес д. о. о. Би је љи на, 7. 

мај 2007, 27-29.
12 Пре ма: Љу бин ка Ми лин чић, нав. де ло, 136.
13 Исто, 138.
14 Ве се лин Ђу ре тић, нав. де ло, 148.
15 Ви ди ши ре: Рој Ме две дев, Пу тин - по вра так Ру си је, Но во сти, Бе о град, 2007; 

Зо ран Ми ло ше вић, Пу ти но ва по ли ти ка, ИПС, Бе о град, 2007; Вин ко Ђу рић, 
Вла ди мир Пу тин и вас крс Ру си је, Бе о град, 2001; Вин ко Ђу рић, Пу ти ни зам, 
Бе о град, 2008; Љу бин ка Ми лин чић, Вла ди мир Пу тин. Мо ја бит ка за Ко со во, 
Со фос, 2007.
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1244 о те ри то ри јал ној це ло ви то сти Ср би је и то тре ба да се 
по шту је». Ко смет пре ма Пу ти но вим ре чи ма „ни је ни ка кав 
по се бан слу чај. То је лаж. Све је исто: од ет нич ког кон флик-
та до зло чи на са обе стра не». На пи та ње шта ће Ру си ја учи-
ни ти, Пу тин ка же: «Хтео бих о то ме го во ри ти али да ни ко га 
не увре дим. Че тр де сет го ди на по сто ји фак тич ки не за ви сна 
Ре пу бли ка Се вер ни Ки пар. За што је не при зна је те? За што не  
по др жи те се па ра ти зам на те ри то ри ји Ве ли ке Бри та ни је ко ја 
се бо ри да Се вер на Ир ска оста не њен део? Тре ба да по сто је 
је дин стве ни прин ци пи. Ако бу де мо по сту па ли пре ма по ли-
тич кој свр сис ход но сти слу же ћи ин те ре си ма од ре ђе них зе ма-
ља - сру ши ће се ме ђу на род но пра во и за јед нич ки по ре дак“.16

У срп ском по ли тич ком вр ху, на жа лост, при хва ће но је 
раз ме шта ње ЕУЛЕКС-а , што пред ста вља ожи вља ва ње Ах-
ти са ри је вог пла на о не за ви сном Ко со ву, чи ме је за пра во не-
у тра ли сан прин ци пи је лан став Мо скве ко ји се то ме су прот-
ста вљао. Пред сед ник сољ но по ли тич ког од бо ра ру ске Ду ме 
Кон стан тин Ко са чов је тај став ова ко за сту пао: „Евен ту ал но 
упу ћи ва ње ми си је ЕУ на Ко со во и Ме то хи ју би ло би ап со-
лут но про тив прав но, јер ни Ср би ја ни Ко со во ни су чла ни це 
Уни је. У та квом слу ча ју, за ме не ми си је Ује ди ње них на ци ја, 
Ру си ја то пи та ње  тре ба да из не се пред Са вет без бед но сти 
УН и упо тре би пра во ве та... Ми тре ба да у слу ча ју за ме не 
ми си је у Са ве ту без бед но сти УН по ста ви мо пи та ње, јер ЕУ 
кр ши По ве љу УН и Ре зо лу ци ју 1244, и да  упо тре би мо пра во 
ве та“. 17 

Ак ту ел на власт у Ср би ји, очи глед но, ни је спо соб на или 
ни је спрем на да ис ко ри сти ру ску по др шку за очу ва ње це ло-
ви то сти соп стве не др жа ве. У Ру си ји се с пра вом пла ше да 
Ср би ја мо же да по пу сти; до ла зак ЕУЛЕКС-а је ка та стро фа-
лан по тез ко ји по твр ђу је ову бо ја зан. Као и увек, Ср би су и по 
пи та њу Ко сме та не сло жни: да ли бра ни ти, да ли по кло ни ти, 
да ли ра то ва ти, да ли не обра ћа ти па жњу?18 

Ју жна Осе ти ја  Аб ха зи ја и успон Ру си је
Аме ри ка кон ти ну и ра но и све вре ме на кон сло ма би по-

лар ног си сте ма гло бал не мо ћи на ста вља  пре ма Ру си ји  да 
16 Из Пу ти но ве го ди шње кон фе рен ци је за но ви на ре 14. фе бру а ра 2008.
17 Пре ма: Ве то на ми си ју, Но во сти, 17. фе бру ар 2008, 3.
18 Ви ди ши ре: Ру си ја не ће из да ти, ин тер вју Је ле не Гу ско ве Љи ља ни Бу ла то-

вић, Прав да, 12. фе бру ар 2008, 8-9.
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се по на ша у ма ни ру хлад но ра тов ске ре то ри ке и по ли ти ке. 
И ви ше од то га, она на сто ји да де лу је као је ди на су пер си-
ла и да по упут стви ма зна ме ни тих за пад них ге о по ли ти ча-
ра: Кје ле на, Ра це ла, Ма кин де ра, Спајк ма на и дру гих овла да 
Хар тлан дом - ср цем евро а зиј ске кон ти нен тал не ма се у ко јем 
сре ди шње ме сто за у зи ма ру ски др жав ни про стор. По след њи 
по ку шај ге о по ли тич ког за о кру жи ва ња и за пре ча ва ња Ру си-
је и екс пло а та ци ја ње них енер гет ских ре сур са, био је рат у 
Гру зи ји у ле то 2008.  и зло чин над Аб ха зи ма и Осе ти ни ма. 
Из го вор за аме рич ко-гру зиј ску ин тер вен ци ју би ла је од бра-
на гру зиј ског те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та, а 
ствар на су шти на је су коб око екс пло а та ци је енер гет ских из-
во ра и кон тро ла  њи хо вих то ко ва. Су коб Ју жни ток – На бу ко, 
са ши рим им пли ка ци ја ма сла бље ња ру ског ути ца ја и мо ћи, 
као и ње на те ри то ри јал на фраг мен та ци ја по за ми сли ма Бже-
жин ског и дру гих аме рич ких ге о стра те га. 

   При пре ма ју ћи још јед ну „ху ма ни тар ну“ ин тер вен ци-
ју, у Гру зи ји, За пад на че лу са  САД је ис ти цао да ко сов ска 
не за ви сност не ће би ти пре се дан, већ је то, ка ко су го во ри ли, 
уни ка тан слу чај. Да кле, на јед ној стра ни, јед ној де мо крат ској 
и су ве ре ној др жа ви, про тив од ре да ба ме ђу на род ног пра ва, 
оти ма ју, у кул тур ном, др жа во твор ном и ци ви ли за циј ском 
сми слу, нај ва жни ји део те ри то ри је, а, на дру гој, шти те др-
жа ву и ре жим ко ја вр ши зло чин над на ро дом Ју жне Осе ти-
је и Аб ха зи је, чи ја је исто ри ја и са вре ме ни по ло жај у окви-
ру Гру зи је про тив пра ван и нео др жив. По ре ђе ње исто риј ске 
и са вре ме не по зи ци је Ко со ва и Ме то хи је и Ју жне Осе ти је и 
Аб ха зи је је  са свим не при клад но, јер је Ко смет ме сто на ко-
јем је на ста ла срп ска кул ту ра и др жа ва-ем бри он срп ске ге о-
гра фи је и исто ри је, а Ју жна Осе ти ја и Аб ха зи ја ен ти те ти ко ји 
су за вре ме Ста љи на си лом укљу че ни у са став Гру зи је. Њи-
хо ва исто ри ја и ак ту ел на ге о по ли тич ка суд би на нај слич ни ја 
је исто ри ји и са вре ме ној по зи ци ји Ре пу бли ке Срп ске Ка ји не. 
С јед ном кључ ном раз ли ком: иза РСК - исто риј ски, прав но 
и по ли тич ки уте ме ље не др жа ве срп ског на ро да - ни је ста јао 
ни ко, а  иза пра ва и зах те ва  Ју жне Осе ти је и Аб ха зи је ста ла 
је моћ на Ру си ја.

  Ру си ја је овог пу та спрем но ре а го ва ла на зло чи нач ки 
план Са ка шви ли ја и ње го вих за пад них мен то ра, од не ла по-
бе ду у овом крат ко трај ном ра ту и осу је ти ла слич не сце на ри је 
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у Укра ји ни и дру гим др жа ва ма  „бли ског ино стран ства“. Ти-
ме је от по чео  успон Ру си је ко ја, уз Ки ну, Ин ди ју, Бра зил и 
дру ге ве ли ке зе мље, ин си сти ра на по што ва њу ме ђу на род ног 
пра ва и на ње му из гра ђе ног ме ђу на род ног по рет ка, као те ме-
ља за рав но пра ван од нос и са рад њу ме ђу др жа ва ма и на ро ди-
ма.

Из не ли смо те зу о слич но сти ма из ме ђу РСК и Аб ха зи је 
и  Ју жне Осе ти је. Аб ха зи ја је да нас не за ви сна др жа ва на Кав-
ка зу. При зна ле су је Ру си ја и Ни ка ра гва, од мах по за вр шет-
ку су ко ба са гру зиј ским вла ди ним сна га ма. Про сти ре се на 
8.600 ква драт них ки ло ме та ра ( дво стру ко ма ња од Ре пу бли-
ке Срп ске Кра ји не). Це лом ду жи ном ле жи на Цр ном мо ру, а 
гра ни чи се са Гру зи јом и нај ве ћим де лом са Ру си јом.  Има 
око 250.000 ста нов ни ка, глав ни град Су ху ми - 43.700 ста нов-
ни ка. У са став Гру зи је је пр ви пут ушла 1931. го ди не. Гру зи ја 
је вр ши ла аси ми ла ци ју, акул ту ра ци ју и те рор над Аб ха зи-
ма; уки ну ла је аб ха ски је зик, шко ле  и кул тур не уста но ве - 
слич но хр ват ској по ли ти ци пре ма Ср би ма у Кра ји ни. Го ди не 
1989. Аб ха зи ја про гла ша ва не за ви сност од Гру зи је.  

Гру зи ја и Аб ха зи ја ра то ва ле су од 1992. до 1993. го ди-
не, а ма њи су коб до го дио се и 1998. го ди не. Аб ха ски на род и 
вла сти сма тра ју то сво јом по бе дом јер су de fac to од бра ни ли 
те ри то ри ју сво је, та да не при зна те, др жа ве.        

 За раз ли ку од Аб ха зи је ко ја је има ла ста тус ауто ном не 
обла сти у Гру зи ји, Ју жну Осе ти ју  Гру зи ја не при зна је ни као 
за себ но под руч је ни као не за ви сан ен ти тет. Сво ју др жав ну 
не за ви сност Ју жна Осе ти ја је по твр ди ла на два ре фе рен ду ма, 
1992. и 2006. го ди не. Од 1989. Ју жна Осе ти ја тра жи ује ди-
ње ње са Се вер ном Осе ти јом ко ја је у са ста ву Ру си је. Осе ти, 
по том ци из сред ње Ази је, да нас су хри шћа ни (61%). Се вер-
на Осе ти ја је у скло пу ру ске др жа ве од 1767. го ди не, док је 
Ју жну Осе ти ју и Гру зи ју Ру си ја при по ји ла 1801. го ди не. На-
кон ре вол ци је  1917, Ју жна Осе ти ја је по ста ла део мењ ше ви-
стич ке Гру зиј ске Де мо крат ске Ре пу бли ке, док је се вер ни део 
укљу чен у Те реч ку со вјет ску ре пу бли ку. У овом под руч ју се 
1920. го ди не до го дио су коб из ме ђу гру зиј ских вла ди них сна-
га и осе тиј ских  сна га ко је су пред во ди ли осе тиј ски и гру зиј-
ски бољ ше ви ци. Со вјет ска гру зиј ска Вла да ко ју је осно ва ла 
11. Цр ве на ар ми ја, ство ри ла је  Ју жно о се тиј ску ауто ном ну 
област у апри лу 1992. го ди не.
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На кон сти ца ња др жав не не за ви сно сти 1991, Гру зи ја је 
про гла си ла гру зиј ски је зик  као је ди ни слу жбе ни је зик у зе-
мљи. У со вјет ско вре ме по ред гру зиј ског и ру ски је зик је био 
слу жбе ни је зик. Осе ти су зах те ва ли пра во на свој осе тиј ски 
је зик као слу жбе ни је зик. Услед су ко ба на на ци о нал ној осно-
ви мно ги Осе ти су из бе гли и на се ли ли не на се ље на под руч-
ја у Се вер ној Осе ти ји. Пре кид су ко ба од 1992. обез бе ђи ва ле 
су осе тиј ске, ру ске и гру зиј ске сна ге, а од но вем бра 1992. у 
ми ров ну ми си ју укљу чио се ОЕБС. Но ви су ко би об на вља ју 
се 2004. го ди не, а пре кид на си ља је че сто био на ру ша ван.  
По след њи су коб из био је 7. ав гу ста 2008, ка да је гру зиј ска 
вој ска из вр ши ла на пад те шким на о ру жа њем по це лој те ри-
то ри ји Ју жне Осе ти је, у ко јем је стра да ло углав ном  ци вил но 
ста нов ни штво. Ру ска вој ска је већ су тра дан ве ли ким ма не-
вром тен ков ских сна га кре ну ла у од бра ну сво јих „ми ров ња-
ка“ и стнов ни ка Ју жне Осе ти је.19 Ру си ја је од мах по окон ча њу 
су ко ба при зна ла не за ви сност но ве др жа ве, ко ја се про сти ре 
на све га  3.900 ки ло ме та ра ква драт них и има око 70.000 ста-
нов ни ка (пет пу та ма ња и ма ло број ни ја од Кра ји не).

Скуп шти на РСК је при зна ла не за ви сност Аб ха зи је и 
Ју жне Осе ти је и о то ме  оба ве сти ла ру ског ам ба са до ра у Бе о-
гра ду Алек сан дра Ко ну зи на. Од го ва ра ју ћи на чин при зна ња 
сво је др жа ве,  ми ни стар спољ них по сло ва Аб ха зи је  Сер геј 
Шам ба  је, из ме ђу оста лог, ре као: 

„Ва ше Ек се лен ци је, 
Ми ни стар ство за ино стра не по сло ве Реп бли ке Аб ха-

зи је упу ћу је ком пли мен те и има част да из ра зи ис кре ну за-
хвал ност Скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не за из ра же ну 
по др шку и при зна ва ње не за ви сно сти Аб ха зи је. 

Исто ри ја др жав но сти Аб ха зи је је ве ков на, не пре кид но 
угро жа ва на агре сив ним ам би ци ја ма Гру зи је на на шу те ри то-
ри ју, чи ме је наш на род до во ђен на иви цу опо стан ка. На род 
Аб ха зи је се бо рио за сво ју сло бо ду и из бо рио се за сво ју не-
за ви сност. Че ка ли смо ви ше го ди на при зна ва ње на ше на ци-
је и ми смо то до че ка ли по сле ве ли ких на по ра. Ве ру је мо у 
не по вре ди вост уни вер зал них прин ци па и у пра во на ро да на 
са мо о пре де ље ње. Убе ђе ни смо да су на ша ве ра, ис трај ност и 
ми ро љу би ви пут бор бе за не за ви сност до ве ли до по бе де. 

19 Пре ма по да ци ма Ви ки пе ди је, Гру зи ја је на о ру жа ње ку пи ла од Ма ке до ни је, 
Бу гар ске, Укра ји не и Ср би је, а ње ну вој ску об у ча ва ли су аме рич ки ма рин ци.
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У име Ми ни стар ства за ино стра не по сло ве Ре пу бли ке 
Аб ха зи је, до зво ли те да још јед ном из ра зим сво ју за хвал ност 
за Ва шу по моћ, же ле ћи Ва шој зе мљи мир и про спе ри тет.

С по што ва њем, Ваш,
Сер геј Шам ба, ми ни стар“20

 У скла ду са но вим окол но сти ма  у ко ји ма се од ви ја  
по сте пе ни  по вра так Ру си је на свет ску ге о по ли тич ку по зор-
ни цу, Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон ству пред ло-
жи ла је  Вла ди Ру ске Фе де ра ци је да  ста ви на днев ни ред Са-
ве та без бед но сти пи та ње хр ват ског зло чи на ге но ци да и ет-
нич ког чи шће ња над Ср би ма у Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни и 
Хр ват ској, од 1990. до 1995. го ди не. Ни јед на ме ђу на род на ор-
га ни за ци ја ни је зах те ва ла од Хр ват ске да укло ни по сле ди це 
сво га не де ла, ко јим је нај дра стич ни је пре кр ше на По ве ља УН 
о пра ви ма чо ве ка. Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на је би ла под за-
шти том УН (Ре зо лу ци ја СБ бр. 743/1992), ко јом је пред ви ђе но 
да се у њој не ће при ме њи ва ти за ко ни Ре пу бли ке Хр ват ске, 
чи ме је Са вет без бед но сти пра вил но по сту пио, јер је срп ски 
на род имао пра во на сво ју др жа ву и сво је за ко но дав ство. Од 
ру ских пред став ни ка у те ли ма УН се тра жи да зах те ва ју да 
Хр ват ска окон ча оку па ци ју Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, укло-
ни по сле ди це зло чи на над Ср би ма Кра ји шни ци ма и омо гу-
ћи Ср би ма да се ко ри сте од ред ба ма Уста ва Со ци ја ли стич ке 
Ре пу бли ке Хр ват ске из 1990. го ди не, у ко јем су пред ви ђе на 
др жа во твор на пра ва Ср ба. Овај Устав је из ме њен про тив но 
по сла нич ким гла со ви ма срп ских по сла ни ка – обич ним пре-
гла са ва њем, што је би ло не у став но.

 Про фе сор Ђу ре тић  пра вил но уоча ва: „Да је Ру си ја у 
Деј то ну, ко ји је на ме тао БиХ као „Ју го сла ви ју у ма лом“ прет-
по ста вља ла „Ју го сла ви ју у ве ли ком“, од но сно зах те ва ла да 
се чи та ва ова област („сре ди шња срп ска зе мља“) вра ти у 
ком пле мен тар ни ет но је зич ки и кул тур но и сто риј ски круг, уз 
њу и РСК, мо жда и Ду бров ник, Дал ма ци ја и Истра, по сти-
гло би се ста бил но ре ше ње. Не би се де си ло да и на ста вак 
Дру гог свет ског ра та оста не без пра ве за вр шни це. Да је Ру-
си ја по зна ва ла су шти ну дра ме не би до зво ли ла да се пред 
Ха шким три бу на лом на ђу пред вод ни ци срп ског по кре та от-
по ра - по „ко манд ној од гво вор но сти“, да је по зна ва ла ло ги ку 
си ту а ци је За па ду би су прот ста ви ла фа кат да се срп ски на род 
20 Ви ди: vla darsk@gmail.com, Аб ха зи ја
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по тре ћи пут у 20. ве ку са мо бра нио, те да у та квој ег зи стен-
ци јал ној си ту а ци ји не ма „ко манд не од го вор но сти“, јер је сав 
на род ко ман дант сво је суд би не. Сто га срп ски на род оче ку-
је да пре по ро ђе на Ру си ја ис пра ве те про ма ша је, да от ка же 
по слу шност Ха шком три бу на лу, да осло бо ди не ду жног др 
Во ји сла ва Ше ше ља, да се об у ста ви хај ка на срп ске ју на ке по-
пут ге не ра ла Рат ка Мла ди ћа, др Ра до ва на Ка ра џи ћа и дру ге. 
По бе дом Пу ти на до шло је до од лу чу ју ће про ме не у ру ско-
срп ским од но си ма. Не од мах, раз у ме се, али по сте пе но је у 
Ру си ји бо ље раз у ме ва на срп ска ге о по ли тич ка ствар ност. Не-
ки са вет ни ци су не зна лач ки ре зо но ва ли о си ту а ци ји, иг но ри-
шу ћи ре ал не и про ду бље не ана ли зе Е. М. При ма ко ва, за тим 
Е. Гу ско ве, Вла ди ми ра Вол ко ва, Кон стан ти на Ни ки фо ро ва, 
На та ли је На роч ниц ке и мно гих дру гих. Убр зо је но ви ми-
ни стар  С. В. Ла вров са са рад ни ци ма Ти то вим, Гри зло вим, и 
дру ги ма за у зео про срп ске по зи ци је. Но ву кли му ства ра ла је 
не по ко ле бљи ва по зи ци ја Ру ске др жав не Ду ме... Из ја ва Пу ти-
но вих нај бли жих са рад ни ка Сер ге ја Ива но ва, ге не ра ла Ју ри-
ја Ба лу јев ског и Дми три ја Ме две де ва го во ри ле су да Ру си ја 
не тр гу је са срп ским зе мља ма, ка ко су то го во ри ли мно ги на 
За па ду - у прат њи срп ских „до ма ћих ту ђи на“.21

Срп ска по ли тич ка ели та не мо же  да се по на ша као да 
је срп ско пи та ње ре ше но, по го то во не сме да пред ња чи у та-
квом ста ву, као што то да нас чи ни.  Срп ско пи та ње ни је ре-
ше но и ма ли су из гле ди да ће оно би ти ре ше но  са мим ула-
ском у ЕУ, ако до ула ска у Уни ју уоп ште и до ђе. 

Тај од нос Ср би ја – ЕУ – Ру си ја, Ми лош Кне же вић ова-
ко са гле да ва: „Ма ла Ср би ја са Бал ка на на Ју го и сто ку же ли у 
ве ли ку Уни ју Евро пе. Ве ли ка евро а зиј ска Ру си ја, све и да не-
ким чу дом хо ће, не мо же у ма лу за пад ну и про за пад ну Евро-
пу! Оно што је за Ср би ју ве ли ко и пре ве ли ко у Евро пи на 
За па ду, за Ру си ју је ма ло спрам соп стве не дво кон ти нен тал не 
ве ли чи не. Ве ли ка Евро па у очи ма Ру си је ни је тек де ли мич-
на Евро па ко ја при па да Уни ји то та ли зу ју ћих пре тен зи ја, не-
го тек за пад ни европ ски са сто јак, плус  она са ма - европ ска 
Ру си ја. За то у Ру си ји не по сто ји еуфо ри ја, „при дру жи ва ња 
Евро пи“, ни ти снис хо дљи ва евро фо ри ја у би ло ка квом об ли-
ку. Та ко не што је у Ру си ји, РФ и ЗНД, уоста лом, не за ми сли-
во“.22

21 Ве се лин Ђу ре тић, нав. де ло, 353.
22 Ми лош Кне же вић, Сна же ње Ру си је и са вре ме на Ср би ја - Мо гућ но сти от кло-
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По ста вља ју ћи  ви ше пи та ња о мо гу ћим  срп ско/ру ским 
од но си ма, Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, из ме ђу оста лог, ис ти-
че:  „Да ли Ру си уоп ште мо гу озбиљ но са Ср би ма да раз го ва-
ра ју..., ка да до бро зна ју да је и ова по ли тич ка кла са „из бу ше-
на“ ка дро ви ма ко ји су већ про шли раз не „убр за не кур се ве“ 
по ин сти ту ци ја ма ти па лон дон ског ин сти ту та за оси хо ло ги ју 
Та ви сток? Или ка ко За пад при пре ма ка дро ве САЈ-а за обу ку 
у Аме ри ци, а не у Ру си ји?

Да ли др жа во твор ни про бу ђе ни Ру си има ју то ли ки ин-
те рес да бу де и успа ва не, или фин ги ра не др жа во твор це из 
срп ске по ли тич ке кла се?

Око Ср би је су и да нас пр сте но ви не при ја тељ ског окру-
же ња. Ср би ја има ста тус  не-чла ни це НА ТО, а при ја те ља Ру-
си је. Шта ће Мо сква да чи ни?

Мо же мо ли да бу де мо ру ски Уз ра ел на Бал ка ну, као 
што је то аме рич ки Изра ел на Бли ском ис то ку? Сма трам ово 
јед ним од ге о стра те гиј ских из ла за из пре о па сног по ло жа ја 
Ср би је у ду жем пе ри о ду. Сва ка зе мља, на ро чи то ма ла, мо ра 
да се осло ни на при ја те ља, или да из на ђе стра те гиј ска ре ше-
ња ко ја јој обез бе ђу ју без бед ност, вој ну и енер гет ску, на ду-
жи рок. То Ср би ји мо же да по ну ди је ди но Ру си ја“.23

 Да  за кљу чи мо. Вре ме је да се  ак ту ел на  власт у Ср би ји 
, тре нут но за о ку пи ра на „евро фа на ти змом“,  при се ти   све то-
сав ске  срп ске ге о по ли тич ке син таг ме и про ме ни сво ју јед-
но стра ну усме ре ност ка ЕУ, ода кле сти жу са мо зах те ви за 
но вим по ли тич ким  уступ ци ма. Не тре ба за бо ра ви ти да је 
да на шња  ЕУ под аме рич ком до ми на ци јом и кон тро лом  и да 
пред ста вља аме рич ку ге о по ли тич ку кре а ци ју.  С ослон цем 
на Ру си ју, ко ја се по ја вљу је као по лу га  ин те грал но - срп ског  
и бал кан ског је дин ства, Ср би ће ве о ма бр зо до би ти при ли ку 
да при сту пе ре ше њу соп стве ног пи та ња у скла ду с ме ђу на-
род ним пра вом и по европ ским стан дар ди ма. Упи њу ћи се да 
Ср би ју уве де у Евро пу, срп ска власт  упра во то пре не бре га-
ва, не зна или не сме да зах те ва: да се јед на ко за све на ро де и 
др жа ве по шту ју европ ска пра ви ла и стан дар ди, ту пре све га 
ми сли мо на ет но је зич ке стан дар де, при ула ску у „по ро ди цу 
„ европ ских на ро да. Да се, у скла ду с нор ма ма ме ђу на род-

на срп ско/ру ских не до у ми ца, у: Ру си ја и Бал кан  пи та ња са рад ње и без бед
но сти,при ре дио Зо ран Ми ло ше вић, ИПС, Бе о град, 2008, 243.

23 Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Аме рич ко укот вља ва ње, ру ско ка шње ње и срп-
ска „си бир ска ди ле ма“ на Бал ка ну, у: Ру си ја и Бал кан  пи та ња са рад ње и 
без бед но сти, при ре дио др Зо ран Ми ло ше вић, ИПС, Бе о град, 2008, 317/18
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ног пра ва, при зна ју срп ске др жав не тво ре ви не и пра во њи-
хо вог ује ди ње ња у је дин стве ну срп ску др жа ву на Бал ка ну. 
Сма тра мо да се му дром и упор ном по ли ти ком, уз еко ном ску, 
по ли тич ку и  дру гу по др шку Ру си је, овај циљ мо же оства ри-
ти.      
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на ци о нал ном ин те ре су, На ци о нал ни ин те рес, 1/2005,  Бе о-
град, 2005.

Сте пић, Ми ло мир, Ср би ја у евро а зиј ској и нео е вро а зиј ској 
кон цеп ци ји - упо ред на ге о по ли тич ка ана ли за, у: Ру си ја и 
Бал кан - пи та ња са рад ње и без бед но сти, при ре дио др Зо ран 
Ми ло ше вић, ИПС, Бе о град, 2008.

Су бо тић, Мом чи ло, Пра во на са мо о пре де ље ње и „ју го сло вен-
ски екс пе ри мент“. Пр ва, дру га, тре ћа Ју го сла ви ја, ИПС, Бе-
о град, 2004.

Су бо тић, Мом чи ло, Ру си ја и са вре ме но срп ско пи та ње с по-
себ ним освр том на Ко смет, у: Ру си ја и Бал кан - пи та ња са-
рад ње и без бед но сти, при ре дио др Зо ран Ми ло ше вић, ИПС, 
Бе о град, 2008.

Мом чи ло Су бо тич 
РЕ СПУ БЛИ КА СЕРБ СКАЯ КРА И НА – КО СМЕТ – 
ЮЖНАЯ АБ ХА ЗИЯ – ОСЕ ТИЯ И РО ЛЬ РОС СИИ

Ре зю ме 

В на сто я щ ей ра бо те про ве де на па рал ле ль ме жду сле
ду ю щ и ми со бы ти я ми: са мо о пре де ле ние сер бов в Ре спу бли ке 
Серб ская Кра и на во вре мя про ти во прав но го и на си ль ствен
но го от со е ди не ния Хор ва тии; на сто я ния на со хра не нии 
тер ри то ри а ль ной це лост но сти Сер бии (Ко со во и Ме то хия) 
в со о твет ствии с тре бо ва ни я ми ме жду на род но го пра ва; 
за щ и та прав на ро дов Южной Осе тии и Аб ха зии во вре мя 
аме ри ка ногру зин ской агрес сии. Ав тор ра бо ты так же рас
сма три ва ет ро ль Рос сии в обо зна чен ных про цес сах в усло ви
ях уси ле ния ее ге о по ли ти че ской мо щи. 
Клю че вые сло ва: Ре спу бли ка Серб ская Кра и на, Сер бия, Ре

спу бли ка Серб ская, Ко смет, Рос сия, США, 
Южная Гру зия, Южная Осе тия, Аб ха зия.
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ДрагомирАнђелковић*

РУ СКО-БЕ ЛО РУ СКИ ОД НО СИ ОД 
ПО ЧЕТ КА 90-ИХ ДО ДА НАС

Ре зи ме

ОдносиРусијеиБелорусије,одраспадаСовјетскогСа
везападоданас,прошлисукрозвишефаза.Процеспостепе
ногудаљавања,започетпослесломазаједничкедржаве,за
устављенјесредином90ихгодина,садоласкомАлександра
ЛукашенканачелоБелорусије.Уједно,тајдогађајпредста
вљапреломнутачкукадасерадиоодносузваничногМин
ска према руским коренимаБелоруса. Белорусија је повела
одлучнупрорускукакоунутрашњу,такоиспољнуполитику,
што је уједно представљало и пробелоруску политику, јер
јеуваженавишеслојностидентитетавећинскогнародате
земље, итиме избегнутоњегово располућивање, на начин
којиседесиоуУкрајиниилиЦрнојГори.Коначно,оријента
цијомнаРусијуомогућенјебрзиекономскиопоравакБело
русије,каоињендаљиразвој,итонасоцијалноодговоран
начин.Сдругестране,иРускаФедерација јеималачитав
низрационалнихразлогакакогеополитичке,такоиунутра
шњополитичкеприроде–уземотивнемотивепроизашлеиз
историјскогнаслеђа–дасвестранорадинаприближавању.
Односидведржавесукренулиузлазномлинијом,пајенамах
деловалодасеонеприближавајуистварањуфедералнеза
једнице.Међутим,збогразличитихекономскихисоцијалних
система, интереса владајућих гарнитура, али и објектив
нихтешкоћапроизашлихизчињеницедасерадио,упогле

* Нова Српска политичка мисао, Београд
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дувеличине,бројустановникаиресурсакојимарасполажу,
драстичноразличитимземљама–безобзиранаблискост
изаједничкопореклодванарода–дотогаипакниједошло.
Штавише,односиизмеђуМинскаиМосквеодсрединедвехи
љадитихповременодоживљавајуозбиљнекризе,атензија
међуњимајесталноприсутна.Ипак,досадањинивоеконом
скогисвакогдругогповезивања,каоидугорочниспољнии
унутрашњиинтересиобедржаве,односнотамошњихвла
дајућихгарнитура,гарантсудаћесавезничкиодносимеђу
њимаопстати,мождатекузформалну, али свакаконеи
суштинскудистанцу,безобзираштосенамахучинидаје
напомолустратешкапреоријентацијаМинска.Уосталом,
маколикотонапрвипогледделовалопарадоксално,интерес
Москве јеништамањиодМинска,да уоколностимакада
таземљавишенеможедапостанечакниперифернидео
евроатлантскогблока,онапобољшасвојевезесаБриселом,
иубудућепредстављапартнера,анеотежавајућифактор,
уодносимаРускеФедерацијеиЕУ.
Кључне речи: Русија, Белорусија, национални идентитет,

спољнаполитика,интерес,савезништво,ЕУ.
Ру ски су не са мо ко ре ни, већ и је дан жи ви слој на ци о-

нал ног осе ћа ња бе ло ру ског на ро да. Услед ли тван ског и пољ-
ског осва ја ња и ве ков ног кул тур ног и је зич ког ути ца ја тих 
на ро да, део Ру са је по при мао из ве сне осо бе но сти. По сте пе но, 
ру ско др во се раз гра на ло та ко да да нас по сто је три ње го ва 
спе ци фич на де ла: Ру си (Ве ли ко ру си), Укра јин ци (Ма ло ру си) 
и Бе ло ру си. Тра ди ци о нал но, њи хо ви при пад ни ци пра во слав-
не ве ре има ју два сло ја на ци о нал ног иден ти те та – све ру ски 
и ужи бе ло ру ски или укра јин ски. Дру га чи је сто је ства ри са 
ка то лич ким и уни јат ским ста нов ни штвом (а оно у Бе ло ру си-
ји ни је број но, тј. ма ње од 10% ет нич ких Бе ло ру са при па да 
ка то лич кој цр кви оба об ре да), ко је је уз по моћ ком би на ци је 
при ти са ка и ну ђе ња при ви ле ги ја од стра не пољ ско-ли тван-
ских вла сти, то ком 17. и 18. ве ка од ба ци ло пра во сла вље. Оно 
је тра ди ци о нал но, ве ли ким де лом, не при ја тељ ски на стро је-
но пре ма Ру си ји, ко ју до жи вља ва као не же ље ни сим бол ве-
ре пре да ка и оте ло тво ре ње на ци о нал ног иден ти те та ко ји не 
са мо што лич но же ли да за бо ра ви, већ хо ће да по ти сне и код 
пра во слав них Бе ло ру са. Са свим је уме сно по ре ђе ње, да би 
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нам си ту а ци ја би ла ја сни ја, са од но сом од на ро ђе ног исла-
ми зи ра ног и по ка то ли че ног ста нов ни штва срп ског по ре кла, 
пре ма Ср би ји и Ср би ма.

У до ба по сто ја ња СССР-а, уз ува жа ва ње спе ци фич но-
сти бе ло ру ског на ро да – из у зев то ком крат ког раз до бља два-
де се тих го ди на ка да је во ђе ња ра ди кал на бољ ше вич ка по ли-
ти ка не кри тич ког ре ша ва ња на ци о нал ног пи та ња (обич но на 
ште ту Ру са, као што је код нас то био слу чај у со ци ја ли стич-
кој Ју го сла ви ји, са не ги ра њем срп ских ин те ре са и дез ин те-
гра ци јом срп ског ет нич ког про сто ра) – кроз све сфе ре де ло-
ва ња „иде о ло шког апа ра та“ др жа ве, не го ва но је све оно што 
је би ло од зна ча ја за ин те гри са ње три све ру ске гра не. Оту да, 
пре рас пад Со вјет ског Са ве за, ру ски слој на ци о нал ног иден-
ти те та Бе ло ру са био је још раз ви је ни ји, од но сно ње го во ис по-
ља ва ње би ло је знат но при сут ни је не го што је то био слу чај 
са срп ском стра ном на ци о нал ног иден ти те та на ших Цр но-
го ра ца, од ка да је од стра не ти то и стич ког ре жи ма на мет нут 
став да су они по себ на на ци ја. Од раз то га је да су Бе ло ру си, 
ни шта ма ње од Ру са (Ве ли ко ру са) у кри тич ном раз до бљу за 
оп ста нак СССР-а, по др жа ва ли фе де рал ну др жа ву. На ре фе-
рен ду му одр жа ном у мар ту 1991. го ди не, 83% гра ђа на Бе ло-
ру си је из ја сни ла се у при лог оп стан ку Со вјет ског Са ве за, док 
је на ни воу це ле зе мље та ко би ло опре де ље но 76,5% гра ђа на. 

РаспадСовјетскогСавеза

 Ве ћи на Бе ло ру са би ла је без ре зер вно опре де ље на за 
оп ста нак др жав не за јед ни це са Ру си јом, из исто риј ско-на ци-
о нал них раз ло га. Но, вла да ју ће струк ту ре у Мин ску би ле су 
у пу ној ме ри све сне још не че га. У по сле рат ном пе ри о ду Бе-
ло ру си ја је по ста ла „мон та жни цех“ СССР-а. Мно ги фи нал ни 
про из во ди, чи ји еле мен ти су пра вље ни ши ром зе мље, скла-
па ни су у фа бри ка ма Бе ло ру си је. Њен зго дан ге о граф ски по-
ло жај по го до вао је то ме. Ро бе су из бе ло ру ских фа бри ка ла ко 
усме ра ва не у су сед не со ци ја ли стич ке зе мље, или ка глав ним 
ур ба ним и ре ги о нал ним ди стри бу тив ним цен три ма СССР-а. 
Сто га је због ха о са у си сте му ди стри бу ци је про из во да и снаб-
де ва ња пред у зе ћа, до ко јег је до шло на ме ђу ре пу блич ком ни-
воу од ка да је по ли ти ка пе ре строј ке до спе ла у ћор со как, Бе-
ло ру си ја ви ше тр пе ла не го дру ге ре пу бли ке, а ре пу блич ко 
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ру ко вод ство се осно ва но пла ши ло еко ном ских и со ци јал них 
по сле ди ца да љег уру ша ва ња фе де ра ци је.1 Ту ве ро ват но ле жи 
и узрок по сте пе ног на ра ста ња ни воа иде о ло шке ри гид но сти 
та да шњег бе ло ру ског вођ ства, ко је је, док ни је уви де ло ку да 
во ди не ве што во ђен ре форм ски про цес, ње га углав ном по др-
жа ва ло. 

 Ка да је рас пад си сте ма већ да ле ко од ма као, гру па со-
вјет ских др жав них, пар тиј ских и вој них функ ци о не ра по-
ку ша ла је да из ве де др жав ни удар (19. ав гу ста 1991. го ди не), 
ира ци о нал но по ми слив ши да је до вољ но из ве сти вој ску на 
ули це, па да зе мља бу де кон со ли до ва на (што би ве ро ват но 
би ло мо гу ће у не кој ра ни јој фа зи, али и та да би би ло не у по-
ре ди во ви ше те шко ћа са еко ном ском кон со ли да ци јом, не го 
са по ли тич ком). Да ствар бу де го ра, ни су схва ти ли до ко је 
ме ре су већ ус по ста вље ни од но си про тив ко јих су се бо ри ли; 
ни су уви де ли да ни је до вољ но да се из вр ши др жав ни удар 
са мо на фе де рал ном ни воу, већ је ну жно то се учи ни ти и на 
ни воу ре пу бли ка. До ду ше, део ре пу блич ких ру ко вод ства, 
укљу чу ју ћи и врх бе ло ру ског, по др жао је ко ми тет ко ји је на 
крат ко пре у зео власт у Мо скви (тј. имао је илу зи ју да је пре-
у зео власт). Но, то ни је би ло од ве ли ког зна чај у окол но сти ма 
ка да се еста бли шмент Ру ске Фе де ра ци је, ак тив но по др жан 
од стра не де ла на ро да, од луч но су прот ста вио др жав ном уда-
ру. Та ко је он, у окол но сти ма ка да ње го ви пред вод ни ци или 
ни су има ли вој но-по ли циј ске сна ге на ко је су ствар но мо гли 
да се осло не, или ни су би ли спрем ни да ма сов но при ме не 
си лу, про пао. По сле то га је раз вла шћен до та да вла да ју ћи бе-
ло ру ски круг. По узо ру на Ру си ју, и у Бе ло ру си ји је за бра ње на 
до та да не при ко сно ве на ко му ни стич ка пар ти ја, а са њом је у 

1 Бе ло ру ско ру ко вод ство би ло је све сно и еко ном ских по сле ди ца Чер-
но биљ ске ка та стро фе (а тај град се на ла зи, иако у Укра ји ни, на све га 
16 км од гра ни це Бе ло ру си је), и чи ње ни це да њи хо ва ре пу бли ка не 
мо же са ма да се из бо ри са њи ма. На сре ћу Бе ло ру си је, чак и у вре-
ме док се озбиљ но љу љао и већ по чео да се рас па да, СССР је смо гао 
сна ге да усме ри ре сур се ка ко би по сле ди це тра ге ди је би ле убла же не. 
Са мо за са на ци ју ште те (ева ку а ци ју љу ди, из град њу но вих ку ћа, се-
о бу пред у зе ћа) по тро ше но је 16 го ди шњих бу џе та Бе ло ру си је (сред-
ства су углав ном до шла из фе де рал них фон до ва, ма да је и по ред то га 
при ти сак на ре пу блич ки бу џет био ве ли ки). На рав но, ште та се ни је 
на то ме за вр ши ла. О ње ним раз ме ра ма го во ри и то да го ди на ма, због 
кон та ми на ци је, ни је об ра ђи ва но око 20% по љо при вред ног зе мљи-
шта ре пу бли ке. 
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исто ри ју оти шао и њен ли дер (и до др жав ног уда ра нај моћ-
ни ји чо век у ре пу бли ци),  Ана то лиј Ма ло фе јев. При си љен је 
био да се по ву че са функ ци је и ње гов са рад ник, пред сед ник 
пре зи ди ју ма Вр хов ног со вје та Бе ло ру си је (фор мал но пр ви 
чо век ре пу бли ке), Ни ко лај Де мен теј. Ње го во ме сто – ко је је 
за си ја ло пу ним сја јем по што су не ста ли ко му ни стич ка пар-
ти ја и њен ли дер, ко ји су за се њи ва ли др жав но ру ко вод ство 
– за у зео је до та да шњи за ме ник пред сед ни ка пре зи ди ју ма, 
јав но де кла ри са ни про тив ник др жав ног уда ра, Ста ни слав 
Шу шкје вич. 

 Са сло мом др жав ног уда ра и ра су лом у ре до ви ма ко-
му ни стич ке пар ти је и фе де рал не ад ми ни стра ци је, СССР је 
по стао струк ту ра ко ја под се ћа на ку ли се. Фор мал но је још 
по сто јао, али ре пу бли ке су на сво јој те ри то ри ји пре у зи ма-
ле кон тро лу над фе де рал ним ин ге рен ци ја ма и имо ви ном, а 
са ве зно ру ко вод ство су иг но ри са ле. Кон тро лу над вој ском, 
КГБ-ом и спољ ним по сло ви ма, ме ђу пр ви ма, оте ла је и Ру-
си ја. Ипак, ни је тач но, ка ко се че сто ка же, да је Бо рис Јељ-
цин же лео рас пад фе де ра ци је. Он је са мо при жељ ки вао да 
убу ду ће уме сто Ми ха и ла Гор ба чо ва игра глав ну уло гу, и да 
се без ме ша ња фе де рал них ор га на ре пу бли ке ди рект но до го-
во ре око но ве др жав не за јед ни це. Ме ђу тим, ка да је уви део да 
су укра јин ске вла сти се па ра ти стич ки на стро је не (тј. да су се 
пре тва ра ле да су за фе де ра ци ју до оног тре нут ка ка да су по-
сле не у спе лог др жав ног уда ра на сво јој те ри то ри ји ус по ста-
ви ле кон тро лу над вој ском и по ли ци јом), и да да ље на те за ње 
око са ве зне др жа ве оме та ње го во учвр шћи ва ње на вла сти у 
Ру си ји, пре ко но ћи је жр тво вао др жа ву за јед ни цу. 

 Власт је за Бо ри са Јељ ци на би ла из над ин те ре са ра-
штр ка ног ве ли ко ру ског на ро да и је дин ства три ру ске на ци-
о нал не гра не, од но сно исто риј ског на сле ђа Ру си је. Што се 
ти че бе ло ру ске вла сти – чак и оне но ве, ко ју је из ро дио слом 
др жав ног уда ра, а ко ја ни је би ла без ре зер вно про ру ска – она 
је услед та квог опре де ље ња на ро да, и еко ном ских ин те ре са 
ре пу бли ке, и у фа зи аго ни је СССР-а, ин си сти ра ла да се у не-
кој фор ми са чу ва за јед нич ка др жа ва. То је же ле ла, си гур но и 
услед за бри ну то сти због бу дућ но сти зе мље, и власт Ка зах-
ста на (где су Ру си, Укра јин ци и Бе ло ру си та да чи ни ли 50% 
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ста нов ни штва, а ур ба ни Ка за си углав ном при хва ти ли ру ску 
кул ту ру и је зик). Но, кључ ну реч има ле су Мо сква и Ки јев.

 Укра ји на и Ру ска Фе де ра ци ја до го во ри ле су се да Со-
вјет ски Са вез бу де рас пу штен, упр кос во љи ве ћег де ла три ис-
точ но сло вен ска и ве ћи не дру гих на ро да СССР-а. Да ци ни зам 
бу де ве ћи, баш на те ри то ри ји Бе ло ру си је, ко ја је нај о длуч ни је 
би ла за оп ста нак др жав не за јед ни це,  пот пи са на је „од лу ка 
о ег зе ку ци ји“ фе де ра ци је. У јед ној вла ди ној ре зи ден ци ји на 
за па ду те ре пу бли ке, 8. де цем бра 1991. го ди не са ста ли су се 
ли де ри Ру си је, Укра ји не и Бе ло ру си је (Бо рис Јељ цин, Ле о-
нид Крав чук и Ста ни слав Шу шкје вич), и као прет став ни ци 
три од че ти ри зе мље осни ва ча СССР-а (са вез ко му ни стич ких 
ре пу бли ка осно ва ла је и Тран скав ка ска фе де ра ци ја, ка сни-
је по де ље на на Гру зи ју, Азер беј џан и Јер ме ни ју), пот пи са ли 
до го вор по ко ме је пре стао да ва жи спо ра зум о ства ра њу Со-
вјет ског Са ве за из 1922. го ди не. Тај акт по ста ће по знат, по 
пра ста рој шу ми у ко јој се на ла зи ла ви ла у ко јој је са ста вљен, 
као Беловежскиспоразум. Упо ре до са уки да њем Со вјет ског 
Са ве за, осно ва на је за јед ни ца Ру си је, Укра ји не и Бе ло ру си је, 
отво ре на и за дру ге ре пу бли ке. У пи та њу је Заједницанеза
виснихдржава(ЗНД).2

УмереноудаљавањеМинскаодМоскве

Бе ло ру си ја је, као и дру ге со вјет ске ре пу бли ке, по ста-
ла не за ви сна др жа ва са тек не знат но мо ди фи ко ва ним со вјет-

2 За јед ни ца је фор ми ра на као ме ђу на род на ор га ни за ци ја др жа ва, а не 
као кон фе де ра ци ја. Ње на свр ха је би ла да олак ша раз два ја ње бив-
ших ре пу бли ка исте др жа ве, али и да им по мог не да са ра ђу ју у ве зи 
са оним за шта сма тра ју да је за њих ко ри сно. Др жа ва ма осни ва чи ма 
ЗНД-а при кљу чи ле су се у Ал ма-ати (та да глав ном гра ду Ка зах ста-
на) 21. де цем бра 1991. го ди не но во на ста ле др жа ве Сред ње Ази је, као 
и Јер ме ни ја и Азер беј џан. На ред них го ди на ЗНД-у су при сту пи ле 
Мол да ви ја и Гру зи ја, да би за тим Тур кем ни ја и Гру зи ја на пу сти ле 
ре дов но члан ство и по ста ле при дру же не чла ни це ЗНД. Од ЗНД су се, 
бар у не ким сфе ра ма, дис тан ци ра ле и Укра ји на и Мол да ви ја. С дру ге 
стра не Мон го ли ја је по ста ла при дру же ни члан, а же љу да се учла ни 
у „клуб“ из ра зио је и Ав га ни стан. Та ко За јед ни ца, су жа ва њем и ши-
ре њем, пре ста је да се по кла па са не ка да шњим СССР–ом (без бал тич-
ких ре пу бли ка). Ина че, ка ко је Бе ло ру си ја уз Ру си ју увек би ла је згро 
ин те гра ци ја на пост со вјет ском про сто ру, већ у де цем бру 1991. го ди не 
од лу че но је да Минск бу де цен тар ЗНД тј. да се ту на ла зе ор га ни За-
јед ни це. О то ме: Ми ха й лов В. А., Содружествонезависнимыхгосу
дарств, Макс Пресс, Мо сква, 2005.
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ским по ли тич ким ин сти ту ци ја ма. Због на сто ја ња да се у 
не ком ви ду са чу ва со ци ја ли зам, устав ни по ре дак ни је про-
ме њен ни на фе де рал ном, ни на ре пу блич ком ни воу (што се 
де си ло пре рас па да СФРЈ чак и код нас, на ни воу ре пу бли ка). 
На ста ри устав ни си стем са мо је на ка ле мље но ви ше стра нач-
је. До ду ше, по сле рас пу шта ња ко му ни стич ке пар ти је, у зе-
мљи је два и да су по сто ја ле стран ке са иоле раз ви је ном ин-
фра струк ту ром.

 Кључ ну уло гу имао је Вр хов ни со вјет (пар ла мент), 
иза бран у мар ту 1990. го ди не, на ко ме су, на рав но не под рав-
но прав ним усло ви ма, уче ство ва ле и опо зи ци о не стран ке. У 
ства ри, услед инерт но сти иза зва не ви ше де це ниј ским то та ли-
та ри змом, ве ћи део на ро да ни је ни по ка зао на ро чи те по ли-
тич ке скло но сти. На род на же ља за плу ра ли змом умно го ме 
је амор ти зо ва на до пу ште ним по сто ја њем раз ли чи тих стру ја 
уну тар ко му ни стич ке пар ти је, ко ју је, мо жда и не без раз-
ло га, пред рас пад СССР-а, ве ћи на Бе ло ру са до жи вља ва ла 
као око сни цу оп стан ка др жа ве. Опо зи ци о не сна ге има ле су 
сво ју ба зу та мо где је и ра ни је ти ња ло не за до вољ ство – на 
за па ду зе мље, као и ме ђу ста нов ни штвом ри мо ка то лич ке и 
уни јат ске тра ди ци је, на ста ње ним у Мин ску, од но сно та мо-
шњим про за пад но на стро је ним ин те лек ту ал ним кру го ви ма. 
Око сни цу опо зи ци о ног де ло ва ња пред ста вљао је на ци о на ли-
стич ки Бе ло ру ски на род ни фронт. 

 То што су у сре ди шту опо зи ци о ног ор га ни зо ва ња би-
ле ан ти ру ске, а не де мо крат ске иде је, бит но је до при не ло не у-
спе ху но во на ста лих пар ти ја. Ти ме је ство ре на ба ри је ра ду гог 
тра ја ња из ме ђу њих, и ве ћег де ла бе ло ру ског на ро да (по го то-
во у ис точ ном и цен трал ном де лу зе мље). У до ба оправ да ног 
оду ше вље ња због ини ци јал не де мо кра ти за ци је дру штва, под 
ве лом при хва та ња за пад них вред но сти, и ма њи део пра во-
слав ног ста нов ни штва (пре све га у Мин ску) не кри тич ки је 
при хва тио не ке ста ре пољ ско-ка то лич ке фло ску ле, ко је се 
од но се на Ру се, од но сно иде је ду кљан ског ти па. Ме ђу тим, 
ка да се ра ди о ве ћи ни пра во слав ног ста нов ни штва, и оно но-
во, уисти ну по зи тив но, би ло је ком про ми то ва но ру со фо би-
јом. Та ко се де си ло да због ма ли ци о зне за ме не те зе од стра не 
на вод но де мо крат ски опре де ље них кру го ва, у ства ри, ду го-
трај но тр пи де мо кра ти за ци ја дру штва.
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 Око 90% иза бра них на род них по сла ни ка при па да ло је 
ра зним стру ја ма ко му ни стич ке пар ти је, а ве ли ка ве ћи на њих 
би ли су љу ди из при вре де, од угле да у сво јој сре ди ни (а не 
као што је то ра ни је био слу чај, пар тиј ске би ро кра те). Оту да, 
по сле рас па да СССР-а, у бе ло ру ском пар ла мен ту пре суд ну 
реч има ли су при пад ни ци тзв. ме на џер ске оли гар хи је, ко ји су 
не рет ко по ли тич ки де ло ва ли као не за ви сни по сла ни ци, и пре 
све га на сто ја ли да кроз раз не прин ци пи јел не и не прин ци пи-
јел не на год бе и ко а ли ци је, из ву ку не ку ко рист за сво ју ло кал-
ну за јед ни цу и пред у зе ћа чи ји су че сто би ли ди рек то ри. Из 
њи хо вих ре до ва био је и, у по гле ду ре ал них ком пе тен ци ја, 
нај у ти цај ни ји чо век у зе мљи – пре ми јер Вја че слав Кје бич. С 
дру ге стра не, док је вла да ју ћа тзв. ме на џер ска оли гар хи ја пре 
све га гле да ла да спа са ва сво је ком па ни је, и да се у тран зи ци о-
ном ха о су око ри сти, и ра ди то га би ла спрем на да пра ви раз не 
не прин ци пи јел не ком про ми се, екс трем но на ци о на ли стич ка 
опо зи ци ја тру ди ла се да на мет не во ђе ње по ли ти ке за о кру жи-
ва ња бе ло ру ског на ци о нал ног иден ти те та, на на чин ка ко га 
је она ви де ла, а то је пр вен стве но зна чи ло дис тан ци ра ње од 
ру ског на сле ђа. Шо ви ни стич ке сна ге, иако ма ло број не, ја сно 
су зна ле шта хо ће и би ле спрем не агре сив но за то да се бо ре, 
па су че сто и успе ва ле да на мет ну оно што же ле. Бли зак њи-
хо вој по ли ти ци, иако уме ре ни ји, био је и Шу шкје вич.

 Вла да и пар ла мен тар на ве ћи на, с об зи ром да су би ли 
про ру ски опре де ље ни као гро Бе ло ру са, и да су би ли све сни 
да је њи хо ва зе мља еко ном ски, кул тур но, на уч но и у сва ком 
дру гом по гле ду упу ће на на Ру си ју, на сто ја ли су да са Мо-
сквом раз ви ја ју што бо ље од но се. Бе ло ру си ја је би ла ло јал ни 
члан За јед ни це не за ви сних др жа ва, и у сва ком дру гом по-
гле ду пра ти ла је ру ске ини ци ја ти ве на пост со вјет ском про-
сто ру. Ипак, тру ди ла се да упо ре до ус по ста ви до бре од но се 
са САД и зе мља ма ЕУ, од но сно да у пу ној ме ри раз ви је сво ју 
др жав ну ин фра струк ту ру, а не да се у не ким кључ ним сек-
то ри ма осла ња на Ру си ју (уво ђе ње соп стве не ва лу те, тј. бе-
ло ру ске уме сто ру ске ру бље, ства ра ње пот пу но за себ ног си-
сте ма про тив ва зду шне од бра не ре пу бли ке, раз ви ја ње мре же 
ди пло мат ских пред став ни штва). Бе ло ру си ја, иако је не вољ но 
упло ви ла у во де не за ви сно сти, на сто ја ла је да у сва ком по гле-
ду по ста не уисти ну не за ви сна др жа ва.
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 Уоста лом, то је и ра зу мљи во. Но, про блем је пред ста-
вља ло то што је на уну тра шњем пла ну власт по пу сти ла под 
при ти ском на ци о на ли стич ке опо зи ци је, и у то вре ме ак тив-
ног де ла не вла ди ног сек то ра (за ко ји се по ка за ло да у ве ли-
кој ме ри ни је био не за ви сан, већ је прет ста вљао тран сми си ју 
САД и не ких ње них европ ских са ве зни ца, као и ка то лич ке 
цр кве) и у ду ху ту ђе мо де про мо ви са ња на ци о нал не ре не-
сан се за по че ла про цес по ти ски ва ња ру ског је зи ка и кул ту ре. 
Па ра докс је пред ста вља ло то да док ве ћи на по сла ни ка, по ли-
ти ча ра и чи нов ни ка ни је зна ла бе ло ру ски је зик, он је убр за-
ним тем пом за ме њи вао ру ски у шко ла ма, фа кул те ти ма, вла-
ди ним, на уч ним и кул тур ним уста но ва ма.3 

 Јељ ци но ва Ру си ја, иако због то га сва ка ко ни је би ла 
срећ на, тај про цес је при хва та ла го то во као не што нор мал-
но, не што што је у скла ду са но во на ста лим ста њем. За не ма-
ру ју ћи све оно што су штин ски по ве зу је три ру ска (ис точ но-
е вроп ска) на ро да, Мо сква је те жи ште ста вља ла на за шти ту 
др жав них ин те ре са Ру ске Фе де ра ци је и ма њин ских пра ва 
Ве ли ко ру ског на ро да ван ње них гра ни ца. Из гле да ло је да 
се од ре кла све ру ске иде је у име др жав ног иден ти те та Ру си-
је. Ме ђу тим, ве ли ки део Бе ло ру са сма трао је (ве ли ко)ру ски 
је зик све ру ским, и њим го во рио и у сво јим ку ћа ма, та ко да 
је по пу шта ње вла сти на ци о на ли стич кој опо зи ци ји иза зва-
ло ве ли ко не за до вољ ство, и то не са мо у обла сти ма уз ру ску 
гра ни цу. С дру ге стра не, не кри тич ки про за пад но на стро јен 
део ста нов ни штва сма трао је да вла да ни је од луч но кре ну ла 
пу тем евро а тлант ских ин те гра ци ја, во ђе ња еко ном ске по ли-

3 Бе ло ру ски књи жев ни је зик ство рен је на осно ву сред њо бе ло ру ског го во ра 
то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка, пре све га од стра не ка то лич ких и уни јат ских 
ин те лек ту а ла ца, ко ји су се под ути ца јем ру ске вла сти уда љи ли од ра ни је на-
мет ну тог пољ ског иден ти те та, али ни су при хва ти ли све ру ску на ци о нал ну 
свест. Ина че, на род ни, го вор ни је зик, до ста се раз ли ку је на ре ла ци ји за пад – 
ис ток бе ло ру ског ет нич ког под руч ја. А као што је то чест слу чај са је зи ци ма, 
у мно го ме од по ли тич ких фак то ра за ви си да ли ће они би ти тре ти ра ни као 
за себ на це ли на, или гру па ди ја ле ка та не ког срод ног, ве ћег, је зич ког под руч-
ја. Уда ље ни ди ја лек ти не мач ког, не раз ли ку ју се ви ше не го три срод на ис-
точ но сло вен ска је зи ка, а по го то во су раз ли ке мно го ве ће не го ме ђу њи хо вим 
гра нич ним зо на ма. Но, за хва љу ју ћи бољ ше вич ком мо де лу ре ша ва ња на ци-
о нал ног пи та ња, на ру ском про сто ру је пре о вла да ло ста но ви ште по ко ме су 
ве ли ко ру ски, бе ло ру ски и укра јин ски срод ни, али ипак раз ли чи ти је зи ци, 
а не ма ње-ви ше уда ље не гру пе ди ја ле ка та јед ног је зи ка. О то ме: Фи лин Ф. 
П., Происхождениерусского,украинскогоибелорусскогоязыков.Истори
кодиалектологическийочерк,                КомКнига,  Москв а,  2006.
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ти ке у ду ху, та да без ре зер вно од стра не ММФ-а на ме та ног 
тзв. Ва шинг тон ског кон сен зу са4, по др шке об но ви бе ло ру ске 
уни јат ске цр кве и све ко ли ког дис тан ци ра ња од Мо скве.

 За о штра ва њу по ли тич ких тен зи ја, у усло ви ма дра-
стич ног ра но тран зи ци о ног еко ном ског па да и иден ти тет ских 
пре ви ра ња, по го до вао је и кон фу зан по ли тич ки си стем, у ко-
ме ни је из вр ше на ва ља на по де ла вла сти. Ра ни је то ни је био 
про блем јер се под ра зу ме ва ло да пар тиј ско (ко му ни стич ко) 
ру ко вод ство, без об зи ра на фор мал на овла шће ња др жав них 
ор га на, до но си све ва жне од лу ке. Шу шкје вич, пред сед ник 
пре зи ди ју ма Вр хов ног со вје та (пред сед ник скуп шти не, ко ји 
је у скла ду са со вјет ском прак сом до жи вља ван и као сво је вр-
сни пред сед ник ре пу бли ке), сма трао је да му при па да глав на 
уло га у по ли тич ком жи во ту зе мље, а истог ми шље ња био је 
и пред сед ник вла де Кје бич, ко ји је уз се бе имао ве ћи ну на-
род них по сла ни ка. Су коб око вла сти имао је и спољ но по ли-
тич ку ди мен зи ју. Кје бич је тра жио осло нац у Ру си ји (ма да 
је спро во дио уну тра шњу по ли ти ку ја ча ња уже, чи сто бе ло-
ру ске стра не на ци о нал ног иден ти те та ње го вих су на род ни ка, 
на уштрб ши ре, све ру ске), док је Шу ке вич за го ва рао пот пу-
ни је окре та ње Ва шинг то ну и Бри се лу, па и раз ви ја ње по себ-
них ве за са Вар ша вом (слич них они ма ко је су по сто ја ле са 
Мо сквом). Су дар из ме ђу два де ла еста бли шмен та раз ре шен 
је по ра зом Шу шкје ви ча. Он је, због оп ту жби за ко руп ци ју, 
био при си љен да под не се остав ку. Убр зо је усво јен и но ви 
Устав, ко ји је пред ви ђао уво ђе ње функ ци је пред сед ни ка ре-
пу бли ке са при лич но ве ли ким овла шће њи ма, а оче ки ва ло се 
да ће њу за у зе ти та да шњи пре ми јер.

4  По д  „ва шингтон ским к онсензус ом“  подразумева  с е пакет ме ра,  у 
духу  ек ономских не оли бер алних идеја, к ој е  је почетком 9 0-их година 
ММФ  прихвати о и  нам етао к ао универзал ни  „лек“  з а  сирома шт во  
и  к ао доба р о снов за ра зв ој .  „Ва шингто нс ки  п ак ет “ је у кључ ивао 
 цел ови ту прив ат из ац иј у, уну трашњу  и  сп ољнот рг овинску л иб ер-
ал изаци ју , фискал ну  дисцип ли ну,  стабил из ацију курса,  смањ ив ање  
п ореза у з  п роширив ање пор е ск е  основиц е,  макс ималну  отв оренос т 
 за  стране инв ес тиције. И деолошки  слеп а, н еод мерен а, пр имена  такв е 
е кономс ке поли тике  – без обзи ра што  са ми по  с еби инструм ен ти  к оји 
чин е „ ва шингто нски  паке т“   ни су лоши  –  у многим  зем љама довел а ј е 
до в иш ег од ишњег  п ог оршањ а  привредн е  ситуац иј е. И јед ин о  је, н ам-
ер но или с лу чајно,  п огодова л а бог аћењу ма њине и  п родору, односно 
оплођавању капитала из богатих земаља евроатлантског блока. 
Видети:                                     Душанић Ј. Б.,  WashingtonConsensus:кодификованипрогр
амекономскогнеоколонијализма, Нова  Европ а, Беогр ад , 200 7. 
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 Раз вој на бе ло ру ској по ли тич кој сце ни ука зи вао је 
да ће убр зо до ћи до при бли жа ва ња Бе ло ру си је и Ру ске Фе-
де ра ци је. Ујед но, и Ру си ја је по че ла да се опо ра вља од шо-
ка иза зва ног бр зим рас па дом СССР-а. Де фи ни са ла је спољ-
ну по ли ти ку ко ја је под ра зу ме ва ла енер гич но де ло ва ње на 
праг ма тич ним осно ва ма и без ме га ло ман ских пре тен зи ја, 
ка ко би њен ути цај остао до ми нан тан на про сто ру „бли ског 
ино стран ства“, тј. про сто ра не ка да шњег Со вјет ског Са ве за. 
Исте го ди не, у ду ху но ве ру ске спољ не по ли ти ке, усво јен је и 
ста тус За јед ни це не за ви сних др жа ва, по ко ме др жа ве чла ни-
це тре ба да ра де на да љем раз ви ја њу је дин стве ног тр жи шта 
и во де уса гла ше ну ме ђу на род ну по ли ти ку, али и да са ра ђу ју 
на пла ну од бра не и јав не си гур но сти, од но сно да ускла ђу ју 
ими гра ци о ну по ли ти ку. У кон тек сту об но ве свог пре сти жа 
на про сто ру не ка да шњег СССР-а, Ру си ја је пре суд ну уло гу 
при да ва ла уна пре ђе њу ве за са Бе ло ру си јом (као и Укра ји-
ном, и Ка зах ста ном). Уз свест о при пад но сти Бе ло ру си је све-
ру ском исто риј ском и ет нич ком про сто ру, у то ме су има ли 
ве ли ку уло гу и ге о по ли тич ки мо ти ви. 

 Бе ло ру си ја има стра те шки ва жну по зи ци ју из ме ђу Ру-
си је и Ис точ не Евро пе, ко ја је убр зо по сле ру ше ња Бер лин-
ског зи да ушла у аме рич ку ути цај ну сфе ру. У до ба СССР-а на 
те ри то ри ји Бе ло ру си је из гра ђе на је ва жна вој на ин фра струк-
ту ра, укљу чу ју ћи објек те ПВО од огром ног зна ча ја за за шти-
ту ка ко те ре пу бли ке, та ко и европ ског де ла Ру си је. Њи хов 
зна чај је још ви ше по рас тао од ка да је по ста ло ја сно да су за 
Ру си ју, не са мо не по сред но, већ и по сред но кроз са ве знич ку 
са рад њу, из гу бље ни слич ни објек ти у Ле то ни ји, а да ће се то 
бр зо де си ти и са Укра ји ном. Мо сква се на шла у не за вид ној 
си ту а ци ји да, док се су о ча ва ла са ве ли ким еко ном ским те-
шко ћа ма, мо ра да из дво ји ве ли ка сред ства за ства ра ње за о-
кру же не вој но-стра те шке ин фра струк ту ре на сво јој за пад ној 
гра ни ци, или да уз мно го ма ња ди рект на ула га ња, њу ус по-
ста ви уз умре жа ва ње и до пу ну оно га што је већ по сто ја ло 
на те ри то ри ји Бе ло ру си је. Да са да не го во ри мо и о јед на ко 
ва жним стра те шко-енер гет ским пи та њи ма, ко ји ма ће мо се 
ба ви ти ма ло ка сни је.

 Белорускорускоприближавање

 Уз емо тив не, мно ги ра ци о нал ни раз ло зи у при лог ус-
по ста вља ња са ве знич ких ве за са Ру си јом по сто ја ли су и на 
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бе ло ру ској стра ни. Ипак, ни нај ве ћи оп ти ми сти у Мо скви 
ни су прет по ста вља ли до ко је ме ре ће по во љан ток до би ти 
уна пре ђе ње од но са са Мин ском, од но сно ре ви та ли за ци ја ру-
ске стра не на ци о нал ног иден ти те та Бе ло ру са. На пред сед-
нич ким из бо ри ма одр жа ним у ле то 1994. го ди не, по бе дио је 
по ли тич ки аут сај дер ко ме ана ли ти ча ри и ме ди ји ни су да ва-
ли шан су, у су да ру са дво ји цом про за пад них кан ди да та (Шу-
шкје ви чем и По знја ком) – ко ји су ужи ва ли по др шку по је ди-
них по ли тич ких кру го ва у зе мља ма ЕУ, САД, Пољ ској, као и 
де ла ло кал них би зни сме на и стра них ин ве сти то ра – и Кје би-
чем, кан ди да том вла сти ко ји је уз се бе имао раз не др жав не 
ме ха ни зме, и ко га су уз то по др жа ли зва нич на Ру си ја и Ру ска 
пра во слав на цр ква.5 

По бед ник на из бо ри ма, Алек сан дар Лу ка шен ко, на ро ду 
је био по знат као же сто ки бо рац про тив ко руп ци је и тран-
зи ци о ног ме ше та ре ња, али и гор љи ви за го вор ник оп стан ка 
СССР-а, од но сно не са мо при бли жа ва ња Ру си ји, већ и ра ди-
кал ног пре ки да са прак сом иден ти тет ског дис тан ци ра ња Бе-
ло ру са од ру ских ко ре на и вра ћа ња пре ђа шње уло ге ру ском 
је зи ку и кул ту ри.6 Иако ни је имао зна чај ни ји при ступ ме ди-
ји ма – они на кло ње ни ре жи му, као и они евро а тлант ски ори-
јен ти са ни, на сто ја ли су да га мар ги на ли зу ју – Лу ка шен ко је 
ус пео да би ра чи пре по зна ју шта им ну ди и по ве ру ју да је у 
ста њу да то оства ри. Упор но је оби ла зио зе мљу и ди рект но 
исту пао пред на ро дом, а ње го ве ја сно из ло же не иде је по том 
су се ши ри ле од ува до ува, и му ње ви то за до би ја ле по др шку. 
Та ко се де си ло да чо век ко га ни је дан цен тар мо ћи ни је по др-

5 Православна црк ва у  Бе лоруси ји  им а аутоном ан статус у о кв иру Руске  прав-
осл авне ц ркв е, тј. п редставља  егзархат М осковске патрија рш ије,  на  чијем  
че лу се  налази м ит ро по лит .

6 Ка о углед ни  мена џер  Лукашен ко  је иза бран  1990. годин е  за члана 
В рхо вног с ов јет а, а  по ст ао  је поз на т по то ме  што ј е био ј едини 
 на ро дн и  посланик к ој и ј е непоко ле бљ иво бра нио оч ув ање  Совјетс ког 
Савеза и  о нда кад а с у се л идери  т ри  с ловенске  репуб лике дого вор или 
о њег овом уки да њу гласао про тив  р атификације т зв .  Беловежско г 
 споразума .  Ин аче, Лук аш ен ко  је рође н  195 4. године у  источном де-
лу Бел ору сије (у мес ту Ко пи с,  у Витебској обл асти).  Завр шио ј е  дв а 
факултета , а по об разова њу  је  истори ча р и ек он оми ста (с пец иј алиста 
 агробиз ни са) . П ре нег о ш то је  по чео  акт ивно да  с е  бави политико м 
имао је успеш ну  пр ивредн у  ка ри јеру,  и  то к ако у об лас ти  индустрије 
(зам ен ик ге не ра лн ог дир ек тора),  т ако и пољопри вре де (ди ре кто р 
пољопр ив редног  к ом бината).  
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жа вао уђе у дру ги круг са до би је них 45% гла со ва, и у ње му 
по бе ди Кје би ча са по др шком 81% иза шлих би ра ча.

Но ви пред сед ник се, у скла ду са сво јим обе ћа њи ма, 
усред сре дио на уво ђе ње ре да у све сфе ре дру штве ног жи-
во та. У зе мља ма за хва ће ним тран зи ци о ним ха о сом од успе-
шног ус по ста вља ња по год ног прав ног и по ли тич ког окру же-
ња би зни са за ви си ка да ће еко ном ске ре фор ме да ти пло до ве, 
и ко ли ки ће они би ти. Ме ђу тим, и ка да су вла сто др шци то га 
све сни, рет ко ка да смог ну сна ге да се упу сте у де мон ти ра-
ње ге не ра то ра кри зе, по што ти ме ра де про тив моћ ни ка чи ја 
по др шка им је ва жна (или је би ла бит на у вре ме из бо ра), а 
су жа ва ју и про стор да се они и њи хо ви са рад ни ци око ри сте. 
Све то у Бе ло ру си ји ни је био слу чај, где је Алек сан дар Лу ка-
ше не ко осво јио власт као истин ски не за ви сни кан ди дат, и, 
ка ко је то вре ме по твр ди ло, ни је имао на ме ру да је ко ри сти за 
бо га ће ње.7 Но, ус по ста вља ње по рет ка ни је би ло до вољ но за 
при вред ни опо ра вак. Би ло је ва жно да се обез бе ди тр жи ште 
за бе ло ру ске про из во де. Фор мал но гле да но, ру ско тр жи ште 
би ло је отво ре но за бе ло ру ске ро бе, али у прак си спољ но-
тр го вин ска раз ме на ни је ишла глат ко. На чи сто тр жи шним 
осно ва ма, у окол но сти ма ка да још ни је по сто јао од го ва ра ју-
ћи фи нан сиј ски сек тор ко ји би по др жа вао са рад њу ме ђу но-
во на ста лим др жа ва ма, би ло је те шко из во зи ти ин ду стриј ске 
про из во де, од но сно уво зи ти ку рент не си ро ви не. Да си ту а ци-
ја бу де го ра, го то во пре ко но ћи, на пост со вјет ском про сто-
ру по ја ви ла се сна жна ме ђу на род на кон ку рен ци ја, по др жа на 
при ма мљи вим кре дит ним ли ни ја ма и ло би ра њем за пад них 
вла да. 

 Упо ре до са ус по ста вља њем по рет ка у др жа ви, Алек-
сан дар Лу ка шен ко је на сто јао да раз ви ја што бли же од но се са 
Мо сквом, и то ка ко по ли тич ке, та ко и еко ном ске. У фе бру а ру 
1995. го ди не пот пи сан је спо ра зум о при ја тељ ству, до бро су-
сед ским од но си ма и ме ђу соб ној са рад њи из ме ђу две брат ске 
ис точ но сло вен ске зе мље. За тим је по стиг нут до го вор о за-
јед нич кој за шти ти гра ни це. На осно ву све га то га еко ном ско 
по ве зи ва ње по диг ну то је на још ви ши ни во, тј. за кљу чен је 
ца рин ски са ве зи и ство ре не су бе ло ру ско-ру ске при вред но-
7  О  то ме, и з а  н ас  занимљ ивим паралелама између  на шег п ре дсе дн-

ика из  9 0-их и л ид ер а  Белор усије, видет и:  Антон ић  С ., „Александар  
Л ука ше нко – С ло бо дан Милоше вић: је дн о  по ре ђење“, Социолошки
преглед,  3- 4/ 2000.
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фи нан сиј ске гру па ци је, са ци љем да пред ста вља ју око сни-
цу еко ном ске са рад ње. Та ко је бе ло ру ска при вре да фор мал-
но сте кла знат но по вољ ни ји трет ман на огром ном про сто ру 
Ру ске Фе де ра ци је, али би ло је по треб но вре ме да до би је не 
пред но сти до ђу до из ра жа ја. Ме ђу тим, при вред не ве зе из-
ме ђу две зе мље мо мен тал но су по че ле да ожи вља ва ју. Са мо 
по се би ис по ља ва ње без ре зер вно при ја тељ ског ста ва пре ма 
Мо скви, у вре ме ка да су од де мо ра ли са не Ру си је мно ги бе-
жа ли, до при не ло је об на вља њу по ки да них и ин тен зи ви ра њу 
по сто је ћих еко ном ских ве за. Ру ске вла сти су, у усло ви ма ка-
да је уло га др жа ве у при вред ним то ко ви ма би ла још ве ли ка, 
под ста кле до ма ћа пред у зе ћа да ку пу ју бе ло ру ске про из во де, 
од но сно од лу чи ла је да по др жи бе ло ру ску при вре ду пу тем 
ра зно вр сних јав них на бав ки. 

 Опет, у жи во ту ни шта ни је јед но знач но. Оно што је 
ве ћи ни Бе ло ру са де ло ва ло по зи тив но, ма њи ни је из гле да ло 
као све то гр ђе. Ре вол ти ра ни при бли жа ва њем Ру си ји, а на слу-
ћу ју ћи да ће се уско ро отво ри ти и пи та ње ста ту са ру ског је-
зи ка, бе ло ру ска евро а тлант ски на стро је на опо зи ци ја кре ну ла 
је у офан зи ву. На вод но де мо крат ски, а у прак си не рет ко шо-
ви ни стич ки кру го ви, сма тра ли су да је нај ве ћи мо гу ћи грех 
при бли жа ва ње бли ској ис точ но сло вен ској и пра во слав ној зе-
мљи, а Лу ка шен ко је оп ту жи ван да, на вод но, же ли да при по ји 
Бе ло ру си ју не ка квој но вој ру ској им пе ри ји. Чак и Јељ ци но ва 
Ру си ја, ка да ни је би ла пот пу но па сив ни пра ти лац Ва шинг-
то на, де ло ва ла је ру со фо би ма на про сто ру бив шег СССР-а и 
ван ње га као прет ња.  Ма ко ли ко да су де кла ра тив но из ра-
жа ва ли сим па ти је пре ма осла бље ној Ру си ји, и за аме рич ке, а 
углав ном и по ли ти ча ре из зе ма ља ЕУ, ин те гра тив ни про це си 
ко ји се од ви ја ју око Ру си је – на про сто ру бив шег Со вјет ског 
Са ве за, а тим пре ван ње га –не по жељ ни су. Ру си ји је на ме ње-
но ме сто пе ри фер ног де ла евро а тлант ског про сто ра и дру го-
ра зред не си ле, под по кро ви тељ ством Ва шинг то на, а ка ко је 
осно ва но по сто јао страх да ће се она пре или ка сни је из ву ћи 
из ста ња ле тар ги је, циљ је био да се сви мо гу ћи парт не ри 
Мо скве од ње на вре ме уда ље. За то је по ли ти ка но вог бе ло ру-
ског пред сед ни ка де ло ва ла ва шинг тон ским и мно гим европ-
ским по ли тич ким кру го ви ма као све то гр ђе, а он на ву као на 
се бе њи хо ву трај ну мр жњу.  

 На па ди опо зи ци је на пред сед ни ка, ка ко је она ола ко 
сма тра ла, тре ба ло је да бу ду  увод у по бе ду на пар ла мен тар-
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ним из бо ри ма за ка за ним за 14. мај 1995. го ди не. Но, она се 
на шла у чу ду ка да је Лу ка шен ко пред ло жио да се на род не-
по сред но из ја сни на ре фе рен ду му у ве зи са спор ним пи та њи-
ма.8 „При вр же ни ци де мо кра ти је“ на је жи ли су се и од са мог 
та квог пред ло га. Уоста лом, и ка да је по чет ком 90-их го ди на 
ну ђе но да се на род не по сред но из ја сни о то ме да ли ру ски 
је зик тре ба да оста не зва ни чан, све сни да би њи хо ва оп ци-
ја пре тр пе ла по раз, тзв. ли бе ра ли-на ци о на ли сти су се свим 
сна га ма су прот ста ви ли ре фе рен ду му. По сле пар ла мен тар-
них и ван пар ла мен тар них на те за ња, пред сед ни ков пред лог 
је ипак био при хва ћен. Од лу че но је да на род бу де упи тан: 1) 
да ли же ли да ру ски је зик, уз бе ло ру ски, по ста не зва ни чан; 2) 
да ли по др жа ва ус по ста вља ње бли жих од но са са Ру си јом; 3) 
да ли при хва та др жав не сим бо ле ко је је пред ло жио пред сед-
ник; и 4) да ли се сла же да пред сед ник до би је пра во да рас-
пу сти Скуп шти ну. Од зив на ро да на ре фе рен ду му, за раз ли ку 
од скуп штин ских из бо ра ко ји су се упо ре до одр жа ва ли, био 
је од ли чан. За ви сно од пи та ња, из ја сни ло се од 3,75 до 4,02 
ми ли о на би ра ча (60-65% од укуп ног бро ја упи са них гла са ча). 
Ви ше од 83% гра ђа на ко ји су се ода зва ли по зи ву на ре фе рен-
дум,  по др жа ло је пред сед ни ков пред лог да се уз бе ло ру ски 
и ру ски је зик по но во уве де као зва нич ни, као и ње го ву по-
ли ти ку што те шње са рад ње са Ру си јом. Про тив то га се из ја-
сни ло ма ње од 13% Бе ло ру са. Око 78% гра ђа на опре де ли ло 
се за то да пред сед ник има пра во да рас пу сти Скуп шти ну, а 
око 75% по др жа ло је сим бо ле ко је је он пред ло жио. Та ко ђе, 
евро а тлант ски на стро је на опо зи ци ја до жи ве ла је ко лапс и на 
пар ла мен тар ним из бо ри ма (ни је био иза бран ни је дан по сла-
ник из ре до ва Бе ло ру ског на род ног фрон та).

УнијаРусијеиБелорусије

По што се учвр стио на вла сти и на нео се ри ју по ра за 
евро а тлант ским сна га ма, Лу ка шен ко је по вео још енер гич-
ни ју по ли ти ку при бли жа ва ња Ру си ји. Пред ло жио је ства ра-
ње ру ско-бе ло ру ске кон фе де ра ци је, ко ја би по сте пе но пре ра-

8  О сериј и  референдума одржаних у  Белор ус ији то ком 90-их  видет и:  
В асилевич, Г. А. , РеферендумывБеларусииеепутькнезависимости
вконцеХХстолетия,  М олодежн ое научное общество ,  Минск ,  2001.
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сла у фе де ра ци ју (отво ре ну и за Укра ји ну и Ка зах стан, па и 
дру ге бив ше со вјет ске ре пу бли ке). Очи то, бе ло ру ски пред-
сед ник је при жељ ки вао об но ву Со вјет ског Са ве за, до ду ше на 
но вим, иде о ло ги јом нео п те ре ће ним осно ва ма. Шта ви ше, ви-
део је сво ју ре пу бли ку као, ако не је згро ства ра ње но ве Уни је 
на про сто ри ма Евро а зи је, он да бар као ини ци јал ну ка пи слу 
тог про це са. Се бе је Лу ка шен ко, ве ро ват но, ви део као по тен-
ци јал ног ли де ра Уни је. 

 Ка ко су се при бли жа ва ли ру ски пред сед нич ки из бо-
ри, а реј тинг Бо ри са Јељ ци на био ве о ма лош, он је, ра чу на-
ју ћи на же љу Ру са да бу де об но вљен зна чај њи хо ве зе мље, и 
да се на не ки на чин по ве же по це па ни све ру ски ет нич ки, па и 
пост со вјет ски про стор, тај пред лог са оду ше вље њем при хва-
тио. Ма да, ње го ва ад ми ни стра ци ја је пре има ла у ви ду не ки 
мо дел ин те гра ци је две зе мље (или ка сни је ви ше њих) где би 
за јед нич ки ор га ни би ли не са мо тран сми си ја ре пу блич ких 
(узи ма ју ћи у об зир њи хов по је ди нач ни зна чај), не го ства ра-
ње уисти ну су ве ре ног сре ди шта вла сти, ко је би се из ди за ло 
из над ор га на др жа ва чла ни ца (ма кар Ру си ја има ла нај ве ћи 
ути цај на њи хо во фор ми ра ње). Но, све то још ни је би ло ак ту-
ел но. Та ко да је ра ди бр же по ли тич ке, кул тур не, вој не и еко-
ном ске ин те гра ци је две др жа ве, по сле кра ћих пре го во ра, у 
апри лу 1996. го ди не ство ре на ЗаједницаРусијеиБелорусије.

Док се тај про цес од ви јао, а и на осно ву ње га бе ло ру-
ски пред сед ник (као и ру ски) ја чао свој уну тра шњо по ли-
тич ки по ло жај, опо зи ци ја ни је ми ро ва ла. Уз онај ан ти ру ски 
део, бе ло ру ском пред сед ни ку се су прот ста вио и део на род-
них по сла ни ка ко ји су са њим ра ни је са ра ђи ва ли (укљу чу-
ју ћи и не ма ли број оних из ре до ва ко му ни стич ке пар ти је), 
по што су уви ђа ли да Лу ка шен ко пре у зи ма при мат од пар ла-
мен та. По сле се ри је улич них про те ста опо зи ци је, не у спе лог 
по ку ша ја ор га ни зо ва ња ге не рал ног штрај ка, и, с дру ге стра-
не, ма сов ног ак ти ви ра ња при ста ли ца пред сед ни ка – што је 
све по че ло да „ми ри ше“ на гра ђан ски рат – ре ше ње кри зе 
је по но во по тра же но на ре фе рен ду му. На ње му су се гра ђа-
ни опре де љи ва ли из ме ђу два по ну ђе на пред ло га – о па ке ту 
устав них про ме на ко ји је пред ло жио Лу ка шен ко, а ко јим се 
уме сто по лу пред сед нич ког фак тич ки уво дио пред сед нич ки 
си стем, и о устав ном мо де лу иза ко га је ста ја ла гру па на род-
них по сла ни ка, а пре ма ко ме би Скуп шти на и њој под ре ђе на 
вла да до би ли пре суд ну уло гу. Гра ђа ни су ма сов но иза шли на 
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ре фе рен дум (84% упи са них гла са ча), а од њих је 88% по др-
жа ло пред сед ни ков пред лог, док се са мо 8% опре де ли ло за 
опо зи ци о ни! 

Лу ка шен ко је де фи ни тив но из бор бе око вла сти иза-
шао као по бед ник. По стао је, по сма тра но са ста но ви шта уну-
тра шњо по ли тич ке ди мен зи је, је дан од нај моћ ни јих свет ских 
ли де ра. Уз устав на ре ше ња ко ја су по го до ва ла ње го вој вла-
сти, она се осла ња ла и на фан та стич ну по др шку пра во слав-
ног де ла бе ло ру ског на ро да. Но, кон цен тра ци ја вла сти у ру-
ка ма Лу ка шен ка, иако у скла ду са же љом на ро да, од ви ја ла 
се на иви ци ле га ли те та. У та квим окол но сти ма, бе ло ру ски 
пред сед ник, због про ру ског опре де ље ња и со вјет ских сен-
ти ме на та, и та ко омр знут од стра не евро а тлант ских цен та-
ра мо ћи, био је из ло жен оп ту жба ма да је по стао по след њи 
европ ски дик та тор9, а дис тан ца из ме ђу ње го ве зе мље и за-
пад них др жа ва, чак и оних ко је ни су сле по сле ди ле по ли ти ку 
Ва шинг то на, дра стич но се по ве ћа ла. С дру ге стра не, ру ско-
бе ло ру ска са рад ња ушла је у но ву фа зу. 

 Већ у апри лу 1997. го ди не, ма кар на па пи ру, Заједни
цаРусијеиБелорусије пре ра сла је у кон фе де ра ци ју – у Савез
РусијеиБелорусије. Лу ка шен ко ви ше ни је имао уну тра шње 
пре пре ке у ве зи са ре а ли за ци јом на ме ре да се ру ско-бе ло-
ру ске ве зе по сте пе но по ја ча ва ју и учвр шћу ју та ко да кон фе-
де ра ци ја пр во у пу ној ме ри за жи ви, а он да и  да пре ра сте 
у фе де ра ци ју, са за јед нич ким пред сед ни ком, вој ском, ва лу-
том, пар ла мен том. Де кла ра тив но се у том прав цу и оти шло 
кра јем 1999. го ди не, де ли мич но и под ути ца јем агре си је на 
Ср би ју, тј. отво ре ног за по чи ња ња во ђе ња аме рич ке им пе ри-
јал не по ли ти ке на про сто ру Евро а зи је.  Та да је и за јед ни ца 
две зе мље до би ла но во име: СавезнаДржаваРусије и Бе
лорусије. Но, ни ства ра ње истин ске кон фе де ра ци је, а ка мо ли 
ње но пре ра ста ње у фе де ра ци ју, ни је се од ви ја ло она ко ка ко је 
би ло за ми шље но. Те шко је на осно ва ма пу не рав но прав но сти 
раз ви ја ти фе де рал не од но се из ме ђу са мо две, ма кар и брат-

9 Т акв о виђе ње,  ко је се б ит но разлик ује од  мог,  образлож ен ог у књизи 
ИсторијаБелорусије, д ет аљно је и зл ож ено у с л ед ећим дели ма : Parke r 
S. ,  The lastSovietRepublic:AlexanderLukashenko’s Belarus,  Tr af ford 
Pu b lis hing, V ic tor ia, 200 7; Шушкевич С. С., НеокоммунизмвБеларуси:
идеология,практика,перспективы,  Скиф , Смоле нс к  , 2002 ; Феду та , 
А .  И., Лукашенко: политическаябиография, Реф ерендум, Мо ск ва ,  
2005. 
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ске др жа ве, од ко јих је јед на дра стич но ве ћа. По го то во, ка да 
има ју раз ли чи те еко ном ске си сте ме10 и по ли тич ко-еко ном ске 
ели те са су прот ста вље ним ин те ре си ма. Ипак, и до стиг нут 
ни во по ли тич ких ин те гра ци ја, по го до вао је бур ном еко ном-
ском раз во ју Бе ло ру си је. 

Бе ло ру ска власт се до след но ру ко во ди не чим што је на-
из глед са мо по се би ра зу мљи во, али се у да на шње вир ту ел-
но и шпе ку лант ско до ба за не ма ру је. То је, да је про из вод ња 
основ здра ве при вре де, а да ра ста про из вод ње не ма без ин ве-
сти ци ја. Но, да би оне би ле про дук тив не, уз ства ра ње по год-
ног по ли тич ко-прав ног окру же ња би зни са (за во ђе ња ре да у 
зе мљи и ства ра ња си стем ских пред у сло ва за успе шно по сло-
ва ње), ве ли ка па жња по све ће на је и ре струк ту ри ра њу др жав-
них пред у зе ћа и ква ли те ту њи хо вог ме наџ мен та. На сто ја ло 
се да се др жав ним фир ма ма ру ко во ди про фе си о нал но, а не у 
ду ху по ли тич ког во лун та ри зма, а зло у по тре бе су до след но 
ка жња ва не. То све је ре зул ти ра ло ти ме да ком па ни је у ко је 
је ин ве сти ра но не бу ду ру пе без дна, од но сно да се про јек ти 
ре а ли зу ју до ма ћин ски.

 Ин ве сти ци је су од дру ге по ло ви не 90-их го ди не би-
ле у стал ном по ра сту. По др жа не од стра не др жав них ба на-
ка, ин тен зив но су ула га ле и др жав не и при ват не фир ме, али 
је и др жа ва ин ве сти ра ла у раз вој ин фра струк ту ре, стам бе ну 
из град њу итд. и уз то во ди ла ак тив ну со ци јал ну по ли ти ку. 
При вре да се бр зо опо ра ви ла и  зе мља је 2000. го ди не, пр ва на 
пост со вјет ском про сто ру, до сти гла ни во БДП из 1990. го ди-
не.11 За тим су усле ди ла ве ли ка ула га ња у раз вој по сто је ћих 
ка па ци те та (brownfield ин ве сти ци је) и из град њу пот пу но но-
вих по го на (greenfield ин ве сти ци је). Јед на је ствар оства ри ти 
раст по сле ре це си је на осно ву ста рих, не ис ко ри шће них ка па-

10 Док  ј е  Ру сија насто ја ла да преуз ме  ли бералн о-е кономс ки привредни  
модел,  понека да  олако  ра зма тр ајући и  њ ег ове крај ње   вар ијанте , 
као шт о ј е била  она  у Пиноче ов ом  Чилеу,  Бел орусија  ј е ства ра ла 
свој спе цифични екон ом ск и  си стем, с а  сн аж ном у л ого м д ржавн е 
интервенције, пл анирања  на  национ ал ном  нивоу и државн ог  
банкар ск ог и ген ерал но  п ривред но г  сектора . Далек о ј е од то га  да је 
прив атизација у  Б ело русији   обустављена пошто је на  власт  дошао  
Алек сандар Лука ше нко, а ли су стратеш ки се ктори и  на јз начјаниј е 
 компани је оста ле у д ржав ном вла сн ишт ву.

11 Ка да  ј е А. Лук аш ен ко пр еу зео влас т  БДП је био скоро упола мањи него 1990. 
године,  м ада је и  то било  доб ро у п оређењу с а  ве ћином  др угих бив ши х совј-
ет ских република, укључујући и Јељцинову Русију, у којима је БДП пао на 
30 до 45% од оног из 1990. године.
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ци те та, а ква ли та тив но са свим дру го је на ста ви ти ин тен зи-
ван раз вој и по сле опо рав ка. То је не мо гу ће без из град ње но-
вих фа бри ка и мо дер ни за ци је по сто је ћих, што је био слу чај 
у Бе ло ру си ји. Јав не и кор по ра циј ске ин ве сти ци је до сти гле 
су 2006, на го ди шњем ни воу, у зе мљи по бро ју ста нов ни ка 
слич не Ср би ји, не ве ро ват них 11 ми ли јар ди до ла ра!

 Ода кле Бе ло ру си ји то ли ка сред ства за ула га ње? Кре-
ди би ли тет вла сти по го до вао је ра сту штед ње, а она је пре-
ко бан кар ског сек то ра усме ре на пре вас ход но у про из вод њу. 
Су зби ја ње ко руп ци је и на ме та ње ди сци пли не омо гу ћи ло је 
да се са ве сно тро ше сред ства при ку пље на од по ре ских об ве-
зни ка. То што се ин си сти ра ло на са ве сном по сло ва њу и про-
фи та бил но сти ком па ни ја у др жав ном вла сни штву, од но сно 
то што је су штин ски огра ни чен про стор за не са ве сно по сло-
ва ње и зло у по тре бе од стра не њи хо вих ру ко во ди о ца, бит но 
је до при не ло да ве ли ке фир ме бу ду спо соб не да са мо стал но 
ин ве сти ра ју, и да то ра де про ми шље но. До дру ге по ло ви не 
2000-тих, при ва ти зо ва но је и ре фор ми са но не што ви ше од 
4100 пред у зе ћа. Ло ги ка ко јом се ру ко во ди ла власт би ла је да 
пре све га тре ба про да ва ти, ма кар и буд за што, уз до бар ин ве-
сти ци о ни план, она пред у зе ћа ко ја не ра де са успе хом, и та ко 
омо гу ћи ти да се у њих ули је „све жа крв“.  Та ко је из бег ну то 
да др жа ва из гу би при хо де од ди ви ден ди ко је до но се до бре 
фир ме, а да јој на гр ба чи оста ну гу би та ши ко је ни ко не ће да 
ку пи, а ко је је због со ци јал них раз ло га те шко за тво ри ти, а 
обез бе ђе не су ра ци о нал не ин ве сти ци је (што је мно го ва жни-
је не го да је др жа ва јед но крат но, на осно ву при ва ти за ци о них 
при хо да, пу ни ла бу џет).

 Ме ђу тим, још не што је од ве ли ког зна ча ја ка да го во-
ри мо о ин ве сти ци ја ма и ру ско-бе ло ру ским од но си ма да нас. 
Бе ло ру си ја је око де сет го ди на до би ја ла фан та сти чан енер-
гет ско-си ро вин ски до пинг из Ру си је. Од 1995. го ди не, по ру-
ским уну тра шњим це на ма, мо гла је да ку пу је си ро ви не, и 
што је по го то во ва жно, енер ген те, и то не са мо за соп стве не 
по тре бе. Још у со вјет ско до ба на те ри то ри ји Бе ло ру си је из-
гра ђе не су ги гант ске ра фи не ри је. Та је ре пу бли ка би ла по-
год на ба за за пре ра ду ру ске наф те и по том из воз нафт них 
де ри ва та у европ ске зе мље. Пре ко те ри то ри је Бе ло ру си је, до 
ис точ но е вроп ских зе ма ља, про ла зи кључ ни ру ски наф то вод 
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„Дру жба“, ко јим се екс пор ту је си ро ва наф та, а ње го ви кра-
ци иду и до бе ло ру ских ра фи не ри ја, ка ко би био обез бе ђен 
и рен та би лан из воз нафт них де ри ва та. Оту да, Бе ло ру си ја 
ко ја из соп стве них из во ра за до во ља ва са мо 30% по тре ба за 
наф том, ду го је из во зи ла око 50% про из во да сво јих нафт них 
ком па ни ја. Шта ви ше, због по год них усло ва за пре ра ду и ди-
стри бу ци ју, и ру ске нафт не ком па ни је ко ри сти ле су бе ло ру-
ске ра фи не ри је. Све у све му, бе ло ру ски бу џет је оства ри вао 
ве ли ки при лив од екс порт них да жби на ко је су на пла ћи ва не 
по осно ву из во за наф те и нафт них про из во да, а про фит на 
ра зли ци из ме ђу на бав не и про дај не це не оства ри ва ла је и бе-
ло ру ска нафт на при вре да, од но сно мак си мал но су би ли ис ко-
ри шће ни ка па ци те ти на ци о нал них ра фи не ри ја.  Па ра докс је 
био да зе мља ко ја не ма зна чај ни ја на ла зи шта наф те и упу ће-
на је на њен увоз, ве ли ку до бит из вла чи због ра ста ње не це не. 

 Бе ло ру ска при вре да има ла је ве ли ку ко рист и због то-
га што је мо гла да ку пу је и гас по ру ским уну тра шњим це на-
ма. То је био фак тор ко ји је мно ге бе ло ру ске про из во де учи-
нио кон ку рент ним на ру ском и дру гим тр жи шти ма. Пре ко 
Бе ло ру си је иду и два ве ли ка га со во да пре ко ко јих се из во зи 
ви ше од 30% укуп ног ру ског га са на ме ње ног свет ском тр-
жи шту. То су га со вод ЈамалЕвропа и га со вод ни си стем Бел
трансгас. Дру ги је до не дав но био у бе ло ру ском вла сни штву, 
па је и због то га та др жа ва оства ри ва ла при хо де на осно ву 
тран спор та ру ског га са. Уз то, мак си мал но је био ис ко ри шћен 
и ка па ци тет ње них га сних скла ди шта. На рав но, и Бе ло ру си ја 
је Ру ској Фе де ра ци ји чи ни ла кон тра у слу ге, та ко да је, при-
ме ра ра ди, уз аси стен ци ју у за шти ти ру ског ва зду шног про-
сто ра и гра ни це,  Гаспром-у бес плат но да то зе мљи ште пре ко 
ко га про ла зи чи сто ру ски га со вод, од но сно ни је на пла ћи ва ла 
из најм љи ва ње про сто ра на ко ме се на ла зе ру ске вој не ба зе. 

 При хо ди од из во за и тран спор та енер ге на та, на стра ну 
не по сред на ко рист за бе ло ру ску при вре ду од њи хо ве ни ске 
це не, омо гу ћи ли су ад ми ни стра ци ји Алек сан дра Лу ка шен ка 
да уло жи ве ли ка сред ства у раз вој ин фра струк ту ре, по ди за-
ње стан дар да ста нов ни штва и ства ра ње по год них усло ва за 
при вред ни раз вој. На жа лост Мин ска, од 2006. го ди не, у кон-
тек сту но ве енер гет ске по ли ти ке Мо скве, це не ру ске си ро ве 
наф те и га са осет но су ско чи ле и за Бе ло ру си ју. Ње на при вре-
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да је већ до би ла, ди рект но и ин ди рект но, ул тра сна жну ин ве-
сти ци о ну ин јек ци ју, и уз то је на осно ву раз вој них по тен ци ја-
ла ко је јој је пру жи ло огром но ру ско тр жи ште, ста ла на но ге 
и на ста ви ла, иако спо ри јим тем пом, да оства ру је раст. Ипак, 
со ци јал ни про гра ми бе ло ру ске др жа ве пре тр пе ли су сна жан 
уда рац, као и ру ско-бе ло ру ски од но си. 

 Братскесвађе

 Док је у Ру си ји на вла сти био Бо рис Јељ цин, од но си 
из ме ђу Мин ска и Мо скве ни су увек би ли иди лич ни, ме ђу тим 
ни су за па да ли ни у ве ће кри зе. Јељ цин је на чел но при хва тао 
ини ци ја ти ве Лу ка шен ка да се из гра де за јед нич ке ру ско-бе-
ло ру ске са ве зне ин сти ту ци је, де фи ни са не на та кав на чин да 
о бит ним пи та њи ма не бу де ма јо ри за ци је, а на ко је би би ле 
пре не те ва жне над ле жно сти др жа ва чла ни ца. Но, у прак си 
ни је био во љан да се ус по ста ви но ви цен тар вла сти ко ји би 
имао ком пе тен ци је да до но си од лу ке оба ве зне и за Мо скву 
и за Минск. Јељ цин је био све стан да је по др шка Лу ка шен ку 
мно го ве ћа у ње го вој зе мљи не го ње му у Ру си ји, и да би бе-
ло ру ски ли дер са сво јим ру ским по тен ци јал ним са ве зни ци ма 
мо гао да по ста не кључ ни играч на об је ди ње ном ру ско-бе ло-
ру ском про сто ру (или ге не рал но пост со вјет ском). Ве ро ват но 
још ви ше од Бо ри са Јељ ци на, то га су се пла ши ли ру ски оли-
гар си, ужа сну ти мо гућ но шћу да се ма кар не што од бе ло ру-
ског при вред ног мо де ла при ме ни и у Ру си ји. С дру ге стра не, 
у тој фа зи, Лу ка шен ко је ве ро ват но био спре ман да при хва ти 
и мо дел из бо ра са ве зних ор га на по прин ци пу је дан чо век - је-
дан глас, јер је као за го вор ник со ци јал не др жа ве и све ру ских 
ин те гра ци ја имао ве ли ке шан се да по ста не пред сед ник са ве-
зне др жа ве.

 То ком пре го во ра о ру ско-бе ло ру ским ин те гра ци ја ма, 
Јељ ци нов тим је ин си сти рао да се Минск умно го ме угле да на 
Мо скву у ве зи са во ђе њем ли бе рал но-еко ном ских ре фор ми, 
и да убр за про цес при ва ти за ци је, од но сно за поч не га и у сек-
то ри ма ко ји су би ли ин те ре сант ни за ру ски би знис. Ујед но, 
тра же но је и да се оста ви ве ћи про стор за де ло ва ње про за-
пад них не вла ди них ор га ни за ци ја и ме ди ја, ка ко би Мо сква 
де мон стри ра ла Ва шинг то ну и Бри се лу да се на ла зи на истим 
иде о ло шким по зи ци ја ма као и они, и да не на ме ра ва да пра-
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ви не ки НА ТО-у кон ку рент ски си стем са ве за. Уз то, што је 
још ва жни је, из гле да да је Кре мљу био ин те рес да пре не го 
што Лу ка шен ко уђе у за јед нич ку ру ско-бе ло ру ску по ли тич-
ку аре ну, ње го ва по ла зна по зи ци ја бу де до не кле осла бље на 
ја ча њем опо зи ци је у Бе ло ру си ји, ма кар она би ла и ан ти ру ски 
на стро је на. Зва нич на Мо сква је сма тра ла да екс трем но евро-
а тлант ске сна ге не ће мо ћи да то ли ко оја ча ју да би угро зи ле 
са ве знич ке ве зе са Ру си јом, а на да ла се да ће се на бе ло ру ској 
по ли тич кој сце ни бр зо ис кри ста ли са ти сна ге ко је су по год не 
са са рад њу са стран ка ма на ко је се Јељ цин осла њао у Ру си ји. 

 У та квим окол но сти ма, иако су се из ге о по ли тич ких, 
уну тра шњо по ли тич ких, еко ном ских али и емо тив них раз ло-
га, ру ско-бе ло ру ске ин те гра ци је фор мал но од ви ја ле на на чин 
ко ји је ука зи вао на то да се ства ра са ве зна др жа ва, су штин-
ски, од но си две ис точ но сло вен ске зе мље су услед су прот ста-
вље них ин те ре са њи хо вих вла да ју ћих гар ни ту ра оста ле тек 
у до ме ну бли ских са ве знич ких ве за. Са ве зна Др жа ва Ру си-
је и Бе ло ру си је по сто ја ла је са мо на па пи ру, а ин те гра ци ја и 
са рад ња су се од ви ја ле на осно ву до бре во ље и по ли тич ких 
ин те ре са, али без ја сно де фи ни са них ду го роч них спо на и чи-
стог еко ном ског ра чу на. Та кво је би ло ста ње ка да је у Ру ској 
Фе де ра ци ји на власт до шао Вла ди мир Пу тин. 

 Сме на вла сти у Кре мљу до ве ла је до за сто ја у ре а ли-
за ци ји до го во ре них по те за ко ји су има ли за циљ да за жи ви, 
на чел но до го во ре на али функ ци о нал но не де фи ни са на, ру-
ско-бе ло ру ска фе де рал на др жа ва. Уме сто сла бог Бо ри са Јељ-
ци на, ко ји је до пу стио да се моћ на Ру си ја на ђе на ко ле ни ма, 
на ње но че ло до шао је енер гич ни ли дер ко ји је на ме ра вао 
да она убр за ним тем пом по но во по ста не пр во ра зред на си ла. 
Ра ди то га је мо рао да об у зда ка ко уну тра шње тај кун ско-оли-
гар хиј ске струк ту ре, ко је су Ру си ју до жи вља ва ле као свој фе-
у дал ни по сед, та ко и да иза ђе из окви ра по лу кли јент ских, па 
и умно го ме ко ло ни јал них ве за са Ва шинг то ном, што је прет-
ход на ад ми ни стра ци ја до пу сти ла да бу де на мет нут Мо скви. 
На из глед, то је све по го до ва ло да љем при бли жа ва њу Ру си је 
и Бе ло ру си је, ме ђу тим ни је би ло та ко. Јер, но ва ру ска власт 
же ле ла је да осло бо ди сво ју зе мљу и од оно га што су по ње-
ном ми шље њу би ли не ра ци о нал ни мо де ли са ве зни штва!

 Алек сан дар Лу ка шен ко је, не сум њи во, ис кре ни при-
ста ли ца по ве зи ва ња све ру ског про сто ра, од но сно ре пу бли ка 
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не ка да шњег Со вјет ског Са ве за, али је и ве о ма ам би ци о зан 
по ли ти чар ко ји се бе ви ди ако не као не при ко сно ве ног ли де-
ра, он да бар као јед ног од двој це рав но прав них пред вод ни ка 
бу ду ће Уни је (или 3-4, за ви сно од то га ка ко би се од ви јао 
про цес пост со вјет ског по ве зи ва ња). Сто га, ка да му је по ста ло 
ја сно да те шко мо же кроз за јед нич ке ин сти ту ци је да пре у зме 
при мат, а да мо же да му се де си да до ђе у дру ги план од ка да 
је за си ја ла зве зда Вла ди ми ра Пу ти на, 2002. го ди не, лан си рао 
је ини ци ја ти ву пре ма ко јој би Са ве зном Др жа вом Ру си је и 
Бе ло ру си је на сме ну ру ко во ди ли пред сед ни ци др жа ва чла-
ни ца. Вла ди мир Пу тин је тај пред лог од ба цио, и пред ло жио 
да се усво ји Устав Са ве зне Др жа ве, а шест ме се ци по сле то-
га да се одр же из бо ри за за јед нич ку Скуп шти ну и са ве зног 
пред сед ни ка. Иако је до пу стио из ве сне ко рек тив не ме ха ни-
зме, Пу тин је ин си сти рао да се из бор ор га на Са ве зне Др жа ве 
вр ши узи ма ју ћи у об зир број ста нов ни ка и еко ном ску сна гу 
Бе ло ру си је и Ру си је. 

 Ру си ја, по вра тив ши са мо по у зда ње, ни је же ле ла ни ка-
кву об но ву Со вјет ског Са ве за и ства ра ње струк ту ре ко ја би 
за се ни ла Мо скву, већ ства ра ње си сте ма др жа ва у чи јем сре-
ди шту би би ла Ру си ја, или евен ту ал но аси ме трич ног укљу-
чи ва ња но вих чла ни ца у по сто је ћи ру ски фе де рал ни си стем. 
Уоста лом, и нор мал но је да ве ли ка и моћ на др жа ва не же ли 
да се од рек не чак ни де ла свог су ве ре ни те та. С дру ге стра не, 
схва тљи ва је и Лу ка шен ко ва ре ак ци ја на ру ски пред лог. Он је 
од го во рио оп ту жба ма да Мо сква уме сто брат ског са ве за же-
ли да про гу та Бе ло ру си ју, и да је све де на ни во су бјек та Ру ске 
Фе де ра ци је, а ње га на ду жност опу но мо ће ног пред став ни ка 
пред сед ни ка Ру си је за „Бе ло ру ски фе де рал ни округ“. На ред-
них го ди на су пе ри о дич но ода пи ња не стре ле на ре ла ци ји 
Минск – Мо сква, од стра не при пад ни ка та мо шњих пред сед-
нич ких окру же ња, а у скла ду са тим су по вре ме но де ло ва ли 
и ме диј. Та ко су ин те гра ци о ни про це си до спе ли на сле пи ко-
ло сек, а ни је ре ша ва но ни пи та ње ства ра ња за јед нич ког га-
сног кон зор ци ју ма. 

 Ствар је би ла у то ме што је Ру си ја же ле ла да по ста-
не вла сник бар 50% ак ци ја бе ло ру ског га со вод ног си сте ма 
„Бел тран сгас“, ка ко би, не за ви сно од бу ду ћих по ли тич ких 
кре та ња у Бе ло ру си ји, од но сно до бре во ље та мо шње вла сти, 
ду го роч но би ли оси гу ра ни ње ни ин те ре си ве за ни за не сме-
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та но снаб де ва ње зе ма ља ЕУ га сом. На чел но, Минск је био 
спре ман да Ру си ји пре пу сти 50% ак ци ја га со во да, али су пре-
го во ри, у усло ви ма ка да на обе стра не ни је би ло мно го до бре 
во ље, за пе ли око ње го ве це не. Док су Ру си твр ди ли да он вре-
ди 600 ми ли о на аме рич ких до ла ра, Бе ло ру си су ин си сти ра ли 
на 5 ми ли јар ди, а у ства ри ве ро ват но ни су ни на ме ра ва ли да 
се од рек ну пу не кон тро ле над тим стра те шким си сте мом га-
со во да. 

 Од но си из ме ђу Мин ска и Мо скве су за хлад не ли. Ме-
ђу тим, то ни је до ве ло под знак пи та ња оно што је до кра-
ја 90-их већ до го во ре но, ма кар и на не пре ци зним осно ва ма. 
Ру си ја и Бе ло ру си ја су на ста ви ле да одр жа ва ју бли ске са ве-
знич ке од но се. Ру ско тр жи ште је оста ло ши ром отво ре но за 
бе ло ру ске ком па ни је, на сна зи су оста ли по Минск по вољ ни 
енер гет ски аран жма ни, Бе ло ру си ја је за ру ске енер ген те би-
ла по у зда ни тран спорт ни ко ри дор, вој на са рад ња је би ла на 
ви со ком ни воу. Минск је по др жа вао спољ но по ли тич ке ини-
ци ја ти ве до ко јих је ста ло Мо скви, а Ру си ја је из ра зи ла по др-
шку бе ло ру ским вла сти ма ка да су се оне на шле под уда ром 
За па да, а то се по себ но ин тен зив но де си ло то ком 2004–2006. 
го ди не. По сто је ћи мо дел од но са, иако је же лео ви ше, Мин ску 
је већ од го ва рао. Што се ти че Ру си је, она је хте ла, ако већ ин-
те гра ци ја на на чин за ко ји је Мо сква сма тра ла да је по го дан 
ни је би ла мо гу ћа, да се са ве знич ки од но си де фи ни шу у ду ху 
чи стих ра чу на. Но, са ти ме ни је жу ри ла. Праг ма тич но је че-
ка ла по го дан мо ме нат. 

  На го ве штај да он до ла зи, по ја вио се 2004. го ди не. Та-
да је у Бе ло ру си ји одр жан ре фе рен ду мом, у ве зи са из ме ном 
устав не од ред бе по ко јој су до пу ште на са мо два пред сед нич-
ка ман да та. Пре ко 77% на ре фе рен дум иза шлих гра ђа на из-
ја сни ло се да број пред сед нич ких ман да та не тре ба да бу де 
огра ни чен. Та ко су се сте кли усло ви да се Лу ка шен ко по но во 
кан ди ду је на пред сед нич ким из бо ри ма 2006. го ди не, а оп ту-
жбе за пад них по ли ти ча ра да се по на ша не де мо крат ски, и ра-
зно вр сни при ти сци на Бе ло ру си ју, ушли су у фа зу кул ми на-
ци је. САД су за ве ле Бе ло ру си ји еко ном ске санк ци је. Ујед но, 
за по че ла је аме рич ка „на ран џа ста кам па ња“, чи ји циљ је био 
да на пост со вјет ским про сто ри ма, а не са мо у Бе ло ру си ји, на 
власт бу ду до ве де ни ли де ри ко ји су по во љи Ва шинг то ну.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.12/2009,год.Vvol.5 стр.201238

225

 На из бо ри ма ко ји су одр жа ни 31. мар та 2006. го ди не, 
Лу ка шен ко је по но во по бе дио, и то са до би је них 83% гла со ва 
у пр вом кру гу. На та кав раз вој до га ђа ја ра чу на ли су и у Ва-
шинг то ну, ме ђу тим сма тра ли су да до бро ор га ни зо ва ни и об-
у че ни ак ти ви сти евро а тлант ски на стро је них пар ти ја, под оп-
ту жбом да су из бо ри би ли на ме ште ни, мо гу да по кре ну та лас 
про те ста. Про це на је би ла да, иако ве ћи на на ро да по др жа ва 
Лу ка шен ка, ак тив на ма њи на има шан су да, ако не и обо ри 
власт, бар је при си ли на се ри ју усту па ка. Но, од зив при ста-
ли ца опо зи ци је био је слаб. Пре ма нај по вољ ни јим про це на ма 
по опо зи ци ју, ску пи ло се до 30 хи ља да љу ди (а пре ма по ли-
циј ским по да ци ма око 10 хи ља да). Та ко је гро мо гла сно на ја-
вље на бе ло ру ска „на ран џа ста ре во лу ци ја“ не у спе шно окон-
ча на у ро ку од пар да на. 

Рускобелорускиенергетскират

Дру гу стра ну ме да ље пред ста вља ло је то што се Минск 
на шао у го то во пот пу ној изо ла ци ји, ка да се ра ди о од но си-
ма са зе мља ма ЕУ, Аме ри ком и дру гим за пад ним др жа ва ма. 
Ако је ра ни је те о риј ски и би ло мо гу ће да бе ло ру ски пред сед-
ник из вр ши спољ но по ли тич ку пре о ри јен та ци ју, од та да су 
та кве прет ње, ко је су по не кад ко ри шће ње ка ко би био омек-
шан став Мо скве, по ста ле бе сми сле не. Ко нач но, ни Мо сква 
ко ја је бра ни ла Бе ло ру си ју од евро а тлант ских на ср та ја, ни је 
би ла срећ на због то га што је Лу ка шен ко остао у пред сед нич-
кој фо те љи. Кремљ је сва ка ко же лео да у Бе ло ру си ји на вла-
сти оста ну љу ди ко ји би во ди ли про ру ску спољ ну по ли ти ку 
и би ли ода ни све ру ским ко ре ни ма Бе ло ру са, али био је и рад 
да жи ла вог и ам би ци о зног игра ча, ка кав је Лу ка шен ко, ви ди 
у пен зи ји.

Мо сква је од лу чи ла, у окол но сти ма ка да је про це ни ла 
да власт у Мин ску ви ше не ма куд, да је при мо ра да при хва ти 
ства ра ње за јед нич ког га сног кон зор ци ју ма, од но сно да по во-
дом тог пи та ња ге не рал но раш чи сти од но се са сво је гла вим 
са ве зни ком. Ру си ја, чи ји је при вред ни си стем у знат но ве ћој 
ме ри тр жи шно ори јен ти сан, ни је би ла вољ на да и да ље умно-
го ме фи нан си ра ства ра ње бе ло ру ске со ци јал не др жа ве. Упу-
ће ност Мин ска на Мо скву већ је би ла то ли ка, да је Кремљ 
про це нио да не ма по тре бе да да ље ула же у учвр шћи ва ње са-
ве знич ких спо на, да би оне ду го трај но би ле очу ва не у ви ду 
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ко ји за до во ља ва ин те ре се Ру ске Фе де ра ци је, а де фи ни тив но 
је за кљу чио да су да ље ин те гра ци је две др жа ве не ре ал не. 
Сто га је Мо сква по же ле ла да на „тр жи шне“ осно ве, умно го-
ме у скла ду са прак сом САД, по ста ви од но се са мно го ма њом 
са ве знич ком зе мљом, та ко да се убу ду ће зна шта је чи је, ко 
ко ме не што да је и под ко јим усло ви ма и, ко нач но, ко је ста ри-
ји а ко мла ђи парт нер.  

Кра јем ав гу ста 2006. го ди не, Ру си ја је са оп шти ла да, 
с об зи ром да бе ло ру ска власт оду го вла чи са про на ла же њем 
ре ше ња за фор ми ра ње за јед нич ког га сног кон зор ци ју ма, јед-
но стра но из ла зи из до го во ра по ко ме је Бе ло ру си ја мо гла да 
ку пу је ру ски гас по уну тра шњим це на ма. Лу ка шен ко је на то 
по но во бур но ре а го вао, оп ту жив ши Кремљ да же ли да про-
гу та Бе ло ру си ју, и да је у том ци љу до во ди у ста ње еко ном-
ске не рав но прав но сти, тј. ра за ра је дин ство ру ско-бе ло ру ског 
еко ном ског про сто ра. У ве зи са тим, ре као је: „По ве ћа ње це на 
га са до те ме ре пред ста вља јед но стра ни пре кид свих на ших 
ве за. О че му мо же мо да при ча мо ако МТЗ12 бу де ку по вао гас 
за 250 или 200 до ла ра, а Вол го град ска трак тор ска фа бри ка за 
30 до ла ра. Ка ва ту по сто ји кон ку рен ци ја и ка кви рав но прав-
ни усло ви? Не ра ди се о то ме да ми же ли мо јеф ти но да ку пу-
је мо гас. Ми не ма мо ни шта про тив по ску пље ња. Не ка бу де 
це на 500 до ла ра, али 500 до ла ра на це лом ру ско-бе ло ру ском 
еко ном ском про стран ству.“13

 Ис ту пи Лу ка шен ка би ли су усме ре ни ка ру ској јав-
но сти, но, она на њих углав ном ни је ре а го ва ла. Уме сто не-
у спе шног Јељ ци на, у Кре мљу је се део по пу лар ни Пу тин, а 
брат ска со ли дар ност Ру са, у усло ви ма ка да је јав ност би ла 
убе ђе на да се ра ди о пре ли ва њу нов ца у су сед ну зе мљу, ипак 
је би ла ма ња од при вр же но сти соп стве ним ин те ре си ма. У та-
квим окол но сти ма Кремљ је упор но ин си сти рао на ре ша ва њу 
пи та ња га со во да. Ка да пре го во ри по но во ни су да ле ко од ма-
кли, упр кос бе ло ру ским из ја ва ма да по сто ји спрем ност да се 
про блем бр зо пре ва зи ђе, Ру си ја је из ја ви ла да раз ма тра мо-
гућ ност да сма њи ис по ру ка га са бе ло ру ским ра фи не ри ја ма 
за 30%, на вод но, због по тре бе да се ис пи та ста ње наф то во да 
„Дру жба“. Мо сква је оти шла и ко рак да ље, и до не ла од лу ку 
да од 1 ја ну а ра 2007. го ди не на наф ту ко ја се из во зи у Бе ло ру-

12 Мински тракторски завод – произвођач чувених трактора „Беларус“.
13 http://sb.by/?area=content&articleID=54316
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си ју уве де да жби не ко је се пла ћа ју као ка да се ра ди о дру гим 
зе мља ма. Пре ма до го во ру из 1995. го ди не, наф та ко ју је Бе ло-
ру си ја ку по ва ла за из воз или су је ру ске ком па ни је пре ра ђи-
ва ле у тој зе мљи, би ла је осло бо ђе на ру ских из во зних так си, 
уз услов да 50% екс порт них так си на те про из во де Минск 
упла ћу је у ру ски бу џет. По што то ни је ра ђе но, а Ру си су про-
це ни ли да им је го ди шње услед то га пра вље на ште та од пре-
ко ми ли јар ду до ла ра, твр ди ли су да су би ли при си ље ни да 
пре ду зму спо ме ну те ме ре.

 Пре го во ри из ме ђу Мо скве и Мин ска су се ин тен зив но 
од ви ја ли, али те шко је би ло по сти ћи ре ше ње по би ло ком пи-
та њу. Тек ка да је Мо сква за пре ти ла да ће од 1. ја ну а ра 2007. 
го ди не са свим об у ста ви ти ис по ру ке га са Бе ло ру си ји, до го-
вор је по стиг нут бу квал но 2 ми ну та пре до че ка Но ве го ди не. 
Стра не су се спо ра зу ме ле да це на га са бу де 100 до ла ра за хи-
ља ду куб них ме та ра, да та ри фа за тран зит исте ко ли чи не га-
са пре ко Бе ло ру си је бу де 1,45 до ла ра за 100 ки ло ме та ра, а да 
Минск про да Гаспром-у 50% ак ци ја свог га со во да за 2,5 ми-
ли јар де до ла ра. Ипак, ти ме енер гет ски спор ни је био ре шен. 
Кри за је кул ми ни ра ла, а у је ку сва ђе већ су би ла отво ре на и 
оста ла спор на пи та ња, и на њих ни је ути ца ло пре ва зи ла же ње 
га сног кон флик та.  

 Ру си ја је, као што је на ја ви ла, 1. ја ну а ра спро ве ла од-
лу ку о уво ђе њу из во зних ца ри на за наф ту. Са сво је стра не, 
Минск је за пре тио да ће за тра жи ти на кна ду за ру ске вој не 
објек те у Бе ло ру си ји, као и да ће уве сти, по свет ским нор ма-
ма, не у о би ча је ну так су од 45 до ла ра за то ну ру ске наф те ко-
ја се тран спор ту је пре ко те ре пу бли ке наф то во дом у ру ском 
вла сни штву. По што је Минск по чео да ре а ли зу је сво је прет-
ње, Ру си ја је пре ки ну ла тран спорт наф те пре ко Бе ло ру си је, 
чак и за по тре бе Не мач ке, Пољ ске и Че шке, а Вла ди мир Пу-
тин је на ло жио ру ској вла сти да при пре ми па кет ме ра усме-
рен про тив бе ло ру ске при вре де (уво ђе ње ца ри на за по је ди не 
про из во де, ко ји се углав ном из во зе у Ру си ју). 

 Док су се Ру си ја и Бе ло ру си ја сва ђа ле, Ва шинг тон је 
ужи вао. Пред став ник аме рич ког Ми ни стар ства спољ них по-
сло ва из ја вио је у ве зи са за те за њем ру ско-бе ло ру ских од но са 
да је то од раз тру ло сти бе ло ру ског ре жи ма, а с дру ге стра не 
да се ра ди „о оче вид ном све до чан ству да ру ске вла сти по ку-
ша ва ју да ис ко ри сте енер гет ске ре сур се као сред ство по ли-
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тич ког при ти ска, по го то во на су сед не зе мље“.14 Мо жда је и 
то до при не ло да се Минск и Мо сква ура зу ме, и да пре ки ну са 
вер бал ним су ко би ма и на сто ја њи ма да дру гој стра ни на не-
су што ве ћу еко ном ску ште ту. Сре ди ном ја ну а ра пре ми је ри 
две зе мље пот пи са ли су спо ра зум ко јим је ре гу ли сан нафт ни 
спор. Ру ске из во зне ца ри не на наф ту ко ја иде у Бе ло ру си ју 
тро стру ко су сма ње не, али ипак ни су уки ну те. На тај на чин 
Ру си ја ком пен зу је ште ту ко ју има од ре ек спор та сво је наф-
те, од но сно про да је нафт них де ри ва та од стра не бе ло ру ских 
ком па ни ја тре ћим зе мља ма. До го во ре но је и да Ру си ја и да ље 
не пла ћа из најм љи ва ње зе мљи шта пре ко ко га пре ла зе њен 
га со вод (спо ме ну ти Ја мал-Евро па ко ји је 100% ру ски) и наф-
то вод. 

 Кон фликт је ти ме фор мал но пре ва зи ђен, а тен зи је 
сми ре не, али оне ни су не ста ле. Бе ло ру ски бу џет је из гу био 
зна ча јан до ток сред ста ва од пре про да је ру ске наф те и нафт-
них де ри ва та, а на кон ку рент ност и ин ве сти ци о ни по тен ци-
јал бе ло ру ских пред у зе ћа, као и стан дард гра ђа на, од ра зи ло 
се ра ни је до го во ре но по ве ћа ње це не га са. Бе сан због то га, 
али и по вре ђен због из глед ног до дат ног угро жа ва ња ин те-
ре са Бе ло ру си је и ње не пре го ва рач ке по зи ци је у ве зи са пи-
та њем енер ге на та, бе ло ру ски пред сед ник је по вео кам па њу 
про тив ре а ли за ци је пла на из град ње га со во да Се вер ни ток, 
ко ји би омо гу ћио ди рек тан тран спорт га са из Ру си је у Не-
мач ку. Ка да би но ви га со вод био из гра ђен пре ко те ри то ри је 
Бе ло ру си је, као што је Минск оче ки вао, он би до био до дат не 
тран зит не при хо де. С дру ге стра не, озбиљ на ал тер на ти ва за 
снаб де ва ње Не мач ке и Сред ње Евро пе, га сним ма ги стра ла ма 
пре ко Бе ло ру си је угро жа ва стра те шку по зи ци ју те др жа ве. 

Савезничкадистанца

 Све стан да до та да шњи ни во ин ве сти ци ја и ак тив-
ну со ци јал ну по ли ти ку, па ти ме ни бу ран раз вој као то ком 
прет ход них го ди на, ни је мо гу ће одр жа ти у но вим усло ви-
ма, Алек сан дар Лу ка шен ко је по чео да де мон стри ра све ве ћу 
спрем ност, да и по це ну из ве сних усту па ка, по пра ви од но се 
са зе мља ма ЕУ. У јед ном ин тер вјуу да том 2007. го ди не не-
мач ким но ви на ма DieWelt, бе ло ру ски пред сед ник је ре као: 

14  http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2007/78400.htm
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„На ма су по треб не ин ве сти ци је из Евро пе и САД. Ја не же-
лим но ве спо ро ве са ЕУ. На про тив, на ма ЕУ тре ба као парт-
нер за ди вер си фи ка ци ју на ше енер гет ске по ли ти ке. Ми те-
жи мо ка то ме да ЕУ отво ри сво је тр жи ште за на ше про из во-
де, и да мо же мо јед ни дру ги ма да бу де мо кон ку рен ци ја. Ја 
же лим да јед ног да на Бе ло ру си ја из гле да као да нас Не мач ка 
или Швед ска. Али до са да су нас са За па да уда ра ли у ле ђа. 
Са да је до шло вре ме да ис ко ри сти мо но ве мо гућ но сти за са-
рад њу. Хај де да за поч не мо отво ре ни, по ште ни ди ја лог.“15 С 
дру ге стра не, Лу ка шен ко је ви ше пу та под вла чио да он не 
же ли да се ње го ва зе мља уда љи од Ру си је, већ са мо да се при-
бли жи и ЕУ. Но ви циљ ње го ве спољ не по ли ти ке је да Бе ло ру-
си ја убу ду ће сто ји не са мо на јед ној но зи, већ на обе – с тим 
док би јед на би ла на Ис то ку а дру га на За па ду. Ипак, и сам је 
све стан да та ко не што ни је ла ко. Ка ко је из ја вио: „До са да се 
сви зах те ви пре ма Бе ло ру си ји сво де на то да смо ми ду жни 
да ра зо ри мо наш по ли тич ки си стем, и под ра зу ме ва се, да са-
да шњи пред сед ник ни је ле ги ти ман и да мо ра да на пу сти свој 
по ло жај. От куд За па ду пра во да та ко не што тра жи?“16 

 На сто ја ња Мин ска да по пра ви од но се са ЕУ, иако ни-
су да ла епо хал не ре зул та те, ипак су до ве ла до из ве сних по-
бољ ша ња. Пре лом ну тач ку су пред ста вља ли бе ло ру ски пар-
ла мен тар ни из бо ри одр жа ни 28. сеп тем бра 2008. го ди не. На 
њи ма је опо зи ци ја по но во до жи ве ла пот пу ни по раз, али је 
Алек сан дар Лу ка шен ко де мон стри рао до та да не ви ђе ну до-
бру во љу, у скла ду са же ља ма Бри се ла. Бе ло ру ски пар ла мен-
тар ни из бо ри се одр жа ва ју по ве ћин ском си сте му, та ко да у 
усло ви ма ка да Лу ка шен ко ствар но ужи ва огром ну по пу лар-
ност, и кан ди дат не фор мал ног вла ди ног бло ка је не при ко-
сно ве ни фа во рит. Ка ко би би ле по ве ћа не шан се по себ но зна-
чај них опо зи ци о них кан ди да та, на из ве сном бро ју би рач ких 
ме ста ис так ну та су по два ре ла тив но ја ка про тив кан ди да та 
из ре до ва пред сед ни ко вих сим па ти зе ра (ти ме су гла со ви при-
ста ли ца А. Лу ка шен ка по де ље ни). Ипак, и по ред то га, опо зи-
ци о ни кан ди да ти ни су ус пе ли да уђу у пар ла мент. Но, Бри сел 
је по зи тив но при мио сиг на ле из Мин ска, и од ок то бра 2008. 
го ди не за по че ло је по сте пе но ото пља ва ње ста ва ЕУ пре ма 
Бе ло ру си ји. По чет ком 2009. го ди не, ка да је ЕУ по кре ну ла 

15 http://www.inosmi.ru/print/232485.html
16 http://www.intelros.ru/index.php?new sid=228
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про је кат „Ис точ но парт нер ство“, чи ји је циљ да се учвр сте 
ве зе са европ ским и за кав ка ским бив шим со вјет ским ре пу-
бли ка ма, у ње га је укљу че на и Бе ло ру си ја. 

 То је сте ко рак на пред ка да се ра ди о од но си ма са Бри-
се лом, али сва ко не пред ста вља, па те шко и мо же да пред-
ста вља, пре лом ну тач ку у спољ но по ли тич кој ори јен та ци ји 
Бе ло ру си је. Док год је на вла сти Лу ка шен ко, ка ко је и он сам 
то ре као, она је не при хва тљив парт нер За па да, ка да се ра ди 
о из град њи иоле бли жих од но са. Дру го, Бе ло ру си ја је еко-
ном ски то ли ко упу ће на на Ру си ју, да је за њу ви ше не го ри-
скант но да по ву че би ло ка кав по тез ко ји би Мо сква мо гла да 
схва ти као истин ску прет њу по се бе, од но сно на ру ша ва ње 
са ве знич ке ло јал но сти од стра не Мин ска. Тре ће, бе ло ру ски 
еко ном ски и со ци јал ни мо дел, ко ји је у на ро ду вр ло по пу-
ла ран, не ком па ти би лан је са ЕУ, па и из иде о ло шких раз ло-
га за њу, а по го то во за Ва шинг тон, не при хва тљив. Ко нач но, 
осе ћа ња бе ло ру ског на ро да су та ква да и по ред „по ро дич них 
сва ђа“, он до ми нан то сма тра Ру си ју при род ним стра те шким 
парт не ром сво је зе мље и сре ди шним фак то ром све ру ског 
про сто ра. 

 Без об зи ра на све кри зе у ме ђу соб ним од но си ма, без 
об зи ра на то што по вре ме но до ла зи до спо ро ва из ме ђу Мин-
ска и Мо скве око ак ту ел не це не га са и дру гих пи та ња, што 
је све про пра ће но раз ме ном те шких ре чи, Бе ло ру си ја и Ру си-
ја ис пу ња ва ју све оба ве зе из до ме на њи хо ве до го во ре не вој-
но-по ли тич ке са рад ње, од но сно са ве знич ке по др шке у ве зи 
са ва жним спољ но по ли тич ким и од брам бе ним пи та њи ма. 
Оне су и да ље у том по гле ду у пу ној ме ри стра те шки парт-
не ри, ма ко ли ку дис тан цу има ле у ве зи са дру гим пи та њи ма. 
У скла ду са ра ни јим пла но ви ма, по чет ком 2009. го ди не, Ру-
си ја и Бе ло ру си ја су за по че ле рад на ства ра њу за јед нич ког, 
уме сто са мо ин те гри са ног, си сте ма про тив ва зду шне од бра-
не. Бе ло ру си ја је, иако ни је при зна ла не за ви сност Аб ха зи је и 
Ју жне Осе ти је – чи ме је де мон стри ра ла не за до вољ ство због 
из о стан ка јед ног фи нан сиј ског аран жма на ко ји је при жељ-
ки ва ла да скло пи са Мо сквом, и ка ко не би по но во за лу пи-
ла тек од шкри ну та вра та ЕУ – ипак по др жа ла ак ци је Ру си је. 
У ве зи ру ске вој не ин тер вен ци је и при зна ња обла сти ко је су 
се из дво ји ле из са ста ва Гру зи је (у скла ду са пра вом ко је су 
сте кле у до ба по сто ја ња СССР-а), Алек сан дар Лу ка шен ко је 
ре као: „Ру си ја ни је има ла дру ги мо рал ни из бор осим да по-
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др жи апел на ро да Ју жне Осе ти је и Аб ха зи је да њи хо во пра во 
на са мо о пре де ље ње бу де при зна то у скла ду са те ме ље ним 
ме ђу на род ним до ку мен ти ма“.17 

Бе ло ру си ја је и да ље ло јал ни са ве зник Ру си је у окви-
ру ОрганизацијаДоговораоколективнојбезбедности18 – од-
брам бе ног са ве за ко ји укљу чу је уз спо ме ну те две зе мље, и 
Ка зах стан, Узеб ки стан, Та џи ки стан, Јер ме ни ју и Кир ги зи ју. 
Не дав но су се ли де ри зе ма ља чла ни ца, уз ак тив но уче шће 
Бе ло ру си је у том про це су, до го во ри ли да за јед нич ке од брам-
бе не на по ре по диг ну на ви ши ни во. Од лу че но је да бу ду фор-
ми ра не стал не за јед нич ке сна ге за бр зу ин тер вен ци ју, као и 
Фонд за упра вља ње кри зом (од 10 ми ли јар ди до ла ра). С дру-
ге стра не, чим се Бе ло ру си ја су о чи ла са по сле ди ца ма свет ске 
еко ном ске кри зе и обра ти ла Мо скви за по моћ, до би ла је под 
по вољ ним усло ви ма кре дит од 2 ми ли јар де до ла ра.

Перспективебелорускорускиходноса
 Ду го роч но, иако ће на сто ја ти да ус по ста ви што бо-

ље од но се са ЕУ и ње ним по је ди ним чла ни ца ма по на о соб, 
Минск ће оста ти, ма кар и уз по вре ме не јав не и тај не не спо ра-
зу ме, па и пе ри о дич не из ли ве не го до ва ња у тре ну ци ма ка да 
се та мо шња власт су о чи са еко ном ским и со ци јал ним те шко-
ћа ма (што се де ша ва са да, док је свет ска кри за у је ку), бли-
ски ру ски са ве зник. Еко ном ска и сва ка дру га ори јен та ци ја 
на Ру си ју и ожи вља ва ње све ру ског сло ја на ци о нал ног иден-
ти те та Бе ло ру са, оти шли су то ли ко да ле ко да је стра те шка 
пре о ри јен та ци ја Бе ло ру си је, чак и ка да би та мо шње вла сти 
то же ле ле, би ла те шко из во дљи ва. Уоста лом, оно што ЕУ ну-
ди Бе ло ру си ји и дру гим чла ни ца ма „Ис точ ног парт нер ства“ 
(а то је по моћ од око 800 ми ли о на до ла ра до 2013. го ди не) 
сим бо лич но је пре ма ди рект ној или ин ди рект ној по др шци 
ко ју Бе ло ру си ја и да ље ужи ва од стра не Ру си је. Она је 2007. 

17 http://www.kom mer sant.ru/doc.aspx?Doc sID=1017424&The me sID=6
18 По сле рас па да СССР-а по је ди не ње го ве чла ни це скло пи ле су До го вор 

о ко лек тив ној без бед но сти, сво је вр сни од брам бе ни са вез, у скла ду са 
ко јим се на пад на јед ну од чла ни ца сма тра на па дом и на дру ге чла ни-
це. Зе мље ко је су пот пи са ле До го вор о за јед нич кој без бед но сти 2002. 
го ди не сло жи ле су се да он пре ра сте у це ло вит ме ђу на род ни са вез, 
са за јед нич ким ор га ни ма. То је са да шња Ор га ни за ци ја До го во ра о 
ко лек тив ној без бед но сти (ОДКБ). Бе ло ру си ја је, од до ла ска Алек сан-
дра Лу ка шен ка на власт, би ла је дан од нај бли жих ру ских са ве зни ка у 
окви ру ОДКБ-а. Оп шир ни је: http://www.dkb.gov.ru/start/in dex.htm
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го ди не, у је ку ру ско-бе ло ру ског не спо ра зу ма, по ре чи ма Вла-
ди ми ра Пу ти на, са мо на осно ву енер ге на та из но си ла око 6 
ми ли јар ди до ла ра!19

Тре ба под ву ћи и да ак ту ел на бе ло ру ска власт, без об-
зи ра шта по вре ме но из ја вљу је, ка да се оп те ре ће на со ци јал но-
еко ном ским си сте мом ко ји је ду го роч но нео др жив на осно ву 
соп стве них ре сур са, су о чи са ве ћим те шко ћа ма и не спрем-
но шћу Мо скве да јој на на чин ка ко то  при жељ ку је иза ђе у 
су срет, су штин ски и не же ли спољ но по ли тич ку пре о ри јен-
та ци ју. Са мо има за циљ да по бољ ша сво ју пре го ва рач ку по-
зи ци ју и из ву че еко ном ске уступ ке од Ру си је, од но сно - ако 
то већ ни је мо гу ће - да по ку ша да по тен ци јал но уну тра шње 
со ци јал но не за до вољ ство пре у сме ри пре ма Мо скви. Ва жно 
је ре ћи да Лу ка шен ко по ти че из Ис точ не Бе ло ру си је, где је 
ста нов ни штво до те ме ре бли ско Ве ли ко ру си ма из су сед не 
Смо лен ске обла сти, да је те шко ме ђу њи ма по ву ћи ет нич ку 
гра ни цу. Ти кра је ви су се, чак и по сле тран сфор ма ци је Ру ског 
цар ства у бољ ше вич ку фе де ра ци ју, до 1924-1926. го ди не, на-
ла зи ли у са ста ву Ру ске Фе де ра ци је, а та да су, са ци љем да за-
пад на со вјет ска ре пу бли ка, као ба сти он пре ма Пољ ској, бу де 
оја ча на, увр ште ни у њен са став. Да би на ма си ту а ци ја би ла 
ја сни ја, ис ток Бе ло ру си је мо же мо их упо ре ди мо са се ве ром 
Цр не Го ре и од но сом та мо шњих цр но гор ских Ср ба пре ма 
Ср би ји. Ко нач но, ка ко смо већ ви де ли, и из дру гих раз ло-
га, озбиљ ни је при бли жа ва ње За па ду пред ста вља по ли тич ку 
смрт за Алек сан дра Лу ка шен ка и си стем ко ји већ 15 го ди на 
ства ра.

Што се од но са Мо скве пре ма Бе ло ру си ји ти че, она је у 
ла год ној по зи ци ји да мо же да из гу ра оно што је на у ми ла, и 
да не ма раз ло га да се љу ти ни због ја ких ре чи,  ни због по не-
кад бур ног де мон стри ра ња не за до вољ ства од стра не за пад-
ног ис точ но сло вен ског су се да. Шта ви ше, њој иде у при лог, у 
окол но сти ма ка да је Минск њен оси гу ра ни стра те шки парт-
нер, да Бе ло ру си ја по бољ ша сво је од но се са ЕУ. Про шла су 
вре ме на ка да је и то мо гло да бу де у функ ци ји сво ђе ња Бе ло-
ру си је на ни во аме рич ке кли јент ске зе мље и ње ног укљу чи-
ва ња у, сво је вр сни, по јас кви слин шких др жа ва ко је тре ба да 
окру же Ру си ју. Не го до ва ње Ру ске Фе де ра ци је због про гра ма 
„Ис точ но парт нер ство“ у ве зи је са бу ду ћим ста ту сом Гру-

19 ru.wi ki pe dia.org/wi ki/Рос си й ско-бе ло рус ские_от но ше ния
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зи је, па и ути ца јем на де ша ва ња на укра јин ској по ли тич кој 
сце ни, а не са ка квом-та квом нор ма ли за ци јом од но са Бе ло-
ру си је са ЕУ, од че га ће ду го роч но Минск, Бри сел и Мо сква 
има ти са мо ко рист. 

 Пре ма прог но зи Ме ђу на род не аген ци је за енер ги-
ју, по тро шња наф те ће до 2030. го ди не по ра сти за 30-40%. 
Ујед но, услед ис цр пљи ва ња из во ра наф те на Бли ском ис то ку, 
Ка спиј ски ба сен ће по ста ти глав ни из вор снаб де ва ња Евро пе 
тим енер ген том. Упо ре до, по ра шће и зна чај га са. Услед све га 
то га, уло га Ру ске Фе де ра ци је по ста ће за ЕУ још ве ћа, а то ће 
се де си ти и са зна ча јем Бе ло ру си је! На те ри то ри ји Ру си је и 
зе ма ља Сред ње Ази је ло ци ра на су из во ри шта га са и наф те 
од ко јих за ви си бу дућ ност на шег кон ти нен та. Хте ли то не-
ки за пад ни кру го ви или не, ЕУ ће се све те шње по ве зи ва ти 
са Ру си јом. И ко ли ко год то де ло ва ло па ра док сал но, у вре ме 
док тен зи је ра сту на ре ла ци ји НА ТО – Ру си ја, са свим је мо-
гу ће и ства ра ње је дин стве ног европ ског при вред ног про сто-
ра, од Атлан ти ка па до ру ског Да ле ког ис то ка. А ве ли ки део 
енер ге на та на пу ту до цен трал но е вроп ских гра до ва пре ла зи 
пре ко те ри то ри је Бе ло ру си је, и у том по гле ду се услед ра ста 
по тро шње ни шта бит но не ће про ме ни ти и ка да бу де из гра-
ђен га со вод Се вер ни ток, ко ји ће ди рект но по ве за ти Ру си ју и 
Не мач ку. 

 Не ми нов но, Бе ло ру си ја ће вре ме ном би ва ти све ин те-
ре сант ни ја за ве ли ке европ ске ин ве сти то ре, а мно го ће про-
фи ти ра ти и од мо гу ћих да љих еко ном ских и по ли тич ких 
ин те гра ци ја на про сто ру бив шег Со вјет ског Са ве за. Уме сто 
јед но стра не ори јен та ци је Мин ска на Мо скву, па и же ље да, 
не пре не бре га ва ју ћи зна чај Кре мља и Ру си је као сре ди шта 
пост со вјет ског про сто ра, у не ким но вим фе де рал ним ор га-
ни ма, чи ји би он мо жда био цен тар, Лу ка шен ко игра глав ну 
уло гу, бе ло ру ско вођ ство је ин ди рект но под стак ну то да до ђе 
на по зи ци ју да је за Бе ло ру си ју нај по год ни је да бу де део ин-
те гра ци ја у чи јем је сре ди шту Ру си ја, али и да из гра ђу је спе-
ци јал не од но се са ЕУ, слич но као што је за Ср би ју, из гле да, 
по год но да по ста не чла ни ца ЕУ, а да упо ре до раз ви ја по себ не 
еко ном ско-по ли тич ке ве зе са Ру си јом. И као што је Ср би ја, 
по сле не кри тич ке евро а тлант ске ори јен та ци је из пост пе то-
ок то бар ског раз до бља до шла на од ме ре ни ју по зи ци ју, то се 
на дру ги на чин де си ло и са Бе ло ру си јом. На из глед де лу је па-
ра док сал но, али ре ал но је и да ју је Мо сква у том прав цу на-
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мер но гур ну ла, јер јој је ин те рес да Бе ло ру си ја бу де ње на до-
дат на спо на са ЕУ, а не из вор кон фли ка та и еко ном ски ба ласт, 
од но сно не од го ва ра ју јој ви ше при че о, сво је вр сној, об но ви 
СССР-а, и под гре ја ва ње ру ског јав ног мње ња у том ду ху.  

Закључак
 Ру си ја и Бе ло ру си ја, на не ки на чин под се ћа ју на Ср-

би ју и Цр ну Го ру. Ве ћин ски на ро ди обе те др жа ве има ју исти 
ет нич ки ко рен и вер ску за јед ни цу ко јој углав ном при па да ју 
(Ру ску пра во слав ну цр кву). Исто риј ски, кул тур но, еко ном-
ски, и у сва ком дру гом по гле ду, ме ђу соб но су упу ће ни. Но, 
док је код нас про блем двој ног иден ти те та Цр но го ра ца, услед 
ан ти срп ског де ло ва ња та мо шњих вла сти, до вео до рас ко ла, 
тј. по де ле те гра не срп ског на ро да на оне ко ји се од ри чу свог 
срп ског ко ре на и оне ко ји, ти ме ис про во ци ра ни, за не ма ру-
ју др жав но-исто риј ску стра ну свог иден ти те та, у слу ча ју 
Бе ло ру си је, за хва љу ју ћи по ли ти ци Алек сан дра Лу ка шен ка, 
до шло је до хар мо ни за ци је по том пи та њу. Бе ло ру си, ка да 
су се у до ба рас па да ве ков не за јед ни це са Ру си јом на шли на 
рас кр сни ци, ни су би ли од стра не вла сти гур ну ти пу тем пре-
ком по но ва ња тра ди ци о нал ног иден ти те та, та ко да и да нас, 
из у зев ри мо ка то лич ких и уни јат ских ен кла ва, се бе сма тра ју 
спе ци фич ним де лом све ру ског ет нич ког кор пу са. Без об зи ра 
на по вре ме не кон флик те из ме ђу Мин ска и Мо скве, као што 
је то био слу чај у вре ме не су гла си ца из ме ђу ср би јан ских и 
цр но гор ских вла да ра у 19. и по чет ком 20. ве ка, то пи та ње се 
чак ни не по ста вља!

 Ме ђу тим, уз ет нич ке мо ти ве, др жа ве има ју и оне ко-
ји про из ла зе из објек тив но раз ли чи тих еко ном ских и по ли-
тич ких ин те ре са, али и ра чу на вла да ју ћих гар ни ту ра. Ра зу-
мљи во је што Бе ло ру си ја же ли да раз ви ја од но се са Ру ском 
Фе де ра ци јом, на осно ва ма пу не рав но прав но сти, од но сно 
да је њен пред сед ник био спре ман да при хва ти мо дел ин те-
гра ци је, ко ји би на не ки на чин под ра зу ме вао пре власт ве ћег 
парт не ра, у вре ме ни ма док је оче ки вао да он мо же да по ста не 
ли дер фе де рал не др жа ве. Схва тљи во је и што се Алек сан дар 
Лу ка шен ко љу ти, у усло ви ма ка да је имиџ ве ли ко ду шног оца 
на ци је из гра дио уз оби ла ту пот по ру ве ли ких ру ских ре сур-
са, од ка да су они за ње го ву зе мљу по ста ли мно го ску пљи. С 
дру ге стра не, ло гич но је и по на ша ње Ру си је. Док је би ла сла-
ба и уса мље на, а ње на власт у си ту а ци ји да мо ра да се хва та 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.12/2009,год.Vvol.5 стр.201238

235

за сва ку слам ку спа са (и ра ди соп стве ног оп стан ка, а не са мо 
на ци о нал них мо ти ва), ра зу мљи во је што се по на ша ла не кри-
тич ки ве ли ко ду шно, ка ко би ко ли ко-то ли ко за шти ти ла сво је 
ге о по ли ти ке ин те ре се. Но, од ка да је ста ла на но ге, и има еко-
ном ске и дру ге мо гућ но сти да се на јеф ти ни ји на чин из бо ри 
за оно до че га јој је ста ло, исто та ко је нор мал но што же ли 
да се зна шта је чи је, ко де ли кар те и по ко јим пра ви ли ма. 
Уоста лом, би ло би не схва тљи во да ве ли ка и моћ на др жа ва, 
тим пре што има тра ди ци ју им пе ри јал не ве ли чи не, не ин си-
сти ра на мо де лу од но са ко ји њој од го ва ра ју, а да ола ко при-
хва та да се на би ло ко ји на чин под ре ди не ко ме дру гом, ма кар 
се ра ди ло и о др жа ви дру ге гра не ру ског на ро да. 

 Ру си ја, ко ја је све сна да ни је ре а лан мо дел ин те гра ци-
је са Бе ло ру си јом ко ји би под ра зу ме вао ње но ута па ње у ве ли-
ку фе де ра ци ју, же ли са њом да из гра ђу је бли ске са ве знич ке 
од но се, али та ко де фи ни са не да бе ло ру ске вла сти не мо гу да 
тре ти ра ју ру ске ре сур се као сво је, од но сно ако же ле еко ном-
ску по др шку Мо скве, ду го роч но мо ра ју да при хва те да је она 
ста ри ји парт нер. Ру си ја је из у чи ла шко лу на осно ву хлад но-
ра тов ског по на ша ња за пад них си ла (док су се САД, од ка-
да су у јед ном тре нут ку оста ле је ди на су пер си ла, умно го ме 
угле да ле на лош при мер СССР-а), али је усво ји ла и му дрост 
Ис то ка, па се по на ша праг ма тич но, од ме ре но, и на ду ги рок, 
та ко да ефек ти бу ду ду го роч но одр жи ви, а це на знат но ма ња 
од ко ри сти (а не обр ну то, што је че сто био слу чај са Со вјет-
ским Са ве зом). У том кон тек сту је у пра вом мо мен ту по че ла 
да раш чи шћа ва од но се и са Бе ло ру си јом, ка ко би без ве ћих 
по сле ди ца по сво је ин те ре се ис те ра ла оно што же ли. У то ме 
је, све на то ука зу је, су штин ски и ус пе ла, без об зи ра на по-
вре ме но по вр шин ско та ла са ње на ре ла ци ји Минск – Мо сква 
и са ве знич ку дис тан цу ко ја ће још не ко вре ме си гур но по сто-
ја ти.

*
 Што се нас ти че, и ми из бе ло ру ско-ру ских од но са 

мо же мо не што да на у чи мо. Пр во, и ма ла зе мља као што је 
Ср би ја – на рав но, у скла ду са по тен ци ја лом ко ји пру жа њен 
по ло жај – мо же да во ди ак тив ну спољ ну по ли ти ку и да на-
сто ји да енер гич но по стиг не оно што же ли, а не да се фа-
та ли стич ки пре пу шта суд би ни. Без об зи ра на све иза зо ве, и 
по вре ме но су о ча ва ње са зи дом, ад ми ни стра ци ја Алек сан дра 
Лу ка шен ка је са мо свој ном и ди на мич но-офан зив ном, али и 
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до вољ но праг ма тич ном по ли ти ком (да не пре ђе руб по но ра 
и ка да му се опа сно при бли жи) мно го то га по сти гла за сво-
ју зе мљу и на род. То што ни је увек у ста њу да за њих из ву че 
оно ли ко ко ри сти ко ли ко би же ле ла, не за се њу је оно што је 
по сти гла, а што не би би ло мо гу ће да ни је скло на по не ка да 
и екс тра ва гант ним по те зи ма. Мно го то га што Минск же ли 
по ка за ло се да ду го роч но не мо же да до би је, али да је имао 
ма ње же ље и био за њих спре ман ма ње од луч но да се бо ри, 
ни до ста то га што је већ по сти гао не би имао! Дру го, об но-
вље на Ру си ја је спрем на да по мог не сво јим са ве зни ци ма и 
при ја те љи ма, ре ал но мно го ви ше не го за пад не зе мље, али 
та ко да се то це ни, а не под ра зу ме ва као не што са мо по се би 
ра зу мљи во, као и под усло вом да се ува жа ва ју ње ни ге о по-
ли тич ки и ге о е ко ном ски ин те ре си. С дру ге стра не, ни је ви-
ше оп те ре ће на пу ким при ча ма о брат ству или иде о ло шким 
мо ти ви ма ма ко је вр сте. Тра ди ци о нал не ве зе ме ђу на ро ди ма 
и емо ци је ко је ме ђу соб но по сто је пред ста вља ју ре ал ност и 
тре ба их ува жа ва ти, али се на њих ипак на до ве зу ју др жав ни 
ин те ре си. Та ко је би ло, ви ше или ма ње увек, али то је по го то-
во упут но има ти на уму да нас, ка да се ра ди о праг ма тич ној, 
са вре ме ној Ру си ји, ко ја се, као и за пад не зе мље, умно го ме ру-
ко во ди про фит ним по тре ба ма сво јих ве ли ких кор по ра ци ја, а 
ни је скло на емо тив но-иде о ло шкој пер спек ти ви по сма тра ња 
све та, својственоj Ру ској им пе ри ји и Со вјет ском Са ве зу. 

 За то, ако же ли мо да има мо до бре од но се са Ру ском 
Фе де ра ци јом и од ње оче ку је мо по моћ, мо ра мо да се пре ма 
њој и ње ном би зни су од но си мо ма кар на на чин ка ко то ра ди-
мо пре ма САД и ње ним ком па ни ја ма. На стра ну то што нам 
Ру си ја ни је учи ни ла ни шта на жао, и оним што чи ни за Ср-
би ју у ве зи са Ко со вом и Ме то хи јом, као и на осно ву по мо ћи 
ко ју је Ру ско цар ство пру жа ло Ср би ји и Ср би ма ге не рал но 
– ма ко ли ко нам се по не кад, ка да его цен трич но за не ма ри мо 
да и дру ги има ју сво је ин те ре се, чи ни ло да је та по моћ мо гла 
и мо же да бу де мно го ве ћа – Ру си ја је за слу жи ла на ше по-
што ва ње и бла го на клон од нос. Не сум њи во, све то у на ро ду 
(као и емо ти ван од нос пре ма њој) и по сто ји, а са мо тре ба да 
се у ве ћој ме ри, и то на прак тич ном а не са мо де кла ра тив ном 
ни воу, ис по љи и кроз де ло ва ње др жав них ин сти ту ци ја. Бе ло-
ру ско-ру ски од но си нас уче да ти ме спа ја мо ле по и ко ри сно, 
тј. да ће нам се та кво по сту па ње ви ше стру ко ис пла ти ти, као 
што ће нас не так ти чан од нос пре ма Мо скви, не сум њи во, на 
не ки на чин ко шта ти. 
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ДрагомирАнджелкович
РОССИЙСКОБЕЛОРУССКИЕТНОШЕНИЯ
СНАЧАЛА90хДОСЕГОДНЯШНЕГОДНЯ

Ре зю ме

Отношения России и Белоруссии от распада Совет
скогоСоюзадонастоящеговременипрошлинесколькофаз.
Процесспостепенного удаленияначался послесломасов
местногогосударства,изакончился всередине90хгодов
сприходомАлександраЛукашенкоквластивБелоруссии.В
тоже время это событие представляетпереломныймо
мент,когдаречьидетоботношенииофициальногоМинска
крусскимкорнямбелорусов.Белоруссия сталапроводить
внутреннююпрорусскуюивнешнююпророссийскуюполити
ку,чтовсевместепредставлялопробелорусскуюполитику,
таккакпринималасьвовниманиемногослойностьнациона
льнойиндивидуальностибелорусскогонарода,изасчетэто
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гоудалосьизбежатьегоразделенияпополам,какэтопро
изошловУкраинеилиЧерногории.Конечно,ориентациейна
РоссиюобеспеченобыстроеэкономическоеоздоровлениеБе
лоруссии,атакжееедальнейшеесоциальноответственное
развитие.Сдругойстороны,иуРоссийскойФедерациибыл
ряд рациональных геополитических и внутриполитических
причинвместесэмоциональнымимотивами,происходящ
имиизисторическогонаследия,проводитьвсестороннюю
работунасближениигосударств.ОтношенияРоссийской
ФедерациииБелоруссиисталиразвиватьсяповосходящей
линии,ипоэтомувначалеказалось,чтостраны, сближа
ясь,создадутфедеральноегосударство.Междутем,изза
различныхэкономическихисоциальныхсистем,интересов
правящих гарнитур, атакжеизза объективных трудно
стей,исходяизфакта,чторечьидетовеличине,численно
стинаселенияиимеющихсявраспоряженииресурсоваб
солютноразныхстран–несмотрянаблизостьиобщеепро
исхождениедвухнародов–этогонепроизошло.Болеетого,
отношениямеждуМинскомиМосквой,начинаяссередины
2000х,периодическипереживаютсерьезныйкризис,име
ждунимипостоянноприсутствуетнапряженность.Ивсе
такисегодняшнийуровеньэкономическихидругихсвязей,а
такжедолгосрочныевнешниеивнутренниеинтересыобо
ихгосударств,т.е. находящихсяувластигарнитур,явля
етсягарантиейтого,чтосоюзныеотношениямеждуними
сохранятся,можетбытьснекоторойформальной,анесу
щественнойдистанцией,хотяиногдаможетпоказаться,
чтопроисходитстратегическаяпереориентацияМинска.
Впрочем,хотянапервыйвзгляд  выглядитпарадоксально,
интересМосквынискольконеменьше,чеминтересМинска,
вобстоятельствах,когдаБелоруссиянеможетприсоеди
нитьсякатлантическомублоку,чтобыулучшиласвоисвя
зисБрюсселемивбудущемпредставлялапартнера,ане
факторосложненийвотношенияхРоссийскойФедерации
иЕС.
Ключевыеслова:Россия,Белоруссия,национальнаяиндиви

дуальность, внешняя политика, интерес, сою
зныеотношения,ЕС.
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ГРУЗИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, ЗАПАД, 
ИНФОРМА ЦИ ОН НАЯ ВО Й НА

Ин фор ма ци он ная со ста вля ю щ ая игра ет всё бо лее зна-
чи те ль ную ро ль во вне шне- и вну три по ли ти че ской де я те-
ль но сти лю бо го го су дар ства. Ин фор ма ци он ные по ля – как 
ме жду на род ные, так и на ци о на ль ные – ак тив но тран сфор-
ми ру ют ся в обла сть жёст кой ге о по ли ти че ской кон ку рент ной 
бо рь бы, ин стру мен том ко то рой ста но вят ся ме то ди ки, ха рак-
тер ные для ин фор ма ци он ных во йн – раз лич ные (по сво им 
це лям и за да чам)  ком плек сные ин фор ма ци он но-про па ган-
дистские ме ро при я тия, на пра влен ные на ин ди ви ду а ль ную 
пси хи ку и общ е ствен ное со зна ние, мо де ли по ве де ния и вос-
при я тия ис то рии и со вре мен но сти. 

В этих усло ви ях Рос сия вы ну жде на ис ка ть сим ме трич-
ные отве ты на но вые вы зо вы, свя зан ные с гло ба ли за ци ей и 
во зник но ве ни ем гло ба ль но го ин фор ма ци он но го общ е ства. 
На За па де же по-пре жне му си ль на инер ция из о бра же ния 
Рос сии как на след ни цы «им пе рии зла». В игру на этом по ле 
всё ак тив нее во вле ка ют ся го су дар ства При бал ти ки, Гру-
зия, Укра и на. Ру со фо бия объ ек тив но уси ли ва ет ся от но си-
те ль ной сла бо стью Рос си й ско го го су дар ства, утра тив ше го 
бы лые во змо жно сти и вли я ние, а так же пре зре ни ем к на ро-
ду, не спо соб но му «вос при ня ть за пад ные цен но сти». 

Уже сто че ние кон ку рент ной бо рь бы в ин фор ма ци он-
ной сфе ре убе жда ет нас в том, что «ИДЕИ ИМЕ ЮТ ЗНА-
ЧЕ НИЕ». Не слу ча й но в США за ло зун га ми «бе зы де й но го 

* Зам. глав но го ре дак то ра га зе ты «Се вер ный Кав каз», г.На ль чик, Ка бар ди но- 
Гру зия, За пад и Рос сия в ин фор ма ци он ном про ти во бор стве
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праг ма ти зма» ни ког да не за бы ва ли мес си ан ских за ве тов от-
цов-осно ва те лей о «бо го и збран но сти Аме ри ки», что по сей 
де нь явля ет ся ва жне й шей осно вой общ е ства и  её го су дар-
ствен ной по ли ти ки. 

Ин фор ма ци он ная си ту а ция в по след ние го ды во круг 
Рос сии из ме ни ла сь са мым се рь е зным обра зом. Уже сто че-
ние прес син га со сто ро ны за пад ных СМИ на по ли ти че ские и 
эко но ми че ские эли ты и ру ко вод ство на шей стра ны вы ли ло-
сь в ав гу сте 2008 го да в жест кое про ти во сто я ние. Едва ли не 
впер вые по сле 1991 го да со про во жде ние со бы тий за пад ны-
ми СМИ све ло сь к то та ль но му ин фор ма ци он но му прес син-
гу с ци нич ным ис ка же ни ем фак тов и за мал чи ва ни ем при чин 
слу чив ше го ся, впло ть до по пы ток объ я ви ть Рос сию агрес со-
ром. 

Про тив на шей стра ны за де й ству ет ся та кой ком плекс 
спе ци а ль ных ин фор ма ци он но-про па ган дистских ме ро при-
я тий по упра вля е мо му во зде й ствию на ин ди ви ду а ль ную 
пси хи ку и общ е ствен ное со зна ние, ко то рый бо лее ха рак те-
рен для ин фор ма ци он ных во йн и пред ста вля ет со бой не что 
иное, как ин стру мен та рий пси хо ло ги че ской во й ны. И со вер-
шен но оче вид но, что ин тен сив но сть ан ти рос си й ских кам па-
ний в обо зри мом бу ду щ ем бу дет то ль ко во зра ста ть. 

Мо жно кон ста ти ро ва ть, что прак ти че ски все раз ви тые 
стра ны ми ра в на сто я щ ее вре мя уде ля ют се рь е зное вни ма-
ние раз ра бот ке ме то дов и средств про ти во де й ствия угро зам 
в сфе ре ин фор ма ци он ной без о па сно сти. 

Взя ть Аме ри ку. В ка че стве од ной из глав ных угроз для 
се бя, по ми мо гло ба ль но го эко но ми че ско го кри зи са, США 
рас сма три ва ют го су дар ства быв ше го СССР. Об этом го во-
рит ся в до кла де об угро зах без о па сно сти США, под го то влен-
ном раз вед слу жба ми стра ны, со о бщ а ет Was hing ton Pro fi le. В 
це лом же пе ре че нь угроз без о па сно сти вклю ча ет в се бя: на-
си ль ствен ный эк стре мизм; по ли ти че ские про цес сы на Бли-
жнем Во сто ке, в Ира не, Ира ке, Аф га ни ста не и Па ки ста не; 
во змо жно сть уси ле ния Ки тая и Ин дии; ре а ли за цию ядер ной 
про грам мы КНДР; про бле мы Бал кан, Ла тин ской Аме ри ки и 
Афри ки; де й ствия ор га ни зо ван ной пре ступ но сти. В по след-
ние го ды в США про дол жа ет ся со вер шен ство ва ние кон цеп-
ции ве де ния ин фор ма ци он ной во й ны. Так, про ис хо дя щ ие 
кон цеп ту а ль ные из ме не ния на шли отра же ние в до ку мен те 
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ар мии США «Стра те гия ин фор ма ци он ных опе ра ций» (In for-
ma tion Ope ra tion Ro ad map). Он по ка зы ва ет да ль не й шую эво-
лю цию во ен ной мы сли Пен та го на в обла сти пла ни ро ва ния 
и ве де ния ин фор ма ци он ной во й ны. Сам же до ку мент со сре-
до то чи ва ет ся на во про сах рас ши ре ния про стран ства, со вер-
шен ство ва ния средств и ме то дов ве де ния ин фор ма ци он но го 
про ти во бор ства. Он был вве ден в де й ствие в ок тя бре 2003 
г. с гри фом «Се крет но/Не для ино стран цев», в кон це 2007 г. 
гриф «Се крет но» с до ку мен та был снят. Это сви де те ль ству ет 
о том, что раз ви тие кон цеп ту а ль ных основ ве де ния ин фор-
ма ци он ной во й ны в США уже вы шло на бо лее со вер шен ный 
уро ве нь. 

Ана лиз до ку мен та, по мне нию за пад ных ана ли ти ков, 
по зво ля ет вы де ли ть по я вле ние прин ци пи а ль но но вой кон-
цеп ции ин фор ма ци он ных опе ра ций, т.н. full-ti me&full-spec-
trum in for ma tion ope ra ti ons (FTFSIO). На и бо лее аде кват ным 
тол ко ва ни ем дан но го тер ми на мо жет бы ть сло во со че та ние 
«то та ль ная ин фор ма ци он ная во й на». Осо бо под чер ки ва ет-
ся, что со вре мен ные ин фор ма ци он ные опе ра ции – это не-
пре рыв ные опе ра ции, тре бу ю щ ие об шир ных при го то вле-
ний в мир ное вре мя. В ка че стве при ме ра - стра те ги че ская 
ин фор ма ци он ная опе ра ция под общ им на зва ни ем «Бо рь ба с 
ме жду на род ным тер ро ри змом», в ре зу ль та те ко то рой США 
до би ли сь се рь е зно го ге о по ли ти че ско го про ры ва по це ло му 
ря ду во про сов. В этом же ря ду сто ит и опе ра ция «Бо рь ба 
с ору жи ем мас со во го по ра же ния в Ира ке» (как ча сть бо лее 
мас штаб ной и дол го сроч ной опе ра ции «Бо рь ба с ме жду на-
род ным тер ро ри змом»), в ре зу ль та те ко то рой США за кре-
пи ли сь на Бли жнем Во сто ке и со зда ли усло вия ре а ли за ции 
соб ствен но го пла на пе ре у стро й ства ре ги о на под общ им на-
зва ни ем «Стра те гия фор ми ро ва ния Бо ль шо го Бли жне го Во-
сто ка». Сю да же мо гут бы ть при чи сле ны и де й ствия в рам-
ках общ е ствен ной ди пло ма тии и свя зей с общ е ствен но стью 
по раз ви тию те зи сов о «не со сто яв ших ся го су дар ствах», и 
«оси зла», ко то рые спо соб ство ва ли обо сно ва нию пла нов по 
пре вен тив но му при ме не нию во ен ной си лы в от но ше нии су-
ве рен ных го су дарств без санк ции ме жду на род ных ор га ни-
за ций на при ме ре СФРЮ, 10-ле тие бом бар ди ро вок аме ри-
кан ской и на тов ской ави а ци ей ко то рой ис пол ня ет ся в апре ле 
это го го да. 
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Ак ти ви зи ру ют ся не то ль ко аме ри кан цы. Ко ман до ва-
ние ВС Фран ции на осно ве ана ли за хо да и во ен но-по ли ти-
че ских по след ствий гру зи но-осе тин ско го кон флик та так же 
от ме ча ет во зра ста ю щ ую в со вре мен ных усло ви ях ро ль ин-
фор ма ци он но го про ти во бор ства. По мне нию фран цуз ских 
эк спер тов, под ве де ние то ль ко про ме жу точ ных ито гов кри зи-
са на Кав ка зе по ка зы ва ет, что, не смо тря на ре ше ние Рос си-
ей основ ных за дач в пе ри од во о ру жен ной фа зы кон флик та, 
дан ный успех, как и при ня тые рос си й ским ру ко вод ством ме-
ры в ди пло ма ти че ской сфе ре, бы ли ча стич но не й тра ли зо ва-
ны за счет эф фек тив ной ан ти рос си й ской кам па нии в за пад-
ных СМИ, а так же пу блич ной де я те ль но стью офи ци а ль ных 
пред ста ви те лей НА ТО, ЕС, США и Гру зии. 

С на ча лом со бы тий во круг Южной Осе тии За пад и 
Гру зия ста ли про во ди ть агрес сив ную ин фор ма ци он но-про-
па ган дистскую кам па нию, ис по ль зуя лю бые во змо жно сти 
и ре сур сы для ти ра жи ро ва ния сво ей точ ки зре ния на си ту-
а цию. Уже 9 ав гу ста ре ше ни ем Со ве та на ци о на ль ной без о-
па сно сти Гру зии и ука зом М.Са а ка шви ли бы ла за пре щ е на 
тран сля ция всех рос си й ских те ле- и ра ди о ка на лов и пре-
кра щ ен до ступ к рос си й ско му сег мен ту Ин тер не та. Жи те ли 
Гру зии по всем пра ви лам ве де ния во й ны бы ли взя ты в ко ль цо 
пол ной ин фор ма ци он ной бло ка ды: по всем ра дио- и те ле ка-
на лам тран сли ро ва ла сь то ль ко офи ци а ль ная точ ка зре ния 
гру зин ско го ру ко вод ства, до сто вер ная ин фор ма ция в эфир 
не до пу ска ла сь.

В по ряд ке справ ки: Гру зия бло ки ро ва ла ве щ а ние те ле-
ка на ла RTVi (вла де лец – В.Гу син ский), ко то рый был по на-
ча лу един ствен ным ве щ а те лем на рус ском язы ке в Гру зии. 
Пи сь мо о не же ла те ль но сти при сут ствия ка на ла в гру зин ском 
те ле э фи ре бы ло на пра вле но ру ко вод ству RTVi по сле то го, 
как ка нал по ка зал ин тер вью с гла вой рос си й ско го МИ Да 
Сер ге ем Ла вро вым, ко то рый рас кри ти ко вал де й ствия гру-
зин ских вла стей.

Пар ла мент Гру зии ре гу ляр но до во дил до Пар ла мент-
ской ас сам блеи (ПА) НА ТО ин фор ма цию, де мон стри ру ю щ-
ую агрес сив но сть и не пра во мер но сть де й ствий Рос сии, не-
про пор ци о на ль но сть при ме не ния ею во ен ной си лы, в том 
чи сле ата ки на со о ру же ния гра ждан ской ин фра струк ту ры, 
на се лен ные пунк ты и пор ты на всей тер ри то рии Гру зии. В 
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ре зу ль та те во вре мя об су жде ния 11 ав гу ста 2008 г. в ПА НА-
ТО про ек та за я вле ния пре зи ден та ПА по со бы ти ям в Гру зии 
ви це-пре зи дент ас сам блеи и гла ва не мец кой де ле га ции в ПА 
К.Ла мерс фак ти че ски под дер жал пред ло жен ную аме ри кан-
ским кон грес сме ном Дж.Тан не ром ан ти рос си й скую то на ль-
но сть по сла ния, со слав ши сь при этом на «со о твет ству ю щ ую 
де й стви те ль но сти ин фор ма цию кол лег из Гру зии». 

Рос сия в хо де ми ро твор че ской опе ра ции по при ну жде-
нии к ми ру ВС Гру зии в зо не гру зи но-южно о се тин ско го кон-
флик та столк ну ла сь с пол но мас штаб ной ин фор ма ци он ной 
во й ной со сто ро ны стран За па да, Гру зии и не ко то рых стран 
бло ка НА ТО.

Глав ны ми це ля ми этих де й ствий бы ли – по сред ством 
гру зин ских и за ру бе жных СМИ убе ди ть за пад ное общ е-
ствен ное мне ние, что :

1.сто ро ной спро во ци ро вав шей кон фликт явля ет ся Юж-
ная Осе тия

2.за осе тин ски ми про во ка ци я ми сто ит Рос сия
3.жер тва ми во ен но го кон флик та ста ли мир ные гра жда-

не Гру зии
4.Рос сия пер вой со вер ши ла нео бо сно ван ную агрес сию 
И стра те ги че ская це ль опе ра ции по ли ти че ско го ру ко-

вод ства Гру зии явля ло сь втя ну ть в во о ру жен ный кон фликт 
стра ны НА ТО, в пер вую оче ре дь США. 

При вле че ние вни ма ния За па да к ма ло и звест ной стра не 
(Гру зии) пред ста вля ет ся сло жной за да чей, а дли те ль ное фи-
нан си ро ва ние дан ной ак ции во о бще про цесс до во ль но до ро-
го сто я щ ий и по си лу то ль ко го су дар ствен ным струк ту рам.

PR-ом Гру зии на За па де за ни ма ла сь фир ма (лоб бист 
НА ТО) «Аспект кон сал тинг» (Aspect Con sul ting) со штаб-
квар ти рой в Брюс се ле. В со став груп пы осве щ ав шей во о ру-
жен ный кон фликт вхо ди ло бо ль шин ство спе ци а ли стов уже 
имев ших опыт ве де ния ин фор ма ци он но-пси хо ло ги че ских 
во йн (опе ра ций) в ра зных сфе рах. С на ча лом агрес сии в Тби-
ли си со труд ни ком «Аспект кон сал тинг» Па три ком Вор мсом 
бы ла ор га ни зо ва на ра бо та с жур на ли ста ми ино стран ных 
СМИ, ак кре ди то ван ных в Тби ли си. В хол ле го сти ни цы Ма-
ри от был раз вер нут цен тр ин фо р ма ции, где в со труд ни че-
стве с ви це-ми ни стром ино стран ных дел Гру зии П.Вормс 
пре дъ я вил жур на ли стам фа ль ши вые кар ты и сфа бри ко ван-
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ные до ку мен ты, ко то рые по за мы слу за пад ных спе ци а ли стов 
долж ны  ста ть до ка за те ль ством мир ных на ме ре ний Тби ли си 
в Южной Осе тии.

С на ча ла кон флик та в за пад ные СМИ при по сред ни-
че стве «Аспект кон сал тинг» по па ло бо лее 200 ин фор ма ци-
он ных со о бщ е ний по раз лич ным ка на лам, ко то рые бы ли 
пред ва ри те ль но под го то вле ны гру зин ски ми спец слу жба ми. 
«Аспект кон сал тин гом» бы ли ор га ни зо ва ны спе ци а ль ные 
ком мю ни ке, кон так ты с ад ми ни стра ци ей Гру зии, ин тер вью 
с «оче вид ца ми» и т.д. В офи се те ле ком па нии «Три а ле ти» в 
г.Го ри от крыл ся ме диа-цен тр, ко то рый кру гло су точ но об-
слу жи вал гру зин ских и за ру бе жных жур на ли стов.

Ряд гру зин ских элек трон ных СМИ, в част но сти «Гру-
зия On li ne», те ле ком па ния «Ру ста ви-2», гру зин ские ин фор-
ма гент ства «Ин тер пресс Нь юс», гру зин ское ра дио «Име-
дия» вклю чи ли сь в ак тив ное рас про стра не ние, в том чи сле, 
и ви део ма те ри а лов с мест про ти во сто я ния.

Сле ду ет так же от ме ти ть мас штаб ную под дер жку гру-
зин ских уси лий по ве де нию ин фор ма ци он ной во й ны со сто-
ро ны ве ду щ их ми ро вых СМИ (пре жде все го та ких ин фор ма-
гентств, как CNN,BBC,Re u ters.Blo om berg и др.).

Основ ны ми де й ству ю щ и ми ли ца ми в дан ной ин фор ма-
ци он но-пси хо ло ги че ской опе ра ции ста ли вы со ко по ста влен-
ные чи нов ни ки Гру зии, и да же ру ко вод ство стра ны. М.Са-
а ка шви ли стал участ ни ком ток-шоу Ла ри Кин га. В пер вые 
дни во й ны пре зи дент Гру зии выс ту пил бо лее 20 раз на та-
ких ка на лах, как CNN, BBC, Sky News. Оби ль ное при сут-
ствие гру зин ско го ли де ра на за ру бе жном ТВ вы зва ло  у не-
ко то рых на блю да те лей за ко но мер ный во прос, а оста ет ся ли 
у не го вре мя для ве де ния во й ны ме жду ин тер вью за пад ным 
СМИ? Кро ме то го, М.Са а ка шви ли по сто ян но выс ту пал на 
фо не фла га Евро пе й ско го со ю за, не уста вая пов то ря ть, что 
Рос сия со ста вля ет угро зу для ми ра в Евро пе. В со о твет-
ствии с раз ра бо тан ны ми в Пен та го не ин струк ци я ми по ве-
де нию пси хо ло ги че ских опе ра ций М.Са а ка шви ли по сто ян-
но за я влял за ру бе жным зри те лям о «вар вар ских де й стви ях 
пь я ных рус ских сол дат и ма ро де ров», «ок ку па ции», «эт ни-
че ских чист ках», «бом бар ди ров ках тру бо про во да, что мо гло 
ста ть угро зой для по став ки неф ти в Евро пу» и т.д. С на ча ла 
во й ны в за пад ной прес се вы хо ди ли за го лов ки ста тей с на зва-
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ни ем «1500 жертв. Всту па ют рус ские тан ки». Хо ро шо бы ла 
ор га ни зо ва на гру зин ская про па ган да в г.Го ри, где бы ли по-
ка за ны раз ру ше ны до ма мир ных жи те лей и го суч ре жде ния. 
Бри тан ский ка нал «Sky News» по ка зал в но вост ном вы пу ске 
08.08.08. ви де о сю жет об об стре ле сел Южной Осе тии и сто-
ли цы ре спу бли ки – Цхин вал гру зин ской ар тил ле ри ей в но чь 
на 8ав гу ста, а на сле ду ю щ ий де нь со про во дил его со о бщ е ни-
ем, что «Рос сия ве дет об стрел тер ри то рии Южной Осе тии, 
вхо дя щ ей в со став Гру зии». Дол гое вре мя за пад ные ТВ ка-
на лы не ве ли ре пор та жи не по сред ствен но из Цхин ва ла, од-
на ко поч ти все со о бщ а ли о ка та стро фи че ских раз ру ше ни ях 
го ро да от огня рос си й ской ар тил ле рии.

Пред ста ви те ли за пад ных СМИ ба зи ро ва ли сь в Тби ли-
си и со о бщ а ли о раз ру ше ни ях в гру зин ских го ро дах Го ри и 
По ти. А в Цхин ва ле на хо ди ли сь то ль ко рос си й ские те ле ка-
на лы и один укра ин ский. И то ль ко впо след ствии Цхин вал 
по се ти ли бо лее 100 ино стран ных жур на ли стов.

На лю би те ль ском ви део от 8 ав гу ста вид но, как с бро-
не тех ни ки ве дет ся пу ле мет ный ого нь по жи лым квар та лам 
го ро да, слы шна гру зин ская ре чь. Из ка дров ясно вид но, что 
ого нь ве дет ся с ту ре ли, не име ю щ ей от но ше ния к ка кой-ли-
бо рос си й ской бро не тех ни ке, но яв но схо жей с ту ре лью бро-
не ви ков аме ри кан ско го про из вод ства. Ис пан ский ТВ ка нал 
RTVE вы дал дан ные ка дры за де й ствия ар мии Рос сии: «На 
них по ка зан тот са мый мо мент, ког да рос си й ские во й ска вхо-
дят в Цхин вал, сто ли цу Южной Осе тии. Сол дат сни ма ет эти 
ка дры на ка ме ру сво е го мо би ль но го те ле фо на, в то вре мя 
как танк об стре ли ва ет го род. В на сто я щ ее вре мя точ но не-
из вест но, ско ль ко че ло век по ги бло в этой во й не. Ме жду на-
род ные не за ви си мые ор га ни за ции со о бщ а ют о не ско ль ких 
сот нях по гиб ших..» Со гла сно со о бщ е нию ин тер нет-га зе ты 
«Взгляд», в ре дак ции RTVE при зна ли СЛУ ЧА Й НО до пу щ-
ен ную ошиб ку.

27 ав гу ста про фес сор Бар се лон ско го уни вер си те та 
Фран си ско Ве й га за я вил, то  в ис пан ской прес се бы ли опу-
бли ко ва ны мно го чи слен ные смон ти ро ван ные фо то гра фии 
гру зин – жертв кон флик та. По его сло вам, «од но вре мен но 
на стра ни цы ис пан ских СМИ не по па ла ни од на фо то гра фия 
жертв сре ди на се ле ния сто ли цы Южной Осе тии Цхин вал, 



Ни ко лай Ди мле вич ГРУЗИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, ЗАПАД...

246

вы зван ных вар вар ски ми бом бар ди ров ка ми гру зин ской ар-
мии».

8 сен тя бря жур на ли сты те ле ка на ла Rus sia To day об ви-
ни ли CNN в под ло ге и гру бой фа ль си фи ка ции. По их сло вам, 
аме ри кан ский те ле ка нал, де мон стри руя ка дры раз ру ше ний 
осе тин ско го Цхин ва ла, за я вил, что ре чь идет о гру зин ском 
Го ри. Один из жур на ли стов ска зал по по во ду осве щ е ния со-
бы тий за пад ны ми СМИ: «во й на Гру зии в Южной Осе тии 
на не сла ка та стро фи че ский удар по их ре пу та ции. Впер вые 
они за мал чи ва ли со бы тия в во ен ном кон флик те, а по рой, как 
по ка зал при мер с CNN, за ни ма ли сь и фа ль си фи ка ци ей». По-
доб ные за я вле ния по я вля ли сь и ра нее. Так, мо сквич ка Све-
тла на Ко за е ва, при е хав шая в Цхин вал 11 ав гу ста, за я ви ла, 
что узна ла го род в ка драх BBC и CNN, по да вав ших ся как 
ка дры из Го ри: «Под ва лы пол ны тру пов. Это бы ла эт ни че-
ская чист ка. Гру зи ны опу сти ли сь до то го, до че го не опу ска-
ли сь да же нем цы во Вто рой ми ро вой во й не. А CNN и BBC 
по ка зы ва ют кар тин ку из Цхин ва ла и го во рят, что это Го ри. Я 
сво и ми гла за ми уви де ла фа ль ши вые ка дры. В ре пор та же из 
Го ри по ка за ли ули цу мо е го род но го го ро да, ули цу Ге ро ев. Я 
сво и ми гла за ми уви де ла фа ль ши вые ка дры. За чем за пад ные 
СМИ оправ ды ва ют гру зин ско го пре зи ден та Са а ка шви ли и 
его пре ступ ный ре жим?».

11 сен тя бря Пре мь ер-ми ни стр Рос сии В.В.Пу тин за-
я вил: « Ме ня уди вля ет, на ско ль ко мо щ ной явля ет ся про па-
ган дистская ма ши на так на зы ва е мо го За па да.  По тря сён! Это 
уди ви те ль но! Это ни в ка кие во ро та, как у нас го во рят, не 
ле зет, но тем не ме нее про ле за ет! Ря до вой че ло век не сле-
дит за со бы ти я ми, и ему лег ко на вя зы ва ет ся точ ка зре ния.». 
Он вы ра зил уди вле ние, что, по ка гру зин ские во й ска бом би-
ли ми ро твор цев и Цхин вал, в за пад ной прес се бы ла «пол ная 
ти ши на, как по ко ман де… За ме ча те ль ная ра бо та, я вас по-
здра вляю!». 12 сен тя бря На ра сим хан Рам, глав ный ре дак тор 
од ной из круп не й ших ин ди й ских га зет – The Hin du, под верг 
рез кой кри ти ке де я те ль но сть за пад ных СМИ при осве щ е нии 
кон флик та. Рам на звал их ра бо ту «иде о ло ги че ской про па-
ган дой, при ки ды ва ю щ е й ся жур на ли сти кой», под черк нув, 
что счи та ет на па де ние Гру зии на Южную Осе тию ак том ге-
но ци да и эт ни че ски ми чист ка ми.
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Вла сти Южной Осе тии, вви ду не до стат ка средств и 
пол но го унич то же ния ин фра струк ту ры, бы ли не в со сто я нии 
ве сти са мо сто я те ль ную кон тр про па ган ду, со по ста ви мую с 
ин фор ма ци он ной во й ной и из вра щ ен ной про па ган дистской 
кам па ни ей раз вя зан ной Гру зи ей при под дер жке ря да стран 
За па да.

«Пер вая но во сть всег да глав нее вто рой!» - глав ное 
пра ви ло ин фор ма ци он ной во й ны. Без по бе ды на ин фор ма-
ци он ном по ле, лю бая во ен ная по бе да всег да бу дет не пол ной.

По смо трим те пе рь, как бо е вые де й ствия в Южной Осе-
тии осве щ а ли сь ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми гру зин ской 
ди а спо ры в Рос сии. 

В пе ри од с 1993 по 2008 го ды в РФ бы ло за ре ги стри-
ро ва но 12 пе чат ных СМИ, ас со ци и ро ван ных с гру зин ской 
ди а спо рой в на шей стра не. 10 из них за ре ги стри ро ва ны в 
Мо скве: га зе ты «Мо сква - Тби ли си», «Ве чер ний Тби ли си», 
«Гру зия» (на ар мян ском язы ке), «Во зро жде ние Гру зии», 
«Мно го на ци о на ль ная Гру зия», «Гру зия. Со бы тия. Лю ди», 
«Но вая кав каз ская га зе та», «Мзи у ри-сол неч ный»; жур на лы 
«Бо ль шая Гру зин ская» и «Тби ли си». В Ни жнем Нов го ро де 
за ре ги стри ро ва но из да ние «Ни же го род ская им пе рия», в Са-
ма ре - га зе та «Сам шо бло». 

Гла вы гру зин ских зе мля честв Во ро неж ской и Са ра тов-
ской обла стей выс ту пи ли с рез ким осу жде ни ем де й ствий 
М.Са а ка шви ли. На ин тер нет-са й те общ е рос си й ской общ е-
ствен ной ор га ни за ции «Со юз гру зин в Рос сии» про ис хо ди ло 
по сто ян ное об но вле ние лен ты но во стей из зо ны кон флик та, 
при этом по сту пав шие со о бщ е ния отра жа ли по зи цию как 
гру зин ской, так и рос си й ской сто рон. Кро ме то го, на са й-
те бы ли опу бли ко ва ны за я вле ния са мо го «Со ю за гру зин в 
Рос сии» с при зы ва ми к кон флик ту ю щ им сто ро нам о пре кра-
щ е нии бо е вых де й ствий, а так же был раз ме щ ен ма те ри ал, 
пред ста вляв ший точ ки зре ния на про ис хо дя щ ее в Южной 
Осе тии из вест ных пред ста ви те лей гру зин ской ку ль ту ры, ко-
то рые в бо ль шин стве сво ем осу ди ли де й ствия Рос сии. Ин-
тер нет-са йт мо сков ской гру зин ской мо ло де жной общ е ствен-
ной ор га ни за ции «Мо ло дё жное дви же ние Ла за ре» (la za re.ru) 
раз ме стил ряд пу бли ка ций, имев ших яр ко вы ра жен ный ан-
ти рос си й ский ха рак тер. 
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В отли чие от хо ро шо ско ор ди ни ро ван ной и ак тив ной 
про па ган дистской кам па нии во круг гру зи но-осе тин ско го 
кон флик та, про во ди мой Тби ли си, Рос сия на ин фор ма ци он-
ном по ле ве ла и ве дёт ско рее обо ро ни те ль ные бои. Все нео-
б хо ди мые сло ва о том, что об стрел мир но го на се ле ния, уби-
й ства сол дат ми ро твор че ско го ба та ль о на су ть гру бе й шее 
на ру ше ние ме жду на род но го пра ва, под па да ю щ ее под де й-
ствие ме жду на род но го три бу на ла, что уси ле ние рос си й ско-
го ми ро твор че ско го кон тин ген та объ я сня ет ся мас шта ба ми 
гу ма ни тар ной ка та стро фы и нео б хо ди мо стью пре дот вра ти ть 
её раз ра ста ние, что Рос сия на пра ви ла ар мию в Южную Осе-
тию, что бы за щ и ти ть СВО ИХ гра ждан в пол ном со о твет-
ствии с вы дан ным ей ман да том ми ро твор ца, что де й ствия 
Рос сии все це ло за кон ны, - все эти сло ва про зву ча ли с ЯВ-
НЫМ опо зда ни ем. 

Основ ные уси лия рос си й ской про па ган ды бы ли на пра-
вле ны на со зда ние бла го при ят но го общ е ствен но го мне ния 
вну три стра ны и не уде ля ли долж но го вни ма ния из ло же нию 
по зи ции Рос сии за ру бе жом. Прав да, не ко то рые по пыт ки на 
вне шне по ли ти че ском на пра вле нии всё же бы ли пред при ня-
ты. 

Пред ста ви те ли по со ль ства Рос сии в США да ли ин тер-
вью в по пу ляр ной ана ли ти че ской про грам ме «Си-Эн-Эн» с 
В.Блит це ром. Кста ти, в этой же пе ре да че бы ло вклю че ние 
М.Са а ка шви ли, ко то рый зву чал от кро вен но не у бе ди те ль но, 
пу та я сь в фак тах и го ло слов ных об ви не ни ях. Про шёл эфир 
на на ци о на ль ном общ е ствен ном ра дио (Эн-Пи-Ар) и чи ли-
й ской ме жду на род ной ра ди о стан ции «AND», ве щ а ю щ ей на 
19 стран, в том чи сле и на ис па но я зыч ную ауди то рию США. 
В круп не й шей аме ри кан ской общ е на ци о на ль ной га зе те «US 
To day» по я ви ла сь ста тья о су ти опе ра ции по при ну жде нию 
Гру зии к ми ру и опа сно сти по ды гры ва ния аван тю ри зму 
Тби ли си. В «Ва шинг тон Та ймс», «Уолл-Стрит Джор нэл» и 
бюл ле те не ин фор ма гент ства «Ю-Пи-Аи» бы ли раз ме щ е ны 
рос си й ские ком мен та рии, опро вер га ю щ ие со о бщ е ния о при-
част но сти Рос сии к ки бе ра та кам на гру зин ские веб-са й ты. В 
рас про стра не нии ма те ри а лов о си ту а ции в Южной Осе тии 
уча ство ва ли кор пунк ты ИТАР-ТАСС и РИА «Но во сти». 

В ре жи ме ре а ль но го вре ме ни на са й те по со ль ства РФ 
в США в Ин тер не те раз ме щ а ли сь за я вле ния и пресс-кон фе-
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рен ции рос си й ских офи ци а ль ных лиц, рас сы ла ли сь спе ци а-
ль ные пресс-ре ли зы бо лее чем в 200 адре сов, вклю чая ад ми-
ни стра цию США, Кон гресс, фе де ра ль ные ве дом ства, учеб-
ные за ве де ния, ана ли ти че ские цен тры и т.п. 

В Цхин вал под охра ной во ен но слу жа щ их 58 ар мии по-
сто ян но ор га ни зо вы ва ли сь по езд ки ино стран ных жур на ли-
стов. С 11 ав гу ста там по бы ва ли пред ста ви те ли 86 за ру бе-
жных СМИ. Слу ча ло сь и так, что рос си й ская сто ро на со де-
й ство ва ла ор га ни за ции ра бо ты в Цхин ва ле и Вла ди кав ка зе 
ино стран ных жур на ли стов, при е хав ших с тер ри то рии Гру-
зии. Так, к при ме ру, бы ло с груп пой CNN. Од на ко не ко то рые 
те ле ком па нии, на при мер FOX NEWS, за пре щ а ли к эфи ру съ-
ём ки сво их жур на ли стов из Цхин ва ла. 

На про тя же нии все го во о ру жён но го кон флик та в еже-
днев ном ре жи ме про во ди ли сь бри фин ги за ме сти те ля на-
ча ль ни ка Ге не ра ль но го Шта ба ВС РФ ге не ра ла Ана то лия 
Но го ви цы на, по дроб но рас ска зы вав ше го рос си й ским и ино-
стран ным жур на ли стам о том, что про ис хо дит. 

Бы ла на ла же на ра бо та по од но вре мен но му ин фор ми ро-
ва нию о но во стях из зо ны кон флик та для рос си й ских и ми-
ро вых ин фор ма ци он ных агентств. Это по зво ли ло в ре жи ме 
ре а ль но го вре ме ни отве ча ть на дез ин фор ма цию. Осо бен но 
на гляд но это бы ло вид но по бе гу щ ей стро ке ве ду щ их за ру-
бе жных но вост ных те ле ка на лов. Так, уже 9 ав гу ста в 11 ча-
сов ми ни стр ино стран ных дел С.В.Ла вров дал бри финг для 
ино стран ных кор ре спон ден тов. Ста тья С.Ла вро ва, раз ме щ-
ен ная в бри тан ской «Фа й нэншл та йм» 13 ав гу ста, два дня 
бы ла са мой чи та е мой на офи ци а ль ном са й те га зе ты. 

Бла го да ря этим уси ли ям в аме ри кан ском эк сперт ном 
со о бщ е стве по нем но гу на ча ли про би ва ть ся здра вые су жде-
ния об опа сно сти кон фрон та ции с Мо сквой и не га тив ных по-
след стви ях став ки на бан кро та М.Са а ка шви ли. Зна чи те ль но 
во зрос ин те рес зри те лей к рос си й ским ка на лам («Rus sia To-
day», «Ве сти-24»). В от де ль ные мо мен ты ре й тинг те ле ви зи-
он ных сю же тов RT на не за ви си мом пор та ле «Youtu be.com» 
до хо дил до 4-го ме ста в ми ре, тог да как те ле ком па ния ВВС 
от ка ты ва ла сь в это вре мя на 43-е ме сто. 

Бо ль шин ство не за ви си мых эк спер тов счи та ют, что 
до стиг ну тые Гру зи ей ре зу ль та ты в ин фор ма ци он ной во й не 
бы ли бы не во змо жны, если бы США и стра ны Евро со ю за не 
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за де й ство ва ли для под дер жки по ли ти ки Са а ка шви ли мак си-
мум сво их ме ди й ных во змо жно стей. (Вме сте с тем эк спер ты 
вы со ко оце ни ва ют уси лия Мо сквы взя ть под свой кон тро ль 
осве щ е ние со бы тий в ре ги о не с по мо щ ью ре гу ляр ных те ле-
тран сля ций бри фин гов Рос си й ско го Ми ни стер ства обо ро ны 
и МИД в со че та нии с ви де о ма те ри а ла ми о про ве де нии гу ма-
ни тар ной опе ра ции си ла ми МЧС Рос сии). 

В по ряд ке справ ки: вли я те ль ный бри тан ский жур нал 
The Eco no mist за 2000-2008 го ды из при мер но 450 об ло жек 
по свя тил на шей стра не 13, из них по зи тив но опи сы ва ю щ ей 
Рос сию мо жно счи та ть то ль ко од ну (в 2002 го ду). По след няя 
об лож ка - тан ки, са мо ле ты, раз ру ша ю щ ие Южную Осе тию 
и Гру зию.

Хо тя по да вля ю щ ее бо ль шин ство ве ду щ их за пад ных 
СМИ, осве щ ав ших кон фликт, оце ни ли де й ствия Рос сии рез-
ко не га тив но, за обя за те ль ны ми па ци фистски ми при зы ва ми 
сле до ва ли по рой са мые нео д но знач ные оцен ки. Бы ли и за-
мет ные ис клю че ния из общ ей по зи ции. Так, ис пан ская «El 
Pa is» рас це ни ла ре ше ние Гру зии вве сти во й ска в Цхин вал 
как «тра ги че ское и оши боч ное». 

Рас по ла га ет ли Мо сква во змо жно стя ми уве ли че ния ин-
фор ма ци он но го во зде й ствия на общ е ствен ное мне ние Гру-
зии и За па да? На мой взгляд, в на сто я щ ее вре мя по пыт ки 
Рос сии ве сти ин фор ма ци он ную кам па нию на За па де к не ме-
длен но му успе ху не при ве дут. 

Во-пер вых, на ли цо зна чи те ль ное от ста ва ние Рос сии 
от За па да по ин фор ма ци он ным ре сур сам: на се год ня шний 
де нь на ша стра на не име ет ав то ри тет ных для ши ро кой за-
пад ной ауди то рии средств мас со вой ин фор ма ции. Для до ве-
де ния сво ей («рос си й ской» ли шь услов но) точ ки зре ния до 
За па да Мо сква по ка рас по ла га ет то ль ко жур на лом «Rus sia 
Pro fi le» и те ле ка на лом «Rus sia To day».

В по ряд ке справ ки: в бо ль шин стве стран За па да «Rus-
sia To day» испы ты ва ет се рь ё зные труд но сти в пла не рас ши-
ре ния сво ей зри те ль ской ауди то рии. На се год ня шний де нь 
по тре би те лем ин фор ма ции это го ка на ла явля ет ся до во ль но 
уз кий круг пра ви те ль ствен ных эк спер тов по Рос сии, по ли-
то ло гов, сту ден тов и пре по да ва те лей, а так же ча сть ме нед-
жмен та ком па ний, име ю щ их в Рос сии де ло вые ин те ре сы. 
От но ше ние зна чи те ль ной ча сти аме ри кан цев и евро пе й цев 
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к RTTV как к су гу бо про па ган дистско му ре сур су вы зы ва ет 
опре де лен ное пре ду бе жде ние про тив пе ре да ва е мой те ле ка-
на лом ин фор ма ции. От ме ча ют за пад ные спе ци а ли сты и ряд 
«тех ни че ских» не до стат ков в ра бо те «Rus sia To day» (не вы со-
кая опе ра тив но сть по да чи ин фор ма ции и др.).

Во-вто рых, мы го во рим с Евро пой не на её язы ках.
В по ряд ке справ ки: сре ди сот ни ка на лов, ко то рые ка-

ждый евро пе ец име ет в се тях ка бе ль но го те ле ви де ния, есть 
два-три ан гло я зыч ных. «Rus sia To day» сре ди них не чи слит-
ся, и на мас со во го зри те ля у это го ка на ла за мет но го вы хо да 
нет. К то му же те ле про грам мы жи те ли ка ждой стра ны Ста-
ро го Све та смо трят на сво ём язы ке, а не на ан гли й ском. 

Вме сте с тем у Рос сии есть ре зер вы для успе шно го про-
дол же ния бо рь бы за вли я ние в ми ро вом ме ди а про стран стве. 
Глав ный ре зерв - со хра ня ю щ а я ся острая не хват ка объ ек-
тив ной ин фор ма ции о по ло же нии дел в ре ги о не гру зи но-осе-
тин ско го кон флик та. 

До сих пор «ми ро вой общ е ствен но сти» не пред ста влен 
ка кой-ли бо офи ци а ль ный до ку мент с чет кой хро но ло ги ей 
со бы тий в Южной Осе тии с 8 ав гу ста 2008 г., ко то рый по-
зво лил бы про сле ди ть эта пы гру зин ской агрес сии. Не смо тря 
на за я влен ные на ме ре ния, су деб ные ин стан ции Ре спу бли ки 
Южная Осе тия или Рос сии до сих пор не вне сли в ме жду-
на род ные су деб ные ин стан ции офи ци а ль ные иски к Гру зии 
за на не сен ный ущерб. Тем вре ме нем Тби ли си уже по дал иск 
по об ви не нию Рос сии в «эт ни че ских чист ках в пе ри од 1993 - 
2008 г.г.»; за ру бе жом на ча ла сь и идёт кам па ния по ока за нию 
по мо щи Гру зии в ее вос ста но вле нии. 

Кро ме то го, для рас ши ре ния ве щ а ния на За пад и Гру-
зию сле до ва ло бы до о сна сти ть ан гли й ски ми суб ти тра ми, 
как ми ни мум, но вост ные вы пу ски уже вклю чен ных в аме ри-
кан ские и евро пе й ские се ти ве ду щ их рос си й ских те ле ка на-
лов («Пер вый», «РТР-пла не та», «Ве сти-24», «НТВ», «ТВЦ»). 

Оце ни вая ход и ре зу ль та ты мас штаб но го ин фор ма-
ци он но го про ти во бор ства по по во ду гру зи но-осе тин ско го 
кон флик та, мо жно кон ста ти ро ва ть, что в це лом рос си й ская 
си сте ма про па ган ды ока за ла сь НЕ ГО ТО ВА к при ня тию бы-
стрых ответ ных и опе ре жа ю щ их мер ин фор ма ци он но го во-
зде й ствия. Пре жде все го, это свя за но с от сут стви ем еди ной 
цен тра ли зо ван ной си сте мы про па ган дистско го обес пе че ния 
го су дар ствен ной по ли ти ки Рос сии – си сте мы, ко то рая мо гла 
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бы опе ра тив но ра бо та ть в том чи сле и в чре звы ча й ных си ту-
а ци ях. 

И зде сь оче нь ва жно рас ши ря ть вза и мо де й ствие с 
ме жду на род ным эк сперт ным со о бщ е ством. Эта ма те рия 
оче нь тон кая – ре чь идет о ра бо те «с со зна ни ем, ко то рое 
фор ми ру ет со зна ние». Один из ва ри ан тов – со зда ние си сте-
мы фон дов и их за ру бе жных пред ста ви те льств, ко то рые 
спо соб ны ста ть мо щ ной се те вой струк ту рой, эф фек тив-
ным ин стру мен том ре а ли за ции рос си й ской ин фор ма ци он-
ной по ли ти ки за ру бе жом. 

Основ ные ге о по ли ти че ские кон ку рен ты Рос сии рас по-
ла га ют мо щ ны ми «цен тра ми вли я ния», обес пе чи ва ю щ и ми 
це ли до ми ни ро ва ния в ми ро вом ин фор ма ци он ном про стран-
стве и пер вен ство в фор ми ро ва нии пра вил игры на ми ро вом 
рын ке – мо щ ны ми ме диа-кор по ра ци я ми, эф фек тив но вли я-
ю щ и ми на ми ро вое общ е ствен ное мне ние. 

Рос сии пред сто ит со зда ть неч то по доб ное, в про тив-
ном слу чае она об ре че на си сте ма ти че ски про и гры ва ть. 
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ТРИ ФА ЗЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ ИГРЕ У 
КА СПИЈ СКОМ ПОД РУЧ ЈУ1

Ре зи ме

У овом ра ду аутор ис тра жу је ди мен зи је и раз вој ге о
по ли тич ког над ме та ња око ко ри шће ња и тран спор та енер
ге на та из Ка спиј ског под руч ја до свет ског тр жи шта, као и 
ње го ве ши ре ге о е ко ном ске и по ли тич ке ци ље ве. Уоча ва ју ћи 
глав не др жав не ак те ре, њи хо ве ин те ре се и ци ље ве, рад се 
усме ра ва на об ја шња ва ње то ка «Но ве ве ли ке игре» и ње не 
три до са да шње фа зе: ону пре 11. сеп тем бра 2001. го ди не, 
ко ја је про те кла у ру ским по ку ша ји ма за др жа ва ња при ма
та у тран спор ту енер ге на та на овом де лу пост со вјет ског 
про сто ра; дру гу, на кон 11. сеп тем бра 2001. го ди не, ко ја је 
про те кла у зна ку «уска ка ња» САД на овај про стор и њи хо
ве ини ци ја ти ве ко ја је пре ти ла да про ме ни од нос сна га; и 
тре ћу, на кон 2005. го ди не, ко ја пред ста вља пе ри од по нов ног 
пре о кре та у ко ме Ру си ја и ње ни са ве зни ци по но во пре у зи ма ју 
при мат у «Но вој ве ли кој игри» и нај ве ћи део ово га про сто ра 
до даљ њег пре те жно за др жа ва ју у соп стве ној ин те ре сној 
сфе ри. 
.Кључ не ре чи:ме ђу на род ни од но си, Ка спиј ско под руч је, ге о

по ли ти ка, Но ва ве ли ка игра, тран спорт наф те 
и га са

Свет ска по ли ти ка у 21. ве ку се не мо же до бро раз у ме ти 
без спо зна је да је она на ста вак по ли ти ке из про шлих вре ме-

* Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град

1 Рад је део про јек та 149026 Ин сти ту та за европ ске сту ди је ко га фи нан си ра 
Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ср би је
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на, из ме ђу оста лог, и бор бе за рас по де лу свет ских ре сур са. 
Кон тро ла над енер ген ти ма и њи хо вим тран спор том ве ко ви-
ма је би ла сред ство по ли ти ке ве ли ких си ла уз по моћ ко је су 
чи та ве ре ги о не и де ло ве кон ти нен та др жа ли усло вље ним да 
се по ви ну ју њи хо вим на ме ра ма ко је су, по пра ви лу, пре ва зи-
ла зи ла ди мен зи је еко ном ске ло ги ке. 

Пост со вјет ски про стор пред ста вља низ под руч ја чи ји 
су ре сур си у нај ве ћој ме ри не ис цр пље ни, а не ки чак и не-
так ну ти. Дез ин те гра ци ја »пр ве зе мље со ци ја ли зма« још од 
по чет ка 90-их го ди на про шлог век отво ри ли су про стор за 
при кри ве но или отво ре но над ме та ње за по сто је ће енер гет ске 
ре сур се, тзв. »Но ву ве ли ку игру«, по пут оне де вет на е сто ве-
ков не из ме ђу Бри тан ске им пе ри је и Ру ског цар ства, у ко ме су 
се пре све га про сто ри Кав ка за и Сред ње Ази је при вла чи ли у 
сво ју ор би ту, од но сно »из вла чи ли« из ор би те так ма ца.

У од но су на ''Ве ли ку игру'' у Ка спиј ском под руч ју из 
19. ве ка »Но ва ве ли ка игра« на овом про сто ру до но си мно-
го но вих мо ме на та. Док се не ка да шња игра од ви ја ла из ме-
ђу две си ле (коп не не и по мор ске - Ру си је и В. Бри та ни је) на 
пре те жно »ни чи јој зе мљи« сред ње а зиј ских ка на та као пред-
др жав них тво ре ви на, уз па сив но или сла ба шно др жа ње су-
сед них »бо ле снич ких др жа ва« (Осман ско цар ство, Пер сиј ско 
цар ство), са да шњи ри ва ли тет се од и гра ва на про сто ру осам 
ме ђу на род но при зна тих др жа ва, ко је, у скла ду са сво јим мо-
гућ но сти ма, по ку ша ва ју да за шти те сво је основ не ин те ре се. 
Ве ћи је и број са мих »игра ча«, од ко јих су не ки ак тив ни ји и 
са мо стал ни ји (Иран), не ки огра ни че ни ји ши ром стра те ги јом 
по кро ви те ља (Тур ска), а не ки па сив ни ји не го што им соп-
стве на сна га и по ло жај до зво ља ва ју (Ки на). Све то ука зу је 
на тен ден ци ју усло жња ва ња »Но ве ве ли ке игре« у од но су на 
ста ру. Не ке ства ри се, ипак, ни су про ме ни ле - глав ни ак те ри 
»Но ве ве ли ке игре«, они ко ји је ди ни мо гу да пре суд но ути чу 
на бу дућ ност ре ги је је су две си ле (коп не на и по мор ска) - Ру-
си ја и САД, на след ни це цар ске Ру си је и В. Бри та ни је. Раз-
ли чи тост ста ре и но ве »Ве ли ке игре« уоч љи ва је и по пи-
та њу још не ко ли ко ди мен зи ја од ко јих је нај ва жни ја она ге-
о по ли тич ка. Де вет на е сто ве ков ни ге о по ли тич ки зна чај овог 
под руч ја био је по свом ка рак те ру пре те жно ге о стра те шки. 
Про стор на до ми на ци ја је има ла ис кљу чи ву функ ци ју у овла-
да ва њу под руч јем ра ди вој ног па ри ра ња так ма цу, а све због 
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за шти те сво је те ри то ри је и њо ме оме ђе ним ви тал ним ин те-
ре си ма. Са вре ме ни ге о по ли тич ки зна чај под руч ја по ка зу је, 
по ред ге о стра те шког зна ча ја у од но су на цео кон ти нент, и 
свој са мо стал ни зна чај. Он ни је ви ше до ми нант но ге о стра-
те шки, већ под јед на ко, ако не и ви ше, ге о е ко ном ски, пре све-
га за хва љу ју ћи бо гат ству енер гет ских ре сур са у Ка спиј ском 
под руч ју. 

За лихе нафте и земног гаса овог простора су веома 
значајне за развој глобалне економије 21. века. Савремени 
индустријски свет потражује нафтна налазишта ван Блиског 
истока (где се налази око 60% познате светске нафте) којих 
има највише на просторима Западне Африке, Југоисточне 
Азије и Каспијског подручја. Откривање преосталих 
лежишта енергената и унапређивање процеса експлоатације 
биће важне ставке за будућност светске економије која је, не 
заборавимо, на почетку миленијума расла за око 3% годишње. 
Узимајући ову стопу као просечну, лако је утврдити да ће 
светске потребе за енергентима до 2020. године бити пове ћа-
не за 60% у од но су на крај прет ход ног ми ле ни ју ма, од че га ће 
92% от па да ти на наф ту, гас и угаљ. 

По ред чи сто еко ном ске ко ри сти, стра те шка кон тро ла 
над ка спиј ским енер гет ским ре зе ро ва ром, као и над ру та-
ма из во за из евро а зиј ског за ле ђа у ре ги о нал не цен тре у Ri
mlandu (ЕЗ, Ки на, Ја пан, Ин ди ја), др жи ове ви со ко раз ви је не 
обла сти у енер гет ској за ви сно сти од оно га ко их кон тро ли ше. 
Уко ли ко се до го ди да не ка од ве ли ких си ла успе да исто вре-
ме но кон тро ли ше и Бли ски ис ток и Ка спиј ско под руч је, она 
ће би ти у при ли ци да све зе мље Евро пе и Да ле ког ис то ка др-
жи у трај но под ре ђе ном еко ном ском од но су.

 Бор ба за ути цај у Ка спиј ском под руч ју је за САД ви-
ше зна чај на. Пр во, успех у »Но вој ве ли кој игри« омо гу ћа ва 
још јед ну ал тер на ти ву (по ред Ла тин ске Аме ри ке) за ви сно сти 
по мор ске су пер си ле од глав ног енер гет ског ре зе ро ва ра у 20. 
ве ку, оног на Бли ском ис то ку. Дру го, он обез бе ђу је енорм ну 
за ра ду, кон тро лу при ли ва енер ге на та на свет ско тр жи ште и 
спре ча ва да се по ја ви так мац ко ји би угро зио ве ков ни при мат 
Ан гло а ме ри ка на ца на тр жи шту енер ге на та. Тре ће, обез бе-
ђу је се трај но »уси дра ва ње« у ду би ни кон ти нен тал не ма се, 
чи ме се ства ра осно ва за »ши ре ње у клин« чи ме би се трај но 
раз дво ји ле глав не евро а зиј ске ре ги је, а ње не си ле спре чи ле 
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да раз ви ју про це се кон ти нен тал не ин те гра ци је (са о бра ћај не, 
при вред не, вој но-по ли тич ке) су прот ста вље не са да шњој су-
пер си ли. Че твр то, на тај на чин се омо гу ћа ва стра те шка пред-
ност да љем на сту па њу у свим прав ци ма где се мо гу по ја ви ти 
озбиљ ни кон ку рен ти гло бал ној до ми на ци ји. То се од но си ка-
ко на да љи еко ном ски про дор у ду би ну евро а зиј ског He ar
tlad-а, пре ма си бир ским ре зер во а ри ма свих вр ста при род ног 
бла га, та ко и на ре ги је обо да кон ти нен та - Ri mlandа ко је су 
још увек ван аме рич ке сфе ре ути ца ја, а ко је се та ко до во де 
у по ло жај по лу о кру же ња. Стра те шка кон тро ла над Ка спиј-
ским под руч јем до во ди у ста ње по лу о кру же ња Иран (са мо-
ра, са ис то ка, са се ве ра), Ки ну (и са за па да и са ис то ка - са Па-
ци фи ка), док би ин диј ски так мац на се ве ро за па ду (Па ки стан) 
до био ду бин ско за ле ђе и по стао са мо пр ва ис ту ре на ли ни ја 
у ду бо ком про сто ру Ri mlandа и ју жног де ла He ar tlad-а на-
спрам ин диј ског пот кон ти нен та.

Под у пи ру ћи аме рич ку стра те ги ју, Тур ска се на да ла ја-
ча њу соп стве ног пре сти жа и ути ца ја у Ка спиј ском под руч ју, 
те еко ном ском про спе ри те ту, пр вен стве но од по сло ва ња на 
тр жи шту пост со вјет ских др жа ва и за ра дом од тран зи та енер-
ге на та ко ји пре ко Тур ске иду на за пад на тр жи шта. У слу ча ју 
по њу по вољ ног раз во ја до га ђа ња, ре ги о нал ни зна чај Тур ске 
би знат но оја чао, и то не са мо пре ма Ис то ку већ и пре ма За-
па ду. 

За Ру си ју по нов но овла да ва ње ве ћим де лом енер гет ског 
бла га у Ка спиј ском под руч ју омо гу ћа ва по ве ћан са мо ста лан 
при вред ни раз вој и ван ред но ве ли ки ути цај на свет ска тр-
жи шта. Дру го, са мо при су ство у под руч ју зна чи и за шти ту 
соп стве не др жав не те ри то ри је од ра зор них си ла ко је се са 
под руч ја Ка спиј ског под руч ја мо гу ши ри ти уну тар про сто ра 
Ру ске Фе де ра ци је. Тре ће, пре и мућ ство у Ка спиј ском под руч-
ју зна чи и оне мо гу ћа ва ње ди рект ног до ди ра са бив шим гло-
бал ним су пар ни ком на свом осе тљи вом ју жном бо ку, од но-
сно за шти ту глав ни не ру ског He ar tland-a од бу ду ћих ге о по-
ли тич ких прет њи. Че твр то, ју жни бок »бли ског су сед ства« 
под ру ском за шти том обез бе ђу је Ру си ји мо гућ ност ства ра-
ња ко про спе ри тет них зо на са кон ти нен тал ним стра те шким 
парт не ри ма (Ки на, Ин ди ја).

Ки на у са ве зни штву са Ру си јом на про сто ру Ка спиј ског 
под руч ја пре све га ви ди мо гућ ност за шти те сво је те ри то ри је 
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од се па ра ти стич ких по кре та у Ксин џи јан гу и оне мо гу ћа ва ње 
до ту ра ња по мо ћи ми ли тант ним ислам ским ор га ни за ци ја ма, 
као и спре ча ва ње да се ак ту ел на су пер си ла трај но »уси дри« 
из ме ђу ре ги о нал них си ла и поч не да усме ра ва по ли тич ке 
про це се на су прот ин те ре си ма Ки не. Стра те шко парт нер ство 
са Ру си јом, чак и на под руч ју где Ки на же ли са мо еко ном-
ску екс пан зи ју, исто вре ме но до при но си рас те ре ће њу ње не 
се вер не гра ни це и отва ра мо гућ но сти кон цен тра ци је ње них 
вој них по тен ци ја ла на про бле ма тич ни је гра ни це - оне пре ма 
Тај ва ну и Ко ре ји, на ју гу пре ма Ин ди ји и на за пад пре ма му-
сли ман ским др жа ва ма.

Иран у сво јој по ли ти ци »ти хог са ве зни ка Мо скве« у 
Ка спиј ском под руч ју стре ми из бе га ва њу дво стру ке опа сно-
сти: да оста не у еко ном ској изо ла ци ји ко ја ће је од ве сти у 
при вред ну стаг на ци ју, и да до жи ви пот пу но окру же ње од не-
при ја тељ ски на кло ње не САД и ње них са ве зни ка ко ји се мо-
гу од ва жи ти за вој ну ин тер вен ци ју у ци љу ру ше ња ислам ске 
вла сти у Те хе ра ну.

  »Но ва ве ли ка игра« до 11. сеп тем бра 2001.

САД су, убр зо на кон сти ца ња не за ви сно сти му сли ман-
ских со вјет ских ре пу бли ка, до бро уочи ле да ка пи тал аме рич-
ких нафт них ком па ни ја и уло же на тех но ло ги ја мо же да омо-
гу ћи овим зе мља ма да трај но на пу сте ру ску ор би ту и от ка жу 
по кро ви тељ ство сво јим се вер ним су се ди ма. Пред ста вља ју ћи 
се да (за раз ли ку од Ру си је) има ју са мо еко ном ске ин те ре-
се, а ко ри сте ћи не по ве ре ње и не тр пе љи вост пре ма бив шим 
сло вен ским ко ло ни за то ри ма, Аме ри кан ци су по ку ша ли да, 
ко ри сте ћи свог хлад но ра тов ског са ве зни ка Тур ску, »уско че« 
у Ка спиј ско под руч је и оства ре еко ном ски, вој но-стра те шки 
и ге о по ли тич ки успех. 

Иако је оства ри ван зна тан еко ном ски ути цај кроз де-
лат но сти аме рич ких нафт них ком па ни ја у фор ми ра ним ме-
ђу на род ним кон зор ци ју ми ма, то ком по след ње де це ни је 20. 
ве ка ни су оства ре ни ге о по ли тич ки при о ри те ти САД у Ка-
спиј ском под руч ју. Ни ти је ру ска моћ ис ти сну та ни трај но 
сма ње на, ни ти је ши ит ско-иран ска исла ми стич ка прет ња 
Аме ри ци су зби је на у ко рист су пар нич ке, та да »са ве знич ке«, 
су нит ско-ва ха бит ске ислам ске оп ци је.



Алек сан дар Са ша Га јић ТРИ ФАЗЕ ПОЛИТИЧКЕ ИГРЕ...

258

Аме рич ка стра те ги ја по ло ви ном де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка по чи ва ла је на два са ве за: тур ском и са у диј ско-
ва ха бит ском. Аме рич ко-тур ски са вез је за глав ни циљ имао 
да из вр ши ути цај ра ди об је ди ња ва ња тур ко фо них на ро да 
Ка спиј ског под руч ја на ет но-кул тур ном прин ци пу, и ство-
ри осно ву за је дан кон ти ну и ра ни ла нац »ту ран ских др жа ва 
од Сре до зе мља до ки не ских пу сти ња«, ко ме би Тур ска би ла 
ли дер. По пи та њу екс пло а та ци је енер гет ског бла га, Тур ска 
је требалo да бу де сто жер за за кљу че ње спо ра зу ма о за јед-
нич ким ула га њи ма и ва ђе њу наф те ис под Ка спиј ског мо ра 
из ме ђу др жав них ком па ни ја зе ма ља Ка спиј ског под руч ја, 
аме рич ких и са у диј ских ком па ни ја. Дру ги зна чај Тур ске био 
је ве зан за из град њу наф то во да. Про јек ти ула га ња ве ли ких 
сред ста ва у из град њу мре же наф то во да пла ни ра ни су та ко 
да се ка спиј ска наф та тран спор ту је ми мо тра ди ци о нал них 
ге о по ли тич ких ри ва ла Ира на и Ру си је, кроз те ри то ри је ван 
њи хо ве кон тро ле, а у прав цу Тур ске. Глав ни про је кат аме-
рич ко-са у диј ско-тур ске ге о е ко ном ске стра те ги је, ко ји је го-
ди на ма уна пред био про мо ви сан, је наф то вод Ба ку-Чеј хан. 
Ње го вим за вр шет ком и ста вља њем у функ ци ју, као и пу ном 
кон тро лом наф то во да Кир кук-Ја мјур та лик из Ира ка, стра те-
шки пла но ви САД би би ли на нај бо љем пу ту да се оства ре. 
По ред то га, го ди шњи тран спорт наф те кроз Тур ску из но сио 
би 14 ми ли јар ди до ла ра, од ко јих би Тур ска за ра ди ла 500 ми-
ли о на до ла ра, док би го ди шње уште де ла 2 ми ли јар де до ла ра.

Ре а ли зу ју ћи ову стра те ги ју, тур ско-азер беј џан ско са ве-
зни штво по ку ша ло је да се про ши ри на Ка зах стан пот пи си-
ва њем »Де кла ра ци је о да љем раз во ју и про ду бљи ва њу Ко о-
пе ра ци је из ме ђу Ка зах ста на и Тур ске«, за кљу че ним из ме ђу 
пред сед ни ка Су леј ма на Де ми ре ла и Нур сла на На зар ба је ва у 
Ал ма-Ати ју на 1995. го ди не. Та ко је и Ка зах стан по зван да 
по др жи из град њу наф то во да Ба ку-Чеј хан и, по ње го вој из-
град њи, тран спор ту је овим пу тем сво ју наф ту. 

Из ме ђу Ру си је и Тур ске је од та да вла дао нео бја вље ни 
нафт ни рат. Тур ска је ис ко ри сти ла све на чи не да дис ква ли-
фи ку је Ру си ју пред очи ма ме ђу на род не јав но сти. Уво ђе њем 
ли ми та про ла за бро до ва кроз Бос фор ју на 1994. го ди не, Ру-
си ји је упу ћен иза зов ко ји је оправ да ван еко ло шком за шти-
том Истам бу ла.
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Да би се наф то вод Чеј хан-Ба ку из гра дио и ста вио у 
по гон, те по ве зао ка за шку и азер ску наф ту са Тур ском, по-
треб но је би ло ус по ста ви ти те ри то ри јал ни кон ти ну и тет под 
не спор ном аме рич ко-тур ско-са у диј ском упра вом. Нај кра ћи 
пут је онај од Ба куа, кроз На гор но Ка ра бах и Јер ме ни ју до 
ис точ не Тур ске, а ко ји је због ра та у На гор ном Ка ра ба ху на 
про сто ру ткз. »ко ри до ра Мер гин« био за тво рен. По др шком 
Ру си је и Ира на Јер ме ни ма, ство рен је са вез Ру си ја - Н. Ка-
ра бах –Јер ме ни ја - Иран. На ме ра да се по тур ску али јан су 
не по вољ ни »паx ру си ца« мо ди фи ку је ни је ус пео.

При вре ме но за у ста вље ни од са ве за Ру си је и Ира на на 
ге о граф ски нај кра ћој и на по вољ ни јој оп ци ји за из град њу на-
фо тво да, атлан ски нафт ни са ве зни ци има ли су још јед ну ал-
тер на ти ву, ону се вер ни ју, по ко јој би се те ри то ри ја из град-
ње наф то во да из Ба куа усме ри ла пре ко те ри то ри је Гру зи је 
до Тур ске. Ка спиј ски нафт ни кон зор ци јум је 1995. за по чео 
пре го во ре са Гру зи јом и Тур ском. Ме ђу тим, Ру си ја је још 
ути ца њем на зба ци ва ње Гам за хур ди је са ме ста пред сед ни ка 
Гру зи је и по др шком аб ха ским се па ра ти сти ма ста ви ла пред-
сед ни ка Ше вар над зеа у си ту а ци ју да оп ста нак гру зиј ске др-
жа ве за ви си нај ви ше од од но са пре ма Ру си ји.

Ви дев ши да је Ру си ја од луч на да за др жи сво ју пред-
ност ко ју јој пру жа по сто је ћа мре жа наф то во да, по бор ни ци 
из град ње ру те Ба ку-Чеј хан по др жа ли су че чен ски се па ра ти-
стич ки уста нак ко ји је за њих био од ве ли ке ва жно сти. Че-
чен ски успех у ви ду овла да ва ња се вер ним Кав ка зом и ши-
ре ња исла ми стич ке по бу не на Да ге стан трај но би оне спо-
со био функ ци о ни са ње по сто је ћег ру ског наф то во да чи је је 
нај ва жни је чво ри ште за Ка спиј ско под руч је и глав ни град 
ауто ном не Че че ни је - Гро зни. Ти ме би пут ка спиј ске наф те 
из Тен ги за (Ка зах стан) и Ба куа до ру ске цр но мор ске лу ке Но-
во ро сијск био пре ки нут, а Ру си ја из ба че на из над ме та ња око 
тран спор та наф те до ЕУ. Од луч на »дру га че чен ска кам па ња« 
ру ске ору жа не си ле из 2000. го ди не је, и по ред те шко ћа и 
озбиљ них гу би та ка, оне мо гу ћи ла бло ки ра ње Ру си је у »ге о-
по ли ти ци наф те« (А. Дел Вал) и по твр ди ла у том пе ри о ду и 
да ље до ми нант ну уло гу Ру си је у Ка спиј ском под руч ју.

Раз во јем до га ђа ја кра јем прет ход ног ми ле ни ју ма и са-
ве зом са Ру си јом мо гао је да бу де за до во љан и Иран ко ји је 
у про јек ту Ба ку-Че ја хан ви део де ло ва ње ан ти и ран ске, аме-
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рич ко-тур ско-са у диј ске али јан се. Да је Иран до бро про це нио 
на ме ре Аме ри ке и ње них са ве зни ка, по твр ђу је и Кри сти на 
Ше ли, за ме ник пред став ни ка Sta te De part ment-a, об ја шња ва-
ју ћи аме рич ки по ли ти ку пре ма Ира ну: “На ша по ли ти ка је да 
бло ки ра мо про јек те ко ји мо гу да бу ду од ко ри сти за Иран са 
по ли тич ког и фи нан сиј ског аспек та. Ми же ли мо да из вр ши-
мо при ти сак на Те хе ран и при мо ра мо ову др жа ву да про ме ни 
по на ша ње ко је је не при хва тљи во за са да шње вре ме.«2

У ме ђу вре ме ну, Ру си ја је за вр ши ла ре кон струк ци ју 
наф то во да дуж се вер не оба ле Ка спиј ског мо ра, ко ји по ве зу је 
ка за шка на ла зи шта у Тен ги зу3 са цр но мор ском лу ком Но во-
ро сијск. Про ши ре ње це во во да на ду жи ни од 1.580 ки ло ме та-
ра за вр ше но је 2000. го ди не. 

При мо ра ни да се по ми ре са по сто је ћим ге о по ли тич ким 
»ма том« Ру си је на се ве ро-за пад ном де лу Ка спиј ског под руч-
ја, са у диј ско-аме рич ка али јан са се кра јем де ве де се тих го-
ди на про шлог ве ка опре де ли ла да отво ри ју жни ко ри дор за 
из град њу наф то во да и ство ри по вољ ну атер на ти ву у скла ду 
са сво јим ге о по ли тич ким ин те ре си ма за о би ла же ња Ира на и 
Ру си је. Ра ди ло се о пла ну из град ње про ду же ња по сто је ћег 
наф то во да ко ји би од турк ме ни стан ске пре сто ни це Ашка ба-
да до се зао до тро ме ђе са Ира ном и Ав га ни ста ном. Овај план 
пред ви ђао је из град њу ав га ни стан ског наф то во да пре ко Хе-
ра та и Кан да ха ра до Па ки ста на, вер ног аме рич ког са ве зни ка 
још из вре ме на хлад ног ра та. 

Пла ни ра ње из град ње ју жног наф то во да пред ста вљао је 
увод у от по чи ња ње но ве ета пе »Но ве ве ли ке игре« ко ја се по-
сте пе но пре ба цу је и ван са мог Ка спиј ског под руч ја, на ју жни 
део евро а зиј ског Ri mland-a - у Ав га ни стан и Па ки стан.

 »Но ва ве ли ка игра« на кон 11. сеп тем бра 
2001. го ди не

До га ђа ји од 11. сеп тем бра, ка да су при пад ни ци Ал Ка-
и де из вр ши ли нај ве ћи те ро ри стич ки на пад на те ри то ри ју 
Аме ри ке у исто ри ји, сру шив ши тор ње ве бли зан це СТО у 
Њу јор ку, пред ста вља тре ну так ве ли ког пре о кре та и у де ша-
ва њи ма на про сто ру Ка спиј ског под руч ја. На кон овог да ту ма 
2 Gra ham Ful ler, New Gre at Ga me, Cas spian Cros sro ads, 1996.
3 На ла зи ште у Тен ги зу је ше сто по ве ли чи ни на све ту, са још си гур них 9 ми-

ли јар ди ба ре ла наф те.
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от по чи ње дру га фа зе ''Но ве ве ли ке игре'' ко ју ка рак те ри ше 
офан зи ва САД са ци љем да обез бе ди свој трај ни ути цај на 
под руч ју и на док на ди све так тич ке про пу сте из пр ве де це ни-
је тра ја ња овог ге о по ли тич ког над ме та ња. Исто вре ме но, аме-
рич ка »ге о по ли тич ка офан зи ва« про у зро ко ва ла је низ по те за 
Ру си је, Ки не, Ин ди је и Ира на ко ји су би ли при ну ђе ни да се 
при ла го де и, ко ли ко мо гу, ис ко ри сте но во на ста лу си ту а ци ју 
и по пра ве сво ју по зи ци ју на про сто ру Ка спиј ског под руч ја.4

Шок услед на па да на Њу јорк и Ва шинг тон и пр во бит ни 
страх бр зо су се пре тво ри ли у гнев аме рич ког јав ног мње ња. 
Он је из не дрио во љу за ак ци јом, дао мо ти ва ци ју и по треб но 
мо рал но по кри ће за уче шће у же ље ном ге о по ли тич ком пре о-
бли ко ва њу Ка спиј ског под руч ја, на чи ји је из о ста нак у прет-
ход ном пе ри о ду та ко че сто ука зи вао Хен ри Ки син џер. 

Не по сред но по сле 11. сеп тем бра ру ски стра те зи (као 
што је Ни ко ла ја Ле о нов) уви де ли су да су Аме ри ка ци у Пер-
сиј ском за ли ву и Арап ском мо ру кон цен три са ли огром не 
вој но-по мор ске сна ге, ко је су пре ко мер не за спро во ђе ње ан-
ти та ли бан ске ак ци је. »Бин Ла ден и та ли ба ни са мо су пр ви 
и, ве ро ват но, не нај ва жни ји циљ аме рич ке вој не гру па ци је. 
Ко ри сте ћи по вољ ну мо рал но-пси хо ло шку си ту а ци ју у све ту, 
САД на ме ра ва ју да у нај кра ћем ро ку за у зму до ми ни ра ју ће 
вој но-стра те шке и по ли тич ке ци ље ве у основ ним нафт ним и 
га сним ре ги о ним све та - Пер сиј ском за ли ву, у зо ни Ка спиј-
ске ни зи је и Сред њој Ази ји.... По ја ва аме рич ких вој них и оба-
ве штај них цен та ра у зе мља ма Сред ње Ази је и у са мом Ав га-
ни ста ну, где ће власт би ти без у слов но пре да та сна га ма ло јал-
ним САД, ра ди кал но ће про ме ни ти стра те шки од нос сна га и 
ство ри ти очи глед ну опа сност по ин те ре се Ру си је, Ин ди је и 
Ки не. НА ТО се при ми че гра ни ца ма Ру си је не са мо са за па да, 
већ и са ју га.«5 

 Ге о по ли тич ки по ло жај те ри то ри је Ав га ни ста на, још у 
вре ме ни ма пре ње го вог пре тва ра ња у су ве ре ну др жа ву 1747. 
го ди не (под вод ством Ах мад Ка на од Са до за ја) по ка зу је да 
се ра ди о ди на мич ном про сто ру ју жног Ri mland-a, где су се 
4 Са зна ња о раз во ју до га ђа ја у Ка спиј ском под руч ју и пла ни ра на ру та из град-

ње наф то во да из Турк ме ни ста на пре ко Ав га ни ста на до па ки стан ских лу ка, 
ба ца нам но во све тло на са му ан ти те ро ри стич ку ав га ни стан ску кам па њу и 
њен ши ри зна чај у окви ру стра те ги је САД.

5 Ге о по ли ти ка бр. 5, ок то бар 2001. стр. 2
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сме њи ва ли мно го број ни им пе ри јал ни ути ца ји. Овај про стор 
је не ка да при па дао Пер сиј ском цар ству Аха ме ни да и слу жио 
је као пут за Алек сан дров про дор у Ин ди ју, док је у ка сни јим 
вре ме ни ма био са став ни део пост-џин ги ска но вог Мо гул ског 
цар ства ко је је вла да ло и Ин ди јом. 

Свој ду го трај ни ге о по ли тич ки по ло жај там пон зо не Ав-
га ни стан је сте као по ло ви ном 19. ве ка, упра во то ком »Ве ли ке 
игре« из ме ђу В. Бри та ни је и Ру си је, ка да је чи нио део бри-
тан ског »са ни тар ног кор до на«, лан ца др жа ва од Тур ске пре-
ко Пер си је до Ти бе та, ко ји је слу жио да пред ста вља пре пре-
ку про до ру Ру си је ка Ин диј ском оке а ну. Ен гле зи су три пу та 
из вр ши ли ин ва зи ју на Ав га ни стан: пр ву 1839. го ди не, ко ја се 
1842. го ди не за вр ши ла ма са кром бри тан ске екс пе ди ци је (од 
16.500 вој ни ка са мо се је дан вра тио жив у Џа ла ла бад); дру-
гу 1878. го ди не, ко ја се, на кон две го ди не, та ко ђе за вр ши ла 
уни ште њем ме шо ви тог бри тан ско-ин диј ског кор пу са, ма да 
је на кон то га вла дар Аб дул ал-Тах ман Кан до вео Ав га ни стан 
у по ло жај бри тан ског про тек то ра та; и тре ћу, 1919. го ди не, 
на кон ко је се Ав га ни стан осло бо дио бри тан ског ко ло ни јал-
ног по ло жа ја и ус по ста вио до бре од нос са но во фор ми ра ним 
СССР-ом (Ав га ни стан је био пр ва др жа ва ко ја је при зна ла 
Со вјет ски Са вез), ко ји су тра ја ли све до ин тер вен ци је Со вје та 
у ав га ни стан ском гра ђан ском ра ту 1979. го ди не. По вла че њем 
Со вјет ске ар ми је из Ав га ни ста на де сет го ди на ка сни је, ова 
зе мља је на ста ви ла да кр ва ри у ра ту из ме ђу На џи бу ла хо ве 
вла де и му џа хе ди на, а ка сни је и у ме ђу соб ним об ра чу ни ма 
по бед нич ких му џа хе дин ских фрак ци ја.

У овом пе ри о ду би ла је при мет на је же ља Аме ри ка на ца 
и Па ки ста на ца да се зе мља ује ди ни од стра не јед не фрак ци-
је (за то су по ма га ни та ли ба ни) ко ју је тре ба ло по др жа ти, да 
би се овај про стор ге о по ли тич ки кон со ли до вао у ци љу ши ре 
кон ти нен тал не стра те ги је. По др шка та ли ба ни ма има ла је за 
циљ да об је ди ње ни Ав га ни стан по но во за до би је уло гу гра-
нич ног под руч ја у сле де ће свр хе: пр во, та ко би се ство рио је-
дин стве ни блок ко га би са чи ња ва ли Па ки стан и Ав га ни стан, 
а ко ји би спре ча вао фи зич ку ко му ни ка ци ју те ри то ри ја из ме-
ђу зе ма ља по тен ци јал них са ве зни ка: Ира на, Ин ди је и Ру си је 
(ко ја је у то вре ме по но во при сут на на ју жном бо ку »бли ског 
су сед ства«, у Та џи ки ста ну) и њи хо ву са о бра ћај ну, еко ном-
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ску и по ли тич ку ин те гра ци ју. Са дру ге стра не, та ли бан ски 
ре жим слу жио би као кон ку рент ан ти-аме рич ком иран ском 
фун да мен ти зму на про сто ру Сред ње Ази је. Тре ће, Ав га ни-
стан би по стао за ле ђе из ко јег би се вр ши ла ин фил тра ци ја 
исла ми ста у Ка спиј ско под руч је и де ста би ли зо ва ли »се ку-
лар ни« ре жи ми ко ји се одр жа ва ју уз по мо ћу ру ског вој ног и 
еко ном ског при су ства (Та џи ки стан, Уз бе ки стан). Че твр то, 
та ли бан ски Ав га ни стан слу жио би као ко ри дор за из град-
њу већ по ме ну тог наф то во да од Турк ме ни ста на кроз Хе рат 
и Џа ла ла бад до па ки стан ских лу ка. Из град ња тог наф то во да 
би ла би ал тер на ти ва не до вољ но успе шном по ку ша ју над и-
гра ва ња у пр вој фа зи ''Но ве ве ли ке игре«, ко ме се успе шно 
су прот ста ви ла ко а ли ци ја Ру си је и Ира на у за пад ном сек то ру 
Ка спиј ског под руч ја. Ју жни ко ри дор од во да ка спиј ске наф те 
омо гу ћио би Аме ри кан ци ма пот пу ну кон тро лу про сто ра од 
Ин диј ског оке а на (ко ји се над зи ре по мо ћу кључ не по мор ске 
ба зе Ди је го Гар си ја) до Ка спиј ског мо ра.

Ка ли фор ниј ски нафт ни ги га нат UNO CAL је, са одо бре-
њем Sta te De pert ment-а, фи нан си рао на о ру жа ва ње та ли ба на 
и њи хов по бед нич ки марш на Ка бул6. Исто вре ме но, нафт ни 
кон зор ци јум Цен та гас је (због про бле ма око за пад ног про-
јек та Ба ку-Чеј хан) од лу чио да по др жи усме ра ва ње азер ске и 
тур ке ме ни стан ске наф те ру том на југ кроз Хе рат и Кан да хар. 
Та да се у цео про је кат укљу чи ла са у диј ска ко ма па ни ја Del ta 
Oil7, чи је се ан га жо ва ње по ду да ри ло са вре ме ном на па да Бин 
Ла де на на Аме ри кан це у Нај ро би ју (Ке ни ја). Овај до га ђај је 
био по вод да UNO CAL, ко ји је био ини ци ја тор це лог про јек-
та, на пу сти ула га ња.

У пр вим да ни ма на кон на па да од 11. сеп тем бра вла де 
Уз бе ки ста на и Та џи ки ста на по ну ди ле су сво ју те ри то ри ју 

6 Де Мор ген, сеп тем бар 1996
7 Не по сред но уочи 11. сеп тем бра, у тре нут ку ка да је аме рич ка при вре да већ 

шест ме се ци би ла у озбиљ ној ре це си ји (од по чет ка ме се ца мар та, пре ма пи-
сњу В. Енг да ла у «Exe cu ti ve In tel li gen ce Re vi ew«) на по зор ни ци се по ја вљу ју 
но ви ак те ри: аме рич ка ком па ни ја Che vron укљу чу је се у про је кат из град ње 
наф то во да кроз Ав га ни стан и Па ки стан. Овај про јект до би ја отво ре ну по др-
шку пред сед ни ка Бу ша и Кон до ли зе Рајс. САД су (за јед но са Па ки ста ном и 
Тур ском) кра јем аугу ста по след њи пут по ку ша ли да убе де та ли ба не да по-
др же из град њу наф то во да Турк ме ни стан-Ав га ни стан-Па ки стан. Пре го во ри 
су про па ли. По том се до га ђа 11. сеп тем бар, чи је су по сле ди це по зна те.
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аме рич ким тру па ма за удар на осум њи че не за те ро ри стич ки 
акт, на ба зе Ал Ка и де и њи хо вих по кро ви те ља та ли ба на у 
Ав га ни ста ну. Му ње ви том кон цен тра ци јом тру па у За ли ву и 
Ин диј ском оке а ну, аме рич ке вој не сна ге за по се ле су ба зе на 
те ри то ри ји ове две ка спиј ске зе мље и от по че ли ак ци ју свр га-
ва ња та ли бан ског ре жи ма. У ја ну а ру 2002. го ди не, Аме ри ка 
је раз ме сти ла 3.000 љу ди и на под руч је Кир ги зи је, са обра-
зло же њем да ове сна ге слу же да сук це сив но за ме њу ју вој ни 
пер со нал број но сти 1.500 љу ди, ко га су до по чет ка ок то бра 
2001. го ди не ста ци о ни ра ли у Уз бе ки ста ну. Ти ме је у нај кра-
ћем ро ку, осим у (осе тљи вом због Ру са) Ка зах ста ну и не у-
трал ном Турк ме ни ста ну, за о кру же но при су ство аме рич ких 
тру па у Сред њој Ази ји.

У тре нут ку на гле про ме не од но са сна га на про сто ру 
Ка спиј ског под руч ја, чи ме je пре ко но ћи из ме ње на без бед-
но сна ар хи тек ту ра гра ђе на ви ше го ди шњим му ко трп ним са-
ве зни штвом Ру си је и Ки не, ру ска вла да је би ла при ну ђе на 
да бр зо ре а гу је. На кон па жљи вих про це на, Ру си ја се опре де-
ли ла не за кон фрон та ци ју, већ за пу ну по др шку САД у ра ту 
про тив те ро ри зма, са ци љем да што ви ше за шти ти соп стве не 
ин те ре се у но во на ста лој си ту а ци ји и не до зво ли да бу де ис-
кљу че на из про це са ко ји су се од ви ја ли са раз ме шта њем аме-
рич ких тру па у Сред њој Ази ји. 

Још ра ни је су ана ли ти ча ри САД и Ру си је, из бе га ва ју-
ћи ze ro summ мен та ли тет, за кљу чи ли да се у сред њо роч ном 
пе ри о ду ин те ре си ове две зе мље по кла па ју по сле де ћим пи-
та њи ма: су прот ста вља њу ра ди кал ном ислам ском фун да-
мен та ли зму (ма да су се про сто ри угро же но сти код две си ле 
раз ли ко ва ли), за јед нич ком су прот ста вља њу те ро ри зму на 
про сто ру по јед них ре ги ја (глав но раз ми мо и ла же ње је ру ско 
про ти вље ње овом су прот ста вља њу у не ким де ло ви ма Бли-
ског ис то ка, као нпр. у Па ле сти ни), за јед нич ка бор ба про тив 
нар ко ма фи је на про сто ру Ази је, за јед нич ки раз вој екс пло а-
та ци је енер гет ских ре сур са, где сва ка стра на мо ра узе ти у 
об зир ин те ре се дру ге, и спре ча ва ње швер ца ну кле ар них ма-
те ри ја ла и ар се на ла за ма сов но уни ште ње из вре ме на хлад-
ног ра та.8

8 U.S – Rus sian Se cu rity Co o pe ra tion in the Mid dle East, So uth Asia and East 
Asia,.Ro bert Oakley, Ken neth Pol lack and Ja mes Przystup, US - Rus sian Part ner-
ship, 2001, стр. 1
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Ру си ја је ушла у овај »брак из ин те ре са« са САД из 
сле де ћих раз ло га: да до при не се уни ште њу та ли бан ског из-
во ри шта те ро ри зма ко је се ши ри ло кроз про сто ре Ази је и 
по ма га ло си ла ма ко је те же рас па ду Ру си је; да, ана лог но аме-
рич кој ин тер вен ци ји, до би је од ре ше не ру ке да се об ра чу на 
са те ро ри стич ко-се па ра ти стич ким по кре ти ма на Кав ка зу; да 
парт нер ским од но си ма по ве ћа сво је вој но при су ство и одр-
жа ва га па ра лел но са аме рич ким (кон тро ли шу ћи та ко на ме ре 
са ве зни ка), као и да по бољ ша укуп ни пре го ва рач ки по ло жај 
по дру гим пи та њи ма са САД и по ве ћа свој углед у све ту, пр-
вен стве но код Не мач ке и зе ма ља ЕУ.9

Исто вре ме но са по др шком ра ту про тив те ро ри зма, Ру-
си ја је ис ко ри сти ла си ту а ци ју да се из бо ри са ду плим стан-
дар ди ма у свет ском јав ном мње њу, ко је су не ки отво ре но 
те ро ри стич ке гру пе ко је де лу ју на Кав ка зу на зи ва ли »бор-
ци ма за сло бо ду«. У су сре ти ма ми ни стра Сер ге ја Ива но ва у 
Вер кун деу и на Рим ској кон фе рен ци ји са НА ТО-м, Ру си ја је 
ин си сти ра ла на то ме да се те ро ри стич ке ор га ни за ци је по сма-
тра ју као је дин стве на мре жа ко ја се рас про сти ре од Ма ни-
ле до Са ра је ва, са ко јом се мо ра “рас чи сти ти” на гло бал ном 
ни воу. Мо сква је чак ус пе ла да при ве де кра ју и про да ју сво је 
вој не опре ме Ира ну, што је знат но оја ча ло од ба рам бе ни си-
стем ове зе мље, док су САД би ле при мо ра не да ћут ке пре ђу 
пре ко то га.

За раз ли ку од Ру си је, до га ђа ји на кон 11. сеп тем бра по-
ка за ли су сла ба шност ки не ске стра те ги је су прот ста вља ња и 
те ро ри зму и аме рич ком раз ме шта њу тру па у Сред њој Ази ји. 
Ки не ски од го вор на ова де ша ва ња је би ло прет ња ве том у 
УН и ин сти сти ра ње пот чи ња ва ња аме рич ких ак ци ја у ре ги ји 
над зо ру УН, ко ји мо ра би ти по твр ђен кон сен зу сом стал них 
чла ни ца Са ве та без бед но сти. Ки не ски не а де ква тан став био 
је пре су дан да се ру ски пред сед ник Пу тин опре де ли за парт-
нер ства са Аме ри ком и при вре ме но за по ста ви стра те шко 
парт нер ство са Ки ном.

Ки на је, по ред то га, по ка за ла да не мо же да про јек ту је 
сво ју вој ну моћ ван соп стве не ку тур но-ци ви ли за циј ске сфе-
ре у ме ри у ко јој мо же да за шти ти ти дру ге др жа ве од без-
бед но сних иза зо ва ве ли ког ин тен зи те та, ни ти да се мо же 

9 Ни но Ба шков, За што се Мо сква удру жу је са Ва шинг то ном?, Le Mon de Di-
plo ma ti que, но вем бар 2001
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при ка за ти као бо ља ал тер на ти ва од за пад не. Са ве зни штво са 
Ру си јом и њен до та да шњи ин сти ту ци о нал ни об лик у ви ду 
Шан гај ске гру пе по ка за ло се не до вољ но раз ви јен, ука зу ју ћи 
на ну жност озбиљ ни јег ан га жо ва ња у том прав цу.10

За раз ли ку од Ки не, Иран је бр зо уочио све мо гу ће по-
сле ди це у но вој фа зи “Но ве ве ли ке игре” и по др жао стра те ги-
ју Ру си је ко ја се при дру жи ла “ра ту про тив те ро ри зма”. Раз-
ме ном оба ве штај них по да та ка са Ру си ма и ути ца јем на про-
и ран ске ши и те на се ве ру Ав га ни ста на, Иран је дао до при нос 
ру ше њу та ли бан ског ре жи ма и исто вре ме но учвр стио сво је 
по зи ци је у Ав га ни ста ну.

Ин диј ска по ли ти ка, окре ну та мул ти ла те ра ли зму ме ђу-
на род них од но са 21. ве ка, при мет но је по ја ча на на Ка спиј-
ском под руч ју у ме се ци ма ко ји су усле ди ли по на па ду САД 
и са ве зни ка на та ли ба не. Оја чав ши би ла те рал не вој не спо-
ра зу ме са Ру си јом и Ира ном, чи ме је по бољ ша ла сво ју по-
зи ци ју у слу ча ју по нов не еска ла ци је на си ља у по гра нич ном 
по ја су са Па ки ста ном, Ин ди ја се укљу чи ла у по моћ Се вер ној 
али јан си у са мом Ав га ни ста ну. Исто вре ме но, Ин ди ја се про-
ти ви ла на ме ра ма САД да ду го трај но раз ме сти сво је тру пе у 
Ка спиј ском под руч ју, мо би ли за ци јом тру па и њи хо вим раз-
ме шта њем уз сво ју за пад ну гра ни цу вр ше ћи јак при ти сак на 
Па ки стан. 

Аме ри кан ци су бр зо уви де ли на ме ре Ру си је и дру гих 
ре ги о нал них си ла, да у окви ру ан ти те ро ри стич ке кам па ње 
за шти те пре све га сво је ге о по ли тич ке ин те ре се. За у зе ти вој-
ним опе ра ци ја ма, Аме ри кан ци су од лу чи ли да, пр во, што 
је ви ше мо гу ће ис ко ри сте са рад њу са њи ма, а тек по том да 
спре че оства ре ње њи хо вих скри ве них на ме ра. За то су, не ду-
го по оку па ци ји Ав га ни ста на, об но вље не ме диј ске оп ту жбе 
да Ру си не вр ше ан ти те ро ри стич ку кам па њу, већ ге но цид у 
Че че ни ји, да по ма жу се па ра ти стич ке по кре те на Кав ка зу и у 
Мол да ви ји, да спре ма ју уни ла те рал не ак ци је уну тар Гру зи је 

10  Не у спех око ор га ни зо ва ња ан ти те ро ри стич ког цен тра у Би ше ку, а, са дру ге 
стра не, и се бич на по ли ти ка Ки не да при до би је што ви ше зе мље при раз гра-
ни че њу са Кир ги ста ном, као и же ље да се по ста ви као ар би тар у рас по де ли 
во де них ре сур са у це лој Сред њој Ази ји, са мо су до ве ли до не го до ва ња ме ђу 
зе мља ма у под руч ју пре ма Ки ни, па и до на си ља ви со ког сте пе на, као у слу-
ча ју ка да је у Би ше ку уби јен кин се ки ди по ма та. О то ме ви ше код: Step hen 
Blank, Chi na’ s De fe at in Cen tral Asia, Ca u ca sus Analyst,Wed nes day / August 14, 
2002 
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про тив »из ми шље них« те ро ри ста у Пан киј ском клан цу, да 
спре ма ју атен тат на та да шњег гру зиј ског пред сед ни ка Ше-
вар над зеа. Што је вре ме ви ше про ла зи ло, са ве зни штво се по-
но во пре тва ра ло у ри ва ли тет, а »аме рич ки« и »ру ски« рат 
про тив те ро ри зма по ка за ли су се ин ком па ти бил ни, на ро чи то 
на кон по ра за та ли ба на и фор ми ра ња но ве вла сти у Ка бу лу.

Аме рич ко трај но при су ство у Ав га ни ста ну за на ме ру је 
има ло учвр шћи ва ње »му сли ман ског се ку лар ног кли на« (под 
аме рич ком кон тро лом) из ме ђу Ки не, Ин ди је и Ру си је и ства-
ра ње чвр стог по ја са »од Бал ка на до Ка шми ра.« Про сто ру Ав-
га ни ста на и Па ки ста на ту при па да уло га јед не од две »кљу-
ча о ни це« (дру га је на про сто ру »тра ди ци о нал ног Бал ка на«)11 
из ме ђу ју жне и ис точ не зо не Ri mland-а. У по ја су Ri mland-а 
из ме ђу две« кљу ча о ни це«, на кон то га, оста ле си са мо две др-
жа ве ван кон тро ле мор ске су пер си ле - јед на је би ла санк ци-
ја ма из ну ре ни Ирак, а дру га Иран, нај ва жни ја и нај ја ча др-
жа ва Сред њег ис то ка. Њи хо вим пот чи ња ва њем ју жни бок 
He ar tland-а - Ка спиј ско под руч је би био об у хва ће но лу ком 
атлант ске ге о по ли тич ке су пер си ле и по сте пе но при ву че но ка 
ње му, а Ру си ја од ба че на из »бли ског су сед ства«, са ре ал ном 
опа сно шћу од стра ног про до ра у Си бир и рас па да др жа ве12.

Да стра хо ви о на ме ра ма САД да се трај но по зи ци о ни-
ра ју у Ка спиј ском под руч ју ни су би ли нео сно ва ни, по ста ло 
је ја сно то ком ле та 2002. го ди не. У ка сном ав гу сту, на чел ник 
аме рич ког ге не рал шта ба Том Френкс по се тио је зе мље у ре-
ги о ну и об ја вио да ће аме рич ко вој но при су ство у Сред њој 
Ази ји би ти ду го трај но и по ве ћа но, те да је свр ха ње го вих по-
се та раз вој вој не са рад ње са вла да ма ка спиј ских др жа ва.

Рат про тив те ро ри зма био је увод у зна чај ни је аме рич ко 
при су ство и на под руч ју Кав ка за. Већ у но вем бру 2001. го ди-
не на про сто ру Азер беј џа на су из ве де ни вој ни ма не ври под 
на зи вом »Ко о пе ра тив на од луч ност 2001« у ко јој је уче ство-
ва ло де вет зе ма ља НА ТО пак та и де сет чла ни ца Парт нер ства 
за мир, као ко рак да ље у ин те гра ци ји Кав ка за у евро а тлан ске 
без бед но сне струк ту ре. То ком са мо 2001. го ди не, Азер беј џан 
је уче ство вао у ви ше од 250 раз ли чи тих ак тив но сти у окви-
11 Те ра са са по гле дом на Си бир, Ге о по ли ти ка бр. 5, ок то бар 2001. стр. 2
12 Ro bert Cu tler, US In ter ven tion in Afg ha ni stan: Im pli ca ti ons for Cen tral Asia, Fo-

re ign Po licy in Fo cus, 21 No vem ber 2001, ,www.fo re ig npo licy-in fo cus.org/com-
men tary
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ру за пад не вој не али јан се. Ја сно се при кло нив ши оп ци ји Ва-
шинг то на; 27. мар та 2001. одр жа не су пр ве би ла те рал не вој не 
кон сул та ци је на ре ла ци ји САД-Азер беј џан, усме ре не на мор-
на рич ку од бра ну азер ског де ла Ка спиј ског мо ра, стан дар ди-
за ци ју кон тро ле ле та, као и про грам обу ке за вој ску Азер беј-
џа на. 

Са от по чи ња њем из во ђе ња ра до ва на наф то во ду Ба-
ку-Чеј хан, Аме ри ка је по сла ла број не вој не са вет ни ке и ин-
струк то ре у Гру зи ју чи ји се број убр зо по пео до 800, што је 
Мо скву до ве ло до за кључ ка да Ру си ја трај но по чи ње да гу би 
ути цај на вла ду у Тби ли си ју. Ра ди ло се им пле мен та ци ји про-
гра ма »об у чи-и-опре ми« (Train-and-Equ ip) вред ног 64 ми ли-
о на до ла ра, ко јим је пла ни ра но да се по бољ ша ју гру зиј ске ан-
ти те ро ри стич ке спо соб но сти и ва тре на моћ ње них ору жа них 
сна га. При су ство че чен ских ге ри ла ца ко ји су на шли уто чи-
ште на те ри то ри ји гру зиј ског Пан киј ског клан ца, не спрем-
ност да се са њи ма но си, па чак и ин ди ци је да су гру зиј ски 
па ра ми ли тар ци са Че че ни ма и ва ха бит ским гру па ма от по-
че ли на пад на Аб ха зи ју, при мо ра ли су Ру си ју на енер гич ни 
од го вор. Про дор ге ри ле од 30 ки ло ме та ра у ду би ну Аб ха зи је 
за у ста ви ла је ру ска вој на ин тер вен ци ја, као и авио-уда ри на 
те ро ри стич ке кам по ве у Пан киј ском клан цу, без оба зи ра ња 
на спор на пи та ња гру зиј ског су ве ре ни те та ве за на за ову те-
ри то ри ју. 

Су о че ни са на глим бу ја њем вој но-по ли тич ких ве за 
Аме ри ке са по је ди ним зе мља ма Ка спиј ског под руч ја, ре ги о-
нал не си ле, чи ји су ин те ре си су прот ста вље ни ова квој по ли-
ти ци, по че ле су да уви ђа ју нео п ход ност сна жни јег по ве зи ва-
ња од про кла мо ва ног опре де ље ња за мул ти ла те рал ни свет, 
као и ну жност па ра лел ног ин сти ту ци о нал ног по ве зи ва ња и 
би ла те рал не са рад ње.

На ни воу мул ти ла те рал ног по ве зи ва ња, по бор ни ци 
ства ра ња рав но те же аме рич кој вој ној екс пан зи ји при хва ти ли 
су да ис ко ри сте по сто је ће, ма да не до вољ но раз ви је не ин сти-
ту ци о на ли зо ва не об ли ке ме ђу соб не са рад ње, у пр вом ре ду 
Шан гај ску ор га ни за ци ју за са рад њу. Осно ва на 1996. го ди не 
као ре ги о нал на гру па под име ном »Шан гај ска пе тор ка«, са 
по ста вље ним ци љем са рад ње из ме ђу чла но ва (Ру си је, Ки не, 
Та џи ки ста на, Кир ги ста на и Ка зах ста на) по пи та њу раз гра ни-
че ња и де ми ли та ри за ци је гра ни ца, по успе шно оба ве ље ном 
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пр во бит ном по слу ова ор га ни за ци ја је усме ри ла сво ја ин те-
ре со ва ња на дру гу де лат ност. Ра ди ло се су прот ста вља ну ра-
ди кал ном исла ми зу, у че му су зе мље чла ни це има ле ма ње 
успе ха. 

У ју ну 2001. го ди не гру пи је при сту пио Уз бе ки стан, 
ко ји је, ма да ви ђен као аме рич ки стра те шки парт нер још од 
1995. го ди не, то ком 2000. го ди не уви део да је Ру си ја је ди на 
од ве ли ких си ла ко ја има во љу да по ша ље тру пе да се бо ре за 
од бра ну вла де у Та шкен ту про тив Ислам ског по кре та Уз бе-
ки ста на. При сту па њем ове не ка да шње узда ни це про а ме рич-
ког GU U AM-а, ре ги о нал не гру пе за бор бу про тив те ро ри зма, 
»Шан гај ска пе тор ка« је пре ра сла у Шан гај ску ор га ни за ци ју 
за са рад њу (ШОС) ка да је и фор ми ран са мо стал ни се кре та-
ри јат у Шан га ју13. Из гле да ло је да ће нео ства ре ни план из 
Би ше ка 1999. го ди не ко нач но за жи ве ти, да ће ру ско-ки не ски 
кон до ми ни јум над Сред њом Ази јом (ко га је пра тио пр ви ру-
ско-кин се ки би ла те рал ни спо ра зум у по след њих пе де сет го-
ди на)14 по ста ти трај но ста ње, ка да се де сио 11. сеп тем бар и 
аме рич ко »уска ка ње« на пла то Сред ње Ази је.

Све сни по њих по раз не чи ње ни це да су САД за пет ме-
се ци не по сред ног вој ног при су ства у Ка спиј ском под руч ју 
учи ни ли ви ше не го ова ре ги о нал на гру па за пет го ди на, ру-
ско-ки не ско са ве зни штво је (на кон што су од но си Ва шинг то-
на и Мо скве у за јед нич ком »ра ту про тив те ро ри зма« по че ли 
да се хла де) од лу чи ло да уло жи све сна ге и ство ри од ШОС-а 
пра ву ме ђу на род ну ор га ни за ци ју са ши ро ким спек тром ак-
тив но сти и ја ким ин сти ту ци о нал ним апа ра том. О ди мен зи-
ја ма ру ско-ки не ског стра те шког од го во ра на аме рич ко вој но 
ши ре ње мо гло је да се су ди тек на кон 7. ја ну а ра 2002. го ди не, 
ка да је у Пе кин гу из вр ше на тран сфор ма ци ја ове ме ђу на род не 
ор га ни за ци је у чвр сту ре ги о нал ну без бед но сну ор га ни за ци ју 
са ка па ци те ти ма да из ве де за јед нич ке ан ти те ро ри стич ке ак-
ци је. За вр ше на је по ве ља ор га ни за ци је, фор ми ран је но ви се-
13 John Daly, Shang hai Fi ve’ ex pands to com bat Isla mic ra di cals, Ja ne’s de fen ce, 19. 

07. 2001, www.ja ne’s in ter na ti o nal se cu rity news
14 У пи та њу је спо ра зум из ју на 2001. го ди не под име ном “Спо ра зум о до бро су-

сед ским од но си ма, при ја тељ ству и са рад њи” ко јим је за по че ла ера нај бо љих 
од но са из ме ђу Ру си је и Ки не у зад њих 300 го ди на. Уго во ром је уви ше стру-
че на при вред на са рад ња, и, из ме ђу оста лог, пред ви ђе но да се 2000 ки не ских 
офи ци ра сва ке го ди не шко лу ју у Ру си ји, док је вред ност ку пље ног оруж ја из 
Ру си је пре ма ши ла 5 ми ли јар ди до ла ра на го ди шњем ни воу.
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кре та ри јат на чи је се че лу на ла зио бив ши ки не ски ам ба са дор 
у Мо скви Жанг Де гу анг са тро го ди шњим ман да том, по че ла 
је из град ња цен тра здру же них сна га у кир ги ском гра ду Би-
ше ку15. Уста но вље на је слу жба за ин те гри са ње ин фор ма ци ја, 
а 2003. го ди не из ве де не су и пла ни ра не ве жбе у бор би про тив 
швер ца нар ко ти ка, из град ње за јед нич ких пу те ва, слу жби за 
ин тер вен ци ју у слу ча ју еле мен тар них не по го да, као и ве жбе 
здру же них гра нич них је ди ни ца.

То ком 2002. го ди не Ру си ја је по ку ша ва ла да уна пре ди 
би ла те рал не од но се са Азер беј џа ном. Они су уро ди ли пот пи-
си ва њем до го во ра о вој но-тех нич кој са рад њи. Пред мет ове 
са рад ње је ра дар ска ста ни ца у Га ба ли16, ко ја је Ру си ји да та у 
за куп на још 10 го ди на као ин фор ма тич ко-ана ли тич ки цен-
тар, уз го ди шњу на док на ду од 7 ми ли о на до ла ра. Ру си ја се 
оба ве за ла да број осо бља у овом цен тру не ће пре ла зи ти 1500 
љу ди. 

На ју жном де лу Ка спиј ског под руч ја Ру си ја је то ком 
2002. го ди не по ја ча ла сво је при су ство. Про ду жен је бо ра вак 
201. ди ви зи је у Та џи ки ста ну, да би, на кон по се те пред сед-
ни ка Пу ти на Би ше ку, био по стиг нут и но ви спо ра зум о бли-
ској са рад њи Ру си је и Кир ги зи је у сфе ри еко но ми је, на уч не 
са рад ње, тран спор та и ху ма ни тар них ак тив но сти. Глав ни 
пред мет спо ра зу ма пред ста вља ло је фор ми ра ње ру ске авио-
ба зе у гра ду Кан ту, 20 ки ло ме та ра од пре сто ни це, а све га 80 
ки ло ме та ра од ба зе где су би ли сме ште ни Аме ри кан ци.

Ге о стра те шка ди на ми ка из ме ђу си ла на про сто ру Ка-
спиј ског под руч ја на кон 11. сеп тем бра до би ла је свој од раз 
и на по љу еко ном ске стра те ги је и ње ног нај ва жни јег сег мен-
та на овом про сто ру - из град ње це во во да. Док је про је кат 
из град ње наф то во да Ба ку-Чеј хан ушао у сво ју дру гу фа зу 
из град ње, ону кроз Гру зи ју, ли де ри Турк ме ни ста на, Ав га-
ни ста на и Па ки ста на су се то ком ју ла 2002. го ди не са ста ли 
у Исла ма ба ду где су (под по кро ви тељ ством пред став ни ка 
аме рич ке ADB-Asian De ve lop ment Bank, фи на си је ром сту ди-
је из во дљи во сти) по сти гли до го вор о из град њи га со во да од 
турк ме ни стан ског на ла зи шта Да у ла та бат, кроз Ав га ни стан 
све до па ки стан ске лу ке Гва дар.

15  Shang hai Co o pe ra tion Or ga ni za tion Se eks to Strengthen An tiTer ro rism Com po
nent, Eura si a Net.org, Ja nu ary 8, 2002.

16  Ра ди се о ра дар ској ста ни ци ло ци ра ној 350 км се ве ро зап адно од Ба куа, ко ја 
је у функ ци ји од 1985. го ди не са ци љем да пра ти кре та ње ин тер кон ти нен-
тал них ра ке та у ју жној хе мис фе ри.
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Убр зо на кон пот пи си ва ња спо ра зу ма, ин диј ска кор по-
ра ци ја ONGC (Oil and Na tu ral Gas Cor po ra tion-Over se as) по-
кре ну ла је кон тра пре длог из град ње »енер гет ског ауто пу та« 
ко ји би по ве зи вао Ру си ју, Ки ну и Ин ди ју, пот ко па ва ју ћи по-
ме ну ту ру ту под кон тро лом за пад них си ла. Овај га со вод RCI 
(Rus sia–Chi na-In dia) ишао би од Ру си је кроз Турк ме ни стан, 
Уз бе ки стан, Ка зах стан до Каш га ра у ки не ском Ксин џи јан гу, 
а ода тле би ишао ка ју гу до ин диј ског Ка шми ра кроз Ла дак, 
про ла зе ћи или ин диј ско-ки не ску ли ни ју раз гра ни че ња кроз 
пла ни не Си а чен или кроз Хам чал Пар деш.17

Ру си ја је не по сред но на кон до га ђа ја од 11. сеп тем бра по-
сти гла још је дан ве ли ки успех у оства ре њу сво је енер гет ске 
стра те ги је. За јед но са ита ли јан ским парт не ри ма из ЕНИ-ја, 
ру ски Га спром је ушао у за јед нич ко ула га ње (50:50 у про цен-
ти ма) у из град њу га со во да ис под Цр ног мо ра, од ру ског гра-
да Из о биљ но ја до тур ске оба ле, ду жи ном од 380 ки ло ме та ра. 
По знат као про јект под име ном »Пла ви по гон«18, це во вод је 
по ста вљен на дну мо ра на до сад не ви ђе ној ду би ни од 2180 
ме та ра, чи ме је над ма шен аме рич ки про јект у Мек сич ком за-
ли ву код на ла зи шта Мен се. Аме ри кан ци су без у спе шно по-
ку ша ва ли да при во ле са ве знич ку Тур ску да рас ки не уго вор 
и при хва ти из град њу ал тер на тив ног га со во да из Тур ке ме ни-
ста на, ко ји би ишао ис под Ка спиј ског мо ра до Азер беј џа на, а 
ода тле кроз Гру зи ју до Тур ске.

На кон про јек та «Пла ви по гон», дру ги тур ски су се ди ко-
ји не оску де ва ју га сом по че ли су да се утр ку ју у ре а ли за ци ји 
из град ње га со во да, бу ду ћи да тур ске по тре бе за зем ним га-
сом не пре ста но ра сту. Иран је за у зет из град њом га со во да ду-
гог 550 ки ло ме та ра ко ји се про те же од гра да Ка зви на у сред-
њем Ира ну до тур ске гра ни це, чи јом се из град њом пла ни ра 
по ве ћа ње из во за 10 ми ли јар ди куб них ме та ра га са у 2007. го-
ди ни. Про јект ко јим су САД хте ле да по мр се кон це ру ском 
»Пла вом по го ну« пла ни ран је као из вор до дат ног снаб де ва ња 

17  На кон фе рен ци ји Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад њу одр жа не у Ал ма Ати, 
пред ло же на је из ра да сту ди је о из во дљи во сти из град ње овог про јек та чи је 
су гру бе про це не из у зет но ви со ке, око 15 ми ли јар ди до ла ра. Оте жа ва ју ћа 
окол ност је што би из град ња це во во да еко ло шки угро зи ла про је кат «Пут 
сви ле», и ус по ри ла (због ви си не ин ве сти ци је) из град њу дру гог про јек та, 
наф то во да из ме ђу Ка зах ста на и Ки не ду гог 3000 ми ља ко ји је у то вре ме био 
у фа зи из ра де сту ди ја из во дљи во сти и при прем них рад њи.

18  The Rus sian–Tu kish Blue Stre am Gas Pi pe li ne pro ject en te ring the sta ge of prac
ti cal re a li sa tion, Prav da, 8.05.2001, www.Prav da.ru
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га сом Тур ске из Турк ме ни ста на, а на осно ву спо ра зу ма ко ји 
су Ан ка ра и Ашка бад за кљу чи ли још 1998. го ди не. Гра нич ни 
спор из ме ђу Турк ме ни ста на и Азер беј џа на је пот пу но бло ки-
рао из град њу га со во да и оста вио Тур ску да се снаб де ва ис-
кљу чи во од свог нај ве ћег ге о по ли тич ког ри ва ла, Ру си је. 

Аме рич ка ин ва зи ја и оку па ци ја Ира ка, из ве де на из 
стра те шких раз ло га да се за др жи кључ ни ути цај на про из-
вод њу наф те на Бли ском ис то ку и спре чи ши ре ње гло бал ног 
те ро ри зма, иза зва ла је бо ја зан и не го до ва ње код свих ли де ра 
му сли ман ских зе ма ља у Ка спиј ском под руч ју, са из у зет ком 
Уз бе ки ста на. Оп ште ми шље ње је би ло да ће се та ко са мо ви-
ше де ста би ли зо ва ти ме ђу на род ни од но си, да ће се по ве ћа ти 
ху ма ни тар на ка та стро фа и да ће то да ти но ви по лет ра ди-
кал ном исла ми зму на гло бал ном ни воу, па и на про сто ри ма 
Ка спиј ског под руч ја. 

По сле ди ца ово га је би ла да је стра те шка уло га Уз бе ки-
ста на за САД у ре ги ји по че ла да опа да. Еко ном ски про тек ци-
о ни зам ко ји је вла да Исла ма Ка ри мо ва по че ла да спро во ди и 
не при ста ја ње на ре фор ме за ко је су до би ли кре ди те од аме-
рич ких до на то ра, као и по др шка не по пу лар ној ин тер вен ци-
ји у Ира ку, до ве ли су до изо ла ци је и отво ре ног ан та го ни зма 
свих су сед них ка спиј ских зе ма ља пре ма Уз бе ки ста ну. 

Пад ре пу та ци је озна чио и по ди за ње гла ва ислам ских 
ра ди кал них по кре та ко ји су по че ли да из во де те ро ри стич-
ке ак ци је про тив цен трал них вла сти. По бу на ми ли тант них 
исла ми ста и њи хо ви про те сти пре тво ри ли су кра јем мар та 
2004. го ди не ули це Та шкен та у бој но по ље. По том су усле ди-
ли те ро ри стич ки на па ди на ци вил на и вој на по стро је ња у Бу-
ха ри и Та шкен ту екс по зив ним на пра ва ма и за се да ма на ма-
ги страл ним прав ци ма, ко ји су сва ко днев но по ве ћа ва ли број 
стра да лих при пад ни ка сна га без бед но сти. Све је ово на гна ло 
пред сед ни ка Ка ри мо ва да пре и спи та сво је спољ но по ли тич ке 
по зи ци је и по тра жи по моћ не код Аме ри ка на ца, чи је су ба зе 
у Уз бе ки ста ну би ле прак тич но под оп са дом, већ у Мо скви у 
ко ју се упу тио по ло ви ном ме се ца апри ла 2004.19 

Оп ште ста ње у Ка спиј ском под руч ју на кон ин тер вен-
ци је САД у Ира ку нај ви ше је ис ко ри сти ла Ру си ја да оја ча 
свој ути цај и про мо ви ше оно за шта се за ла же Пу ти но ва док-

19  Igor Tor ba kov, Uz be ki stan set to di vet sify its se cu rity op ti ons in wa ke of 
re cent mi li tant at tacks, 4/19/04 , www.Eura sia in sight.com
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три на – ус по ста вља ње ви со ке ин те гра ци је кључ них др жа ва 
ЗНД-а (Ру си је, Бе ло ру си је и Укра ји не) из ко је ће се гра на ти 
мре жа по је ди них ве за ин те гра ци је, пр вен стве но при вред-
не и без бед но сне, са оста лим др жа ва ма бив шег СССР-а.  
 Но во на ста ло ста ње по ку шао је да ис ко ри сти и Иран ко ји је, 
опо на ша ју ћи ру ске на по ре, пред ло жио осни ва ње без бед но-
сне гру пе на Кав ка зу ко јој би се, за јед но са Ира ном и Ру си јом, 
при дру жи ла и Тур ска. При ли ком по се те Је ре ва ну. иран ски 
ми ни стар спољ них по сло ва Ка мал Кар заи је по ну дио услу ге 
сво је зе мље у по сре до ва њу из ме ђу Јер ме ни је и Азер беј џа на 
око про бле ма На гор ног Ка ра ба ха, али су ње го ве ини ци ја ти ве 
на и шле на хла дан при јем. 

Тре ћа фа за »Но ве ве ли ке игре«

Да се ко ло сре ће окре ће, као и да се ис трај ност на ду-
же ста зе углав ном ис пла ти, по ка зу је и тре ћа, ак ту ел на фа за 
»Но ве ве ли ке игре« ко ја је от по че ла по ло ви ном пр ве де ка де 
но во га ми ле ни ју ма. До та да све је ука зи ва ло да се, упр кос 
ру ско-ки не ским на по ри ма да па ри ра ју ини ци ја ти ви ко ју су 
по сле 11. сеп тем бра и оку па ци је Ав га ни ста на и Ира ка има-
ле САД на ве ћем де лу Ка спиј ског под руч ја, цео ре ги он ипак 
по ступ но по ме ра у прав цу ин те ре сне сфе ре је ди не пре о ста-
ле су пер си ле. Ини ци јал ни ус пе си »обо је них ре во лу ци ја« у 
Укра ји ни и Гру зи ји, ја ча ње аме рич ког вој ног при су ства на 
Кав ка зу, не сум њи во опре де ље ње Са ка шви ли је вог ре жи ма у 
прав цу атлан ског са ве за, као и по сте пе но при бли жа ва ње Ба-
куа за пад ној ве ле си ли, фа зно по вла че ње ру ских вој них ба за 
из при мор ских гру зиј ских гра до ва, за вр ше так и пу шта ње у 
по гон стра те шког наф то во да Ба ку-Чеј хан 2005. го ди не, из-
гле да ли су као не спор ни по ка за те љи јед ног не за у ста вљи вог 
трен да. 

 Оду ше вље ни при ме ром успе шно сти Клин то но ве ад-
ми ни стра ци је у ру ше њу Ми ло ше ви ће вог ре жи ма у Ср би ји, 
аме рич ка кон ти нен тал на стра те ги ја је у ре а ли за ци ји до га-
ђа ња »обо је них ре во лу ци ја« ви де ла јед ну од ва жних ета па 
у ства ра њу ши ре ња соп стве ног ути ца ја на пост со вјет ском 
про сто ру. Уз по моћ де ла ло кал ног не вла ди ног сек то ра, знат-
них нов ча них ин јек ци ја, ва жног ме диј ско–про па ганд ног де-
ло ва ња, као и об је ди ња ва ња опо зи ци је и бив ших ре жим ских 
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функ ци о не ра у је дан по ли тич ки блок, сма тра но је да се на 
овај на чин мо же у це лом ре ги о ну при ме ни ти ре цепт уз по-
моћ ко га се до сти же кри тич на ма са за ру ше ње ис тро ше них 
и че сто ве о ма не по пу лар них ре жи ма на пр вим пред сто је ћим 
из бо ри ма. Ме ђу тим, убр зо се по ка за ло да су ус пе си стра те-
ги је САД у ре ги о ну за пра во ишли у прав цу ње ног »им пе ри-
јал ног пре на прег ну ћа« (П. Ке не ди) и, на ду же ста зе, до ве-
ли до кон тра е фек та, то јест да су ак те ри аме рич ке спољ не 
по ли ти ке са ми гур ну ли пре о ста ле пост-со вјет ске ре пу бли ке 
на зад у окри ље но во фор ми ра не ру ско–ки не ске без бед но сне 
ар хи тек ту ре. 

 Знат но чвр шћи и од луч ни ји ре жи ми пре о ста лих ка-
спиј ских др жа ва, ко ји су до та да одо ле ва ли исла ми стич ким 
по бу на ма (од ко јих су нај о па сни је би ле оне у Уз бе ки ста ну и 
Та џи ки ста ну), по че ли су да стре пе од од ви ја ња »ки јев ског« 
сце на ри ја и у њи хо вим др жа ва ма. Об зи ром да је те ку ћа 2005. 
го ди на у ве ћи ни сред ње а зиј ских др жа ва би ла из бор на го-
ди на, вла да ју ће ели те ових ка спиј ских др жа ва су по ву кле 
пре вен тив не по те зе. На кон сеп тем бар ске по бе де на пар ла-
мен тар ним из бо ри ма 2004. го ди не, вла да ју ћа но мен кла ту ра 
пред сед ни ка На зар ба је ва у Ка зах ста ну је пре ко су да из деј-
ство ва ла да се глав на опо зи ци о на пар ти ја Де мо крат ски из бор 
рас фор ми ра и ста ви ван за ко на због »про тив за ко ни тих ак-
тив но сти«. Исто вре ме но је по кре ну та ис тра га про тив та мо-
шње фи ли ја ле Со ро ше ве фон да ци је због фи нан сиј ских пре-
кр ша ја и по диг ну та оп ту жи ца про тив За ман бе ка Нур ка ди ло-
ва, не ка да ви со ког др жав ног функ ци о не ра, а по том же сто ког 
кри ти ча ра по ли ти ке пред сед ни ка На зар ба је ва. По сле то га, 
по нов на по бе да На зар ба је ва на пред сед нич ким из бо ри ма 
кра јем 2005. го ди не, по ка за ло се, би ла је ви ше не го из ве сна.

 На из глед нео че ки ва но, мар тов ски да ни 2005. го ди не 
до не ли су по ли тич ки пре врат у Кир ги зи ји. Пар ла мен тар ни 
из бо ри, одр жа ни зад њих да на фе бру а ра и пр вих да на мар-
та, ре зул ти ра ли су оче ки ва ном по бе дом вла да ју ће пар ти је. 
Та мо шња опо зи ци ја и не вла дин се тор по кре ну ли су ла ви ну 
до га ђа ја ко ји су од по ли тич ких про те ста у дру гој по ло ви ни 
ме се ца пре ра сли у улич не не ре де, те екс а ли ра ли у на си ље и 
пљач ку ко ја је на кра ју до ве ла до па да ре жи ма Аска ра Ака је-
ва. Дан на кон што су се де мон стран ти об ру ши ли на пред сед-
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нич ко зда ње у Би ше ку, Ака јев је на пу стио зе мљу и уто чи ште 
по тра жио у Мо скви. Во ђа опо зи ци је (а не ка да шњи пред сед-
ник вла де) Кур ман бек Ба ки јев се про гла сио при вре ме ним 
пред сед ни ком, по ни штио ре зул та те из бо ра и обе ћао но ве из-
бо ре у ро ку од три ме се ца, на кон ко јих је ње го ва власт по ста-
ла де фи ни тив но учвр шће на. У по ре ђе њу са укра јин ском »на-
ран џа стом« ре во лу ци јом и гру зиј ским мир ним пре вра том, 
на си ље у Би ше ку, про зва но »ре во лу ци јом ту ли па на«, од не ло 
је ви ше сто ти на жи во та и отво ри ло но ве про бле ме из ме ђу 
раз је ди ње них, а по мно гим пи та њи ма и оштро су прот ста-
вље них опо зи ци о них пар ти ја ко је су се на шле за те че не чи-
ње ни цом да су сру ши ле власт, ма да су ис пр ва са мо же ле ле 
да про те ству ју про тив не пра вил но сти у из бор ном по ступ ку. 
Сме на вла сти, ме ђу тим, ни је до ве ла до про ме не ге о по ли тич-
ке ори јен та ци је Кир ги зи је, већ је, на про тив, но во у сто ли че ну 
власт у Би ше ку, ко ја је стре пи ла од чи ње ни це да не ста бил ну 
си ту а ци ју ла ко мо гу да ис ко ри сте исла ми сти ко ји су че ка ли 
свој час, окре ну ла у прав цу оно га ко ји је ди ни и мо же и хо ће 
да им пру жи ди рект ну по моћ од но ве исла ми стич ке по бу не 
– ка Мо скви. 

 Уз беч ко окре та ње ле ђа САД-у и пре у сме ра ва ње пре ма 
Ру си ји, ипак, пред ста вља нај круп ни ји ге о по ли тич ки за о крет 
у Сред њој Ази ји од вре ме на рас па да СССР-а. Ви ше од де це-
ни је аме рич ки стра те зи су у свим сво јим пла но ви ма игра ли 
на кар ту Уз бе ки ста на као нај ва жни јег ре ги о нал ног парт не-
ра, па су и ре жи му Исла ма Ка ри мо ва, за рад ге о стра те шких 
пла но ва, ре дов но про гле да ва ли кроз пр сте због ауто крат ског 
на чи на вла да ња и гру бог кр ше ња људ ских пра ва. 

 Не по сре дан узрок Уз бе ки стан ског ге о по ли тич ког пре-
стро ја ва ња пред ста вљао је не у спе ли по ку шај ре а ли за ци је 
»ша ре не ре во лу ци је« у из во ђе њу та мо шње опо зи ци је и по-
слов но-пле мен ских кла но ва. Опо зи ци о не гру па ци је су, на и-
ме, по ку ша ле да ор га ни зу ју ма сов не про те сте на кон што је 
ши ром зе мље ухап ше но 23 та мо шња би зни сме на и тај ку на, 
чла но ва тај не ор га ни за ци је Акро ми ја, осум њи че них за при-
пре ма ње пре вра та у до го во ру са за пад ним оба ве штај ним 
слу жба ма. Пла ни ра но је да се то ком про те ста по ку ша из вр-
ши ти њи хо во бек ство из при тво ра. Де мон стра ци је су се, по-
сле ин тер вен ци је уз беч ке по ли ци је и вој ске, за вр ши ле улич-



Алек сан дар Са ша Га јић ТРИ ФАЗЕ ПОЛИТИЧКЕ ИГРЕ...

276

ним кр во про ли ћем у Ан ди ја ну20 ко је је од не ло ви ше сто ти на 
жи во та. На кон при ку пље них до ка за ко ји су ре жим Исла ма 
Ка ри мо ва учвр сти ле у убе ђе њу да иза при пре ма и по ку ша ја 
пре вра та сто је за пад не си ле, али и све сти о аме рич ком не у-
спе ху у об у зда ва њу швер ца дро ге из Ав га ни ста на, ко ја се на-
кон ру ше ња та ли бан ске вла сти умно го стру чи ла и пре пла ви-
ла окол не др жа ве (део нов ца ко ји обр ћу нар ко-кар те ли пре-
ко раз ли чи тих му џа хе дин ских фрак ци ја слу жи у окол ним 
др жа ва ма за фи нан си ра ње фун да мен та ли стич ких по кре та), 
зва нич ни Та шкент је ди рект но и не дво сми сле но пре шао у 
та бор ру ско-ки не ске ре ги о нал не али јан се. У нај кра ћем ро ку 
от ка за но је го сто прим ство САД ко је су ко ри сти ле аеро дром 
у Кар ши Ка хан ба ду, у ју жном Уз бе ки ста ну, да би и по след њи 
аме рич ки вој ник на пу стио тле Уз бе ки ста на у но вем бру 2005. 
го ди не. 

 Не по во љан раз вој до га ђа ја по по ли ти ку САД био је 
раз лог што се се кре тар од бра не До налд Рам сфелд два пу та 
у то ку 2005. го ди не упу тио у по се ту Кир ги зи ји (пр ви је био 
у апри лу, не по сред но по па ду ре жи ма Ака је ва), а ода тле у 
оби ла зак оста лих сред ње а зиј ских др жа ва. Циљ ове спољ-
но по ли тич ке тур не је био је по ку шај да се ис ка же не сла га ње 
САД са од лу ка ма ових др жа ва да тим на са ми ту ШОС-а и 
убе де пред став ни ци та мо шњих вла сти да про ду же ро ко ве за 
исе ља ва ње аме рич ког вој ног пер со на ла. Рам сфелд је ус пео 
са мо да од ло жи исе ља ва ње тру па до ко нач не „ста би ли за ци је 
си ту а ци је у Ав га ни ста ну“, ко је је пла ће но круп ним до на ци-
ја ма но вој вла сти у Би ше ку за об на вља не опре ме и оруж ја 
кир ги шкој на ци о нал ној гар ди, те по мо ћи за из град њу вој не 
ин фра стру ку ре.

 У оста лим др жа ва ма у ре ги о ну Рам сфел до ва тур не-
ја има ла је знат но скром ни ји учи нак. Ре жи ми у Ду шан беу 
и Та шкен ту оста ли су чвр сто при зах те ву да том на са ми ту 
ШОС-а. Са ми ни стром спољ них по сло ва Та џи ки ста на Тал-
ба ком На за ро вом и пред сед ни ком Рах ма но вом по стиг ну ти 
су са мо на чел ни до го во ри о за јед нич ким по гра нич ним ак ци-
ја ма про тив нар ко кар те ла ко ји се из Ав га ни ста на пре ба цу ју 
на про сто ре Та џи ки ста на, као и о ин тен зи ви ра њу ре ги о нал не 
20 О ма са кру у Ан ди ја ну ви ше код: An di jan mas sac re lin ked to lo cal po wer strug

gle, 9/29/05, www.Eura si a Net; A truth ful re port from Uz be ki stan’s An di jan, Prav-
da, 14.07.2005 ; Toe Tags Of fer Clu es to Uz beks Upri sing, New York Ti mes, 23 
May 2005
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тр го ви не. Су о чен са не по пу стљи во шћу вла сти Уз бе ки ста на 
око исе ља ва ња аме рич ког вој ног пер со на ла са ње не те ри то-
ри је, Рам сфелд је од у стао од по се те овој зе мљи. 

Су штин ски раз лог по нов ног ге о по ли тич ког пре о кре та 
ле жао је пре све га у еко ном ско-по ли тич ком ја ча њу Ру си је у 
гло бал ним окви ри ма и то ме ве о ма суп тил но при ла го ђе ном 
де ло ва њу у Ка спиј ском под руч ју, али и чи ње ни ци да је Ки на 
по чет ком 2005. го ди не на пу сти ла углав ном не ак тив ну по ли-
ти ку ру ског стра те шког парт не ра и по че ла да се на про сто ру 
Сред ње Ази је по на ша као не ко ко ула же ве ли ке на по ре да 
по ли ти ка “стра те шког тро у гла“ (Ру си је, Ки не и Ин ди је) по-
ста не ствар ност у без бед но сној ар хи тек ту ри Евро а зи је. 

 По ве ћа ње ки не ског ути ца ја у ре ги о ну има ло је и сво-
је на лич је јер, по ред уче шћа у по ти ски ва њу аме рич ког ре-
ги о нал ног при су ства, оно пре ти да, са про ме ном ба лан са 
сна га ме ђу са да шњим са ве зни ци ма, по ступ но еро ди ра по-
нов но ус по ста вље ну пре власт Мо скве. Ки на је у пе ри о ду од 
2005-2008. го ди не за кљу чи ла број не спо ра зу ме са сред ње-
а зиј ским др жа ва ма, пре све га са Ка зах ста ном и Турк ме ни-
ста ном, где је при ста ла да пла ћа ве ће це не за енер ген те не го 
што овим др жа ва ма пла ћа Мо сква. Њен по ве ћа ни ин те рес за 
ка спиј ску енер гет ску мре жу пре све га се очи ту је у ула га њу 
у до вр ше так из гра ње наф то во да Ати рау-Ала шан коу из ме ђу 
Ка зах ста на и нај за пад ни је ки не ске про вин ци је Ксин џи јан-
га. Из град ња овог наф то во да до го во ре на је још 1997. го ди-
не из ме ђу на ци о нал них ком па ни ја Ка зму неј га са и Ки не ске 
на ци о нал не нафт не кор по ра ци је. На кон из град ње де о ни це 
Ак то бе-Ати рау 2003. го ди не, пре о ста ли део ове ру те укуп не 
ду жи не пре ко 3000 ки ло ме та ра је до вр шен у де цем бру 2005. 
го ди не. По ве ћан ре ги о нал ни уплив Ки не и по сле дич но ве ћи 
ма не вар ски про стор ко ји он да је сред ње а зиј ским ре жи ми ма 
у пре го ва ра њу око це не енер ге на та (од 2006. го ди не и Ру си ја 
је би ла при ну ђе на да пла ћа не што ве ће це не), не сум њи во је 
за бри нуо Мо скву, па се ин си сти ра ња ру ских зва нич ни ка да 
се у окви ру ШОС-а офор ми и је дин стве ни енер гет ски клуб 
и на тај на чин ми ни ми зи ра на ста ју ће енер гент ско ри вал ство 
мо ра по сма тра ти у овом све тлу.21 

21 О пер спек ти ва ма ру ско-ки не ских од но са ви де ти код Step hen Blank, Rus sia 
and Cen tral Asian gas: Re cent Trends and the ir im pli ca ti ons, Ca cia Analyst, ју ли 
2008, стр. 9
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 И по ред то га, ру ски ути цај у Ка спиј ском под руч ју је 
од сре ди не 2005. го ди не у ве ли ком уз ле ту. На би ла те рал ном 
ни воу су кон со ли до ва ни од но си са прак тич но свим сред ње-
а зиј ским др жа ва ма, на ро чи то са Турк ме ни ста ном, где је, уз 
спо ра зум о про да ји ру ског на о ру жа ња22, са вла сти ма у Ашка-
ба ду за пра во до го ва ра но да се ова зе мља уз др жи од тран-
спор та свог га са кроз пла ни ра ни ри вал ски, аме рич ко-тур-
ски га со вод На бу ко пре ма зе мља ма ЕУ. У ју лу 2008. го ди не 
Турк ме ни стан се сло жио да за јед но са Мо со вом из гра ди до-
дат ни га со вод ка па ци те та 10 ми ли јар ди куб них ме та ра, ко-
ји би та мо шњи гас од 2010. го ди не та ко ђе тран спор то вао у 
прав цу Ру си је. Про ду бље не су и ве зе са Ира ном: по ред ис-
по ру ке кон вен ци о нал ног на о ру жа ња вред но сти 4 ми ли јар де 
до ла ра у пе то го ди шњем пе ри о ду, Га спром је по стао парт нер 
На ци о нал не иран ске нафт не ком па ни је (НИ ОК) у екс пло а та-
ци ји огром ног га сног по ља Ју жни Парс23 као и у jo int ven tu res 
ин ве сти ци ја ма око из град ње ра фи не ри ја и тран спор та наф-
те и га са Ру си је и дру гих зе ма ља Ка спиј ског под руч ја пре ма 
ју жним иран ским лу ка ма. Нај ве ћи успех у по ли ти ци пре ма 
Ка спиј ском под руч ју Ру си ја је по сти гла 20. де цем бра 2007. 
го ди не скла па њем три ла те рал ног га сног до го во ра у ка спиј-
ској лу ци Турк мен ба ши са Ка зах ста ном и Турк ме ни ста ном. 
Овим до го вом је пред ви ђе на ре кон струк ци ја га со во да дуж 
ис точ не оба ле Ка спиј ског мо ра од Турк ме ни ста на, пре ко Ка-
зах ста на до Ру си је, као и из град ња па ра лел ног га со во да ко ја 
је от по че ла 2008. го ди не и ко ја ће по ве ћа ти про точ ност га са 
са 8 на 12 ми ли јар ди куб них ме та ра го ди шње. Ма да ри вал-
ски, аме рич ки тран ска спиј ски пред лог ни је зва нич но от ка-
зан, овај до го вор пред ста вљао ве ли ки три јумф Мо скве над 
њим. 

 Сле де ћу при ли ку за де мон стри ра ње но ве ре ал но сти у 
од но си ма сна га на кав ка ском де лу Ка спиј ског под руч ја дао је 
гру зиј ски пред сед ник Са ка шви ли ис хи тре ном вој ном ин тер-
вен ци јом пре ма от це пље ној обла сти Ју жне Осе ти је по чет ком 
ав гу ста 2008 го ди не. По ку шај на сил не ре ин те гра ци је и те-
ри то ри јал ног за о кру жи ва ње про а ме рич ки усме ре не Гру зи је 
и исто вре ме но ге о по ли тич ко обез бе ђе ње за ле ђа на фо то во ду 

22 Ра ди се о БМ-30 Смерч ви ше цев ним ра кет ним ба ца чи ма. 
23 Ко ли чи на га са на овом по љу про це њу је се на око 500 ми ли јар ди куб них ме-

та ра што пред ста вља по ло ви ну укуп них иран ских га сних ре зер ви.
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Ба ку-Ба ту ми, от по че то оп штим ар ти ље риј ским и оклоп но-
пе ша диј ским на па дом гру зиј ских сна га на осе тин ску пре сто-
ни цу Цхин ва ли, као и на ру ске ми ров не сна ге, за вр ши ло се 
пот пу ним фи ја ском. Бр зом ин те вен ци јом ру ске 58. ар ми је на 
про сто ру Цхин ва ли ја су у ро ку од 48 са ти пот пу но уни ште-
ни удар ни по тен ци јал гру зиј ске ар ми је. У пре о ста лом пе ри-
о ду пе то днев ног рат ног су ко ба на Кав ка зу, ру ске тру пе су 
бр зим про до ром у два прав ца – јед ним пре ма гра ду Го ри ју, а 
дру гим из Аб ха зи је пре ма гру зиј ским цр но мор ским лу ка ма, 
у стра те шком сми слу ба ци ле Гру зи ју на ко ле на до пи ру ћи на 
све га 65 ки ло ме та ра од пре сто ни це Тби ли си ја. За вр ше так су-
ко ба и ка сни је при зна ње не за ви сно сти Аб ха зи је и Ју жне Осе-
ти је од стра не Мо скве пред ста вља ли су не са мо бр зо по те зно 
па ри ра ње на овом де лу Кав ка за, већ су за по сле ди цу има ле 
и об у ста вља ње ра да наф то во да кроз Гру зи ју, ко је је, за јед но 
са спо ра зу ми ма Мо скве са Турк ме ни ста ном и Ка зах ста ном 
о ис кљу чи вом тран спор ту њи хо ве наф те ру та ма пре ко Ру-
си је, до ве ле ме ђу на род ни нафт ни кон зор ци јум АИОЦ (чи ја 
се наф та тран спор ту је ру та ма Ба ку–Ба ту ми и Ба ку-Чеј хан) у 
ста ње пред бан крот. 

Алек сан др Га ич 
ТРИ ФА ЗЫ ГЕ О ПО ЛИ ТИ ЧЕ СКОЙ ИГРЫ В  

КА СПИ Й СКОМ РЕ ГИ О НЕ

Ре зю ме 

Ав тор ис сле ду ет раз ме ры и раз ви тие ге о по ли ти че ско
го со пер ни че ства в свя зи с ис по ль зо ва ни ем и тран спор ти
ров кой энер го но си те лей из Ка спи й ско го ре ги о на на ми ро вой 
ры нок, а так же его ге о э ко но ми че ские и по ли ти че ские це ли. 
Опре де ляя глав ных ак те ров, их це ли и ин те ре сы, ав тор объ
я сня ет ход «Но вой бо ль шой  игры» и пе ре чи сля ет ее 3 фа
зы (до на сто я щ е го вре ме ни): фа за до 11 сен тя бря 2001 го да, 
ко то рая про шла в по пыт ках Рос сии со хра ни ть свое пер вен
ство в во про се тран спор ти ров ки энер го но си те лей на со о
твет ству ю щ ей ча сти пост со вет ско го про стран ства; фа
за по сле 11 сен тя бря 2001 го да, ко то рая ха рак те ри зу ет ся 
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«вкли ни ва ни ем» США на обо зна чен ную тер ри то рию и угро
зой сме ны со от но ше ния сил; фа за по сле 2005 го да, ко то рая 
пред ста вля ет со бой но вый пе ре ход ный пе ри од, ког да Рос сия 
и ее со ю зни ки вно вь во звра щ а ют се бе пер вен ство в «Но вой 
бо ль шой игре» и кон тро ль над бо ль шей ча стью тер ри то рии 
ре ги о на. 
Клю че вые сло ва: ме жду на род ные от но ше ния, Ка спи й ский 

ре ги он, ге о по ли ти ка, Но вая бо ль шая игра, 
тран спор ти ров ка неф ти и га за.
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СлободанЈанковић*

OСНОВНИ ЕЛЕ МЕН ТИ РУСКЕ 
БЛИ СКО И СТОЧ НЕ ПО ЛИТИКЕ 

НА ПО ЧЕТ КУ 21. ВЕ КА

Ре зи ме

Измене у међународном поретку одликују се сукоби
мавеликихсилаипроменамауекономскимкретaњима.Из
учавањерускеполитикенаБлискомистокуодизузетне је
важностизбогстратешкогипривредногзначајарегијеза
свет.Ауторјеподелиотекстучетирицелинеизакључак.
У првом поглављу он наводи разлоге за истраживање, ис
тичепроблемеипружакраткиисторијатодносаРусијеи
Блискогистокакојипретходираздобљукојимсебави. Он
дајеикраћипрегледауторакојисебавеистомилисличном
тематиком.Другопоглављејенекаврстапродужеткауво
да јер се бави периодом прве половине 1990их. Поглавље,
„Повратак у исламски свет” представља преглед економ
скихполитика,дипломатијеи,умањојмери,безбедносних
иницијативаМосквеурегиону.Четвртопоглављепосвећено
јеНАТОекспанзијинаБлискомистокуиодговоруРусијена
овуполитику.Анализарезултатаистраживањаполитике
Русијеуовојрегијиупериоду19962008,показуједа јеона
напросторуодМарокадоАвганистанауспеладапрошири
утицајивратисенасветскусценууулозиглобалнесиле.Ти
мејеонанарушиласамконцептунилатерализма.
Кључ не ре чи: Русија,исламскисвет,Блискиисток,безбед

носнасарадња
* Ин сти ту т за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град
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 „Некатенеобесхрабрихаосјерјеиондеонаде,као
средствоподстицајанавеликоусправљањеРусије...Видиш,
овојетрећевеликоповлачењеРуса.ПрвопредНаполеоном,
потомпредХитлеромисадпредРокфелером.Иопетћемо
кренутиупобедоноснимарш.”1

Увод

Рим ско цар ство је окон ча ло сво ју про стор ну екс пан зи ју 
ра то ви ма за те ри то ри је на Бли ском ис то ку. Је згро Ви зан ти-
је на ла зи ло се у Ма лој Ази ји и трај но на се ља ва ње Ту ра ка у 
Ана до ли ји од дру ге по ло ви не 11. ве ка ду го роч но је осла би ло 
дру ги Рим. Тре ћи Рим (Мо сква) ши рио се по се вер ним обо-
ди ма Бли ског ис то ка, не успе ва ју ћи да се про ши ри и на про-
стор са мог ре ги о на. Ко нач но, афир ма ци ја Ва шинг то на као 
је ди не свет ске су пер си ле, др жа ве у ко јој по је ди ни ин те лек-
ту ал ци и по ли ти ча ри во ле по ре ђе ње са си лом Ста рог Ри ма, 
за по че ла је опе ра ци јом „Пу стињ ска олу ја” 1990. Уз ди за ње 
пост со вјет ске Ру си је, слу чај но или не, за по чи ње де ло ва њем 
Јев ге ни ја При ма ко ва, до брог по зна ва о ца Бли ског ис то ка, на 
че лу ру ског Ми ни стар ства ино стра них де ла (МИД РФ). Ње-
го ва са рад ња са Са да мо вим Ира ком, у Аме ри ци про скри бо-
ва ним Ира ном, ан ти и зра ел ском Си ри јом и Тур ци ма на ју го-
за па ду пред ста вља за лог об но ве мо ћи Мо скве и ус по ста вља-
ња мул ти по лар ног по рет ка у ме ђу на род ним од но си ма. Овај 
ге не рал ни за о крет у по ли ти ци Мо скве на За па ду ће би ти по-
знат као „При ма ко вље ва док три на”.2

По ли ти ка Мо скве у ре ги о ну Бли ског ис то ка има ви ше-
ве ков ни исто ри јат, још од ра то ва са Тур ском у 17. ве ку и те-
ри то ри ја ма у ва зал ном од но су пре ма Пор ти. Од Цр ног мо ра 
пре ко Кав ка за, оба ла Ка спиј ског мо ра све до гор ја Хин ду ку-
ша, цар ска Ру си ја, по том и Со вјет ски Са вез, гра ни чи ли су 
се са Бли ским ис то ком, од но сно те ри то ри јом ко ја да нас об-
у хва та Шири или ВећиБлискиисток. Бри тан ско, ка сни је и 
аме рич ко при су ство на ју го за пад ном обо ду Ази је, огле да ло 

1 Не и ме но ва ни при ја тељ Дра го шу Ка ла ји ћу. Пре ма: Дра гош Ка ла јић, „Тре ћи 
пут” Сол же њи ци на, Две ри срп ске, год. X, број 39, Бе о град 2008, стр. 83.

2 Ariel Co hen, “The Pri ma kov Doc tri ne — The Mis sing Link bet we en Rus sia and 
Iraq?”, The He ri ta ge Fo un da tion, De cem ber 15, 1997, po sted: Oc to ber 28, 2004
Ин тер нет, http://www.fre e re pu blic.com /fo cus/f-news/1259846/posts, ски ну то: 
25/08/2008.
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се то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка пр вен стве но у за по се да њу 
кључ них тр го вач ких чво ри шта, по пут Ба хре и на, Је ме на и 
Ку вај та на за па ду и ју гу ре ги је, и те ри то ри је да на шњег Па-
ки ста на на ис то ку. Та да су се у ре ги о ну укр сти ли ин те ре си 
ве ли ких си ла За па да и Ис то ка, ан тлан ти стич ке и кон ти нен-
тал не ци ви ли за ци је, у ге о по ли тич кој тер ми но ло ги ји.

За ко му ни стич ке вла да ви не у Кре мљу, Аме ри ка по ста је 
кључ ни ри вал СССР-у у бор би за ути цај у зе мља ма ре ги о на. 
Из ме ђу ру ше ња Бер лин ског зи да и уру ша ва ња Со вјет ске др-
жа ве, за по чео је и окон чан је Пр ви за лив ски рат (1990), ко јим 
је ус по ста вље но (ду го)трај но при су ство аме рич ких тру па у 
ре ги о ну Пер сиј ског за ли ва. Со вјет ско не де ло ва ње и по др шка 
НА ТО ак ци ји, упр кос уго во ра о при ја тељ ству Баг да да и Мо-
скве, би ли су ја сан сиг нал не мо ћи и ха о са у ко јем се на ла зио 
Со вјет ски Са вез.3

Пе ри од ко ји на ме ра ва мо да про у чи мо од но си се на об-
но ву Ру си је од по ста вља ња При ма ко ва за ми ни стра спољ них 
по сло ва 1996. го ди не све до кра ја дру гог ман да та Вла ди ми ра 
В. Пу ти на  2008, са про јек ци јом ру ске по ли ти ке у на ред ном 
пе ри о ду а ве за но за овај ре ги он.

Ка да је реч о мо ти ви ма за по ли ти ку Кре мља, у овом де-
лу све та мо гу ће је го во ри ти о бор би за моћ, ко ја би , сход но 
ре а ли стич кој шко ли, по слу жи ла за про мо ви са ње на ци о нал-
ног ин те ре са док би у ли бе рал ној тра ди ци ји циљ био по сти-
за ње од ре ђе ног иде а ла, углав ном ши ре ња сло бо да за ин ди-
ви дуе и ства ра ња је дин стве не свет ске др жа ве или ба рем пра-
вич ног ме ђу на род ног по рет ка. Ме ђу тим и у јед ној и у дру гој 
па ра диг ми ин те рес (на ци о нал ни или не ке дру штве не гру пе) 
као циљ оста је увек не до вољ но де фи ни сан и те шко под ло жан 
кван ти фи ко ва њу. Јер шта је за пра во ин те рес и от ку да по тре-
ба за ње го вим ис пу ње њем?

Чарлс А. Берд (Char les A. Be ard), сво је вре ме но пред сед-
ник Америчкогудружењаисторичара и Америчкогудруже
њаполитичкихнаука, пред ста вио је 1934. го ди не раз ли ке и 
ево лу ци ју од ди на стич ког ин те ре са пре ко др жав ног ин те ре-
са и на ци о нал не ча сти до на ци о нал ног ин те ре са.4 Он по и-

3 “Rus sia The Mid dle East”, Ин тер нет, http://www.rus si an sa broad.com/rus sian_
hi story_317.html, ски ну то: 02/09/2008.

4 Char les A. Be ard, Theideaofnationalinterest, Qu a dran gle Pa per backs, Chi ca go 
1966, pp. 14-25.
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сто ве ћу је тер мин на ци о нал ни ин те рес са јав ни ин те рес, кат-
кад и са на ци о нал ним или оп штим бла го ста њем.5 Ми ће мо 
за по тре бе ово га ра да при хва ти ти кла си чан ге о по ли тич ки 
по сту лат ко ји се по кла па и са ре а ли стич ком па ра диг мом да 
др жа ве, од но сно на ци је има ју кон крет не ин те ре се, од ко јих 
је зна чај про сто ра из ра зи то на гла шен у ге о по ли ти ци. Ова-
кво схва та ње не зна чи и од ри ца ње уло ге ин те ре сних гру па 
и дру штве них за јед ни ца у фор му ли са њу оно га што зо ве мо 
на ци о нал ним ин те ре сом, њи хо вог ути ца ја на во ђе ње по ли-
ти ке од ре ђе не др жа ве. Та ко ђе, бит но је при ме ти ти да се ка ко 
уну тра шња, та ко и спољ на по ли ти ка јед не зе мље мо гу во ди-
ти и на уштрб основ ног на ци о нал ног ин те ре са — по тре бе за 
оп стан ком. Нај бли жи при ме ри за то су СФРЈ и СССР, али и 
Ру си ја у пр вој по ло ви ни де ве де се тих го ди на 20. ве ка. За то се 
сла же мо да је спољ на по ли ти ка од раз пре мо ћи или уса гла ше-
но сти ин те ре са ви ше ак те ра или ти ин те ре сних и дру штве-
них гру па ци ја уну тар јед не др жа ве. Да кле, спољ на по ли ти ка 
се не во ди ну жно за рад до сти за ња на ци о нал ног ин те ре са. 

У На цр ту Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти Ру си је 
де фи ни ше се, ма да ши ро ко, на ци о нал ни ин те рес Ру си је као 
ком би на ци ја ин те ре са по је ди на ца, дру штва и др жа ве у ни зу 
обла сти.6 Оно што је ка рак те ри стич но за Ру си ју, а при мет но 
је код ауто ра ру ске евро а зиј ске шко ле у ге о по ли ти ци, је сте 
од ре ђе на вр ста ме та фи зич ких или ду хов них ка те го ри ја као 
еле ме на та ко ји об ли ку ју по на ша ње од ре ђе не др жа ве, од но-
сно по ли тич ког си сте ма.7

Сво је вре ме но је за пра во слав ну цар ску Ру си ју Карл 
Маркс на пи сао „По ли ти ка Ру си је је про мен љи ва. Ње ни ме-
то ди, так ти ка и ма не ври се мо гу ме ња ти, али нај ви ша зве-
зда ње не по ли ти ке, свет ска до ми на ци ја, је сте фик си ра на зве-
зда.”8 Мо жда је Тре ћи Рим, као за штит ник Пра во сла вља и 

5 Ibi dem, p. 293.
6 “Na ti o nal Se cu rity Con cept of the Rus sian Fe de ra tion”, from Rossiiskaya

Gazeta, Ja nu ary 18, 2000. Ap pro ved by Pre si den tial Dec ree No. 1300 of 
17 De cem ber 1999 (gi ven in the wor ding of Pre si den tial Dec ree No. 24 of 
10 Ja nu ary 2000). 

7 О по зи ва њу на ду хов ност у ру ским стра те шким до ку мен ти ма ви ди 
у: Slo bo dan Jan ko vić, „Osno ve za osla nja nje na Ru si ju u spolj noj po li ti ci 
Sr bi je”, u: dr Dra gan Đu ka no vić (prir.), Savremenimeđunarodniizazovi:
globalnairegionalnaperspektiva, Be o grad 2008, str. 200-204.

8 “The po licy of Rus sia is chan ge less. Its met hods, its tac tics, its ma ne u-
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на след ник Ро меј ског цар ства, Ви зан ти је, имао иде о ло шку 
под ло гу за та ко што. Со вјет ска Ру си ја, од но сно СССР је по-
го то ву пр вих го ди на Ре во лу ци је, али и ка сни је, био ве сник 
и про мо тер но ве гло бал не иде о ло ги је, ко ја је по пут са вре ме-
них уто пи ста тре ба ло да до ве де до кра ја исто ри је ства ра њем 
(ко му ни стич ког) ра ја на зе мљи.

Де це ни ја ма ка сни је, кон зер ва тив на и ути цај на аме рич-
ка фон да ци ја Хе ри тиџ (He ri ta ge) ор га ни зо ва ла је 1998. окру-
гли сто на те му ру ске спољ не по ли ти ке. Ауто ри су се сло жи-
ли да ће нај ве ћа др жа ва во ди ти спољ ну по ли ти ку у скла ду 
са на ци о нал ним ин те ре си ма; ме ђу тим, по ста ви ли су пи та-
ње са др жа ја тог ин те ре са. На и ме, на кон ин сти ту ци о нал них, 
при вред них и еко ном ских про ме на они су се за пи та ли ка-
ко ће се у Мо скви де фи ни са ти ци ље ви др жав не по ли ти ке: 
„(н)аци о нал ни ин те ре си ни су Све то пи смо, ни су дог ма, ни су 
про из вод бо жан ске об ја ве. Они су ствар из бо ра. Они су ре-
зул тат по ли тич ког про це са. Они су про мен љи ви.”9 

За и ста, на кон струк ту рал них про ме на, по чев од ства-
ра ње но ве др жа ве на те ме љи ма  и ве ћем про сто ру прет ход не, 
уз при вред не и фи нан сиј ске не из ве сно сти ко је су обе ле жи ле 
ру ску тран зи ци ју, би ло је по треб но од ре ди ти ци ље ве ко ји се 
ни ка ко ни су мо гли за сно ва ти на фор мал но про кла мо ва ним 
иде о ло шким ци ље ви ма прет ход ног ре жи ма. Мо же мо се сло-
жи ти да је 90-их го ди на Ру си ја за и ста би ла у си ту а ци ји да 
тра га за де фи ни са њем на ци о нал них ин те ре са. Ме ђу тим, они 
су по при ро ди ду го роч ни и сто га, јед ном од ре ђе ни, ни су ла-
ко про мен љи ви. Сва ка ко, њи хо во нео бја вљи ва ње не зна чи и 
њи хо во не по сто ја ње.

До ку мен ти усво је ни на са мом по чет ку пред сед ни ко-
ва ња Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча Пу ти на де фи ни са ли су 
уну тра шње и спољ но по ли тич ке ци ље ве, по пут очу ва ња те-
ри то ри јал ног ин те гри те та, су ве ре ни те та, про мо ци је мул ти-
ла те ра ли зма у ме ђу на род ним од но си ма и по врат ка Ру си је 
на свет ску по зор ни цу у уло зи ве ли ке си ле.10 Као пред у слов 

vers may chan ge, but the po lar star of its po licy, world do mi na tion, is a 
fi xed star.” Пре у зе то из: “From the Days of A”, Ti me March 12, 1990 Ин-
тер нет, http://www.ti me.com/ti me/ma ga zi ne/ar tic le/0,9171,969582-6,00.
html, ски ну то: 10/10/2008. 

9 “The Sta te of Rus sian Fo re ign Po licy and U.S. Po licy To ward Rus sia”, The
HeritageFoundation, April 6, 1998, Ин тер нет, http://www.he ri ta ge.org /
Re se arch/Rus si a an dE u ra sia/HL607.cfm, ски ну то: 7/08/2008.

10 Ви ди у: “Na ti o nal Se cu rity Con cept of the Rus sian Fe de ra tion”, op. cit; и: “The 
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оства ре њу го ре по ме ну тих и дру гих стра те шких на ци о нал-
них ци ље ва, ис так ну та је по тре ба при вред ног ра ста.11 Пет 
прин ци па спољ не по ли ти ке ко је је на по чет ку ман да та ис-
та као пред сед ник Дми три Ме две дев пред ста вља ју ква ли та-
тив ни по мак у од но су на ре ше ња у до ку мен ти ма с по чет ка 
Пу ти но вог до ла ска на власт.12

Зва нич на ана ли за ру ске спољ не по ли ти ке у из да њу 
Ми ни стар ства ино стра них де ла Ру ске Фе де ра ци је, по све ћу је 
тек три стра не Бли ском ис то ку и Се вер ној Афри ци (106-108), 
док се о зна ча ју ју жне срп ске по кра ји не по све ћу је па жња на 
7 стра на (5, 9, 38, 79, 94, 124, 125). Као и у слу ча ју Кон цеп та 
стра те ги је спољ не по ли ти ке Ру си је од ју ла 2008, по све ћи ва-
ње ма ло па жње, не зна чи ну жно и не за ин те ре со ва ност Мо-
скве за је дан од че ти ри стра те шка ре ги о на, пре ма аме рич ким 
стра те шким пла не ри ма.13

Основ на прет по став ка за из ра ду ра да је да Мо сква сна-
же њем ути ца ја на про сто ру Бли ског ис то ка, на сто ји да ума-
њи моћ ри ва ла — САД-а, и обез бе ди тр жи шта за сво ју ин-
ду стри ју — пр вен стве но вој ну и ра кет ну (са те ли ти), за тим и 
за дру ге гра не ру ске при вре де. Та ко ђе, ја ча њем при су ства на 
Бли ском ис то ку, Ру си ја сти че мо гућ ност да уве ћа сво је уче-
шће у кон тро ли свет ског енер гет ског тр жи шта, по сред но и 
ути цај на гло бал на при вред на кре та ња. Исто вре ме но на овај 
на чин она шти ти свој „ме ки тр бух”, ју жне гра ни це и ути-
цај у цен трал но а зиј ским и кав ка ским ре пу бли ка ма бив шег 
Со вјет ског Са ве за. Ко нач но, по ли ти ком на Бли ском ис то ку, 
Ру си ја из ла зи из „обру ча” аме рич ких и НА ТО ба за од Нор-

Fo re ign Po licy Con cept of the Rus sian Fe de ra tion”, Ap pro ved by the Pre si dent of 
the Rus sian Fe de ra tion V. V. Pu tin Ju ne 28, 2000, Ин тер нет, http://www.fas.org/
nu ke /gu i de/rus sia/doc tri ne/econ cept.htm08/10/2007.

11 “Na ti o nal Se cu rity Con cept of the Rus sian Fe de ra tion”, II, op. cit;
12 “Me dve dev outli nes fi ve main po ints of fu tu re fo re ign po licy”, 31/08/2008 

RIA Novosti, Ин тер нет, http://en.rian.ru/world/20080831/116422749.
html, ски ну то: 01/09/2008.

13 “Re bu il ding Ame ri ca’s De fen ses: Stra tegy, For ces and Re so ur ces for a 
New Cen tury”, A Re port of The Pro ject for the New Ame ri can Cen tury 
Sep tem ber 2000, p. 5; “Вне шне по ли ти че ская и ди пло ма ти че ская де я-
те ль но сть Рос си й ской Фе де ра ции в 2008 го ду”, Об зор МИД Рос сии,
Мо сква, март 2009 го да; “Кон цеп ция вне шней по ли ти ки Рос си й ской 
Фе де ра ции”, Пре зи дент Ро сии 12 июля 2008 го да, Пр-1440, Ин тер-
нет, http://www.kre mlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml, ски ну то: 
05/05/2009. 
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ве шке до Ја па на.На ве де не по ли ти ке омо гу ћа ва ју по сти за ње 
стра те шког ци ља — ства ра ња мул ти по лар ног све та у ко јем 
ће Ру си ја ста бил но кон тро ли са ти HeartLand и би ти је дан од 
свет ских цен та ра мо ћи.

Ана ли за са вре ме не по ли ти ке Ру ске Фе де ра ци је у овом 
ре ги о ну бит на је за схва та ње трен до ва у ме ђу соб ним од но си-
ма ве ли ких си ла, раз у ме ва ње зна ча ја енер гет ске без бед но сти 
у све ту, ти ме и на Бал ка ну, али и за пот пу ни ји увид у еле мен-
те су ко ба на Блиском истоку. У складу са темељним начелом 
класичне геополитичке мисли о сукобљавању континентал-
ног и поморског принципа који се доминантно одвија на про-
стору Rimland-a, овај рад пружиће прилику и за испитивање 
валидности овог принципа. Имајући у виду напред наведено, 
предмет истраживања ове студије биће пружање одговора на 
питање: „Који је значај Блиског истока за Русију?”. Одговор 
на ово питање може се постићи анализом основних елемена-
та руске политике на овом простору. Класична геополитич-
ка анализа помоћи ће нам да пружимo одговор и испитамо 
полазне хипотезе.

Односима Русије и Блиског истока у периоду 1996–2008. 
бавило се више истраживача и политичких аналитичара. 
Роберт Овен Фридман (Robert Owen Freedman) који се бавио 
и Јељциновом Русијом у региону који изучавамо, 1998. је 
писао о тадашњим односима Москве са Багдадом, Техераном, 
Анкаром и Тел Авивом и наставио и касније да пише на ову 
тему.14 Андреј Кројц (Andrej Kreutz), Мајкл Видлански (Mi-
chael Widlanski), Игор Крестин и Џон Елиот (Igor Khrestin 
and John Elliott) те Иља Бортман (Ilya Bourtman) неки су од 
Западних аутора који су се посебно бавили овом темом.15 Елена 
В. Супонина (Elena V. Suponina) Рашад Кашана (Rashid Kha-
shana) и Јана Борисовна (Jana Borisovna), аутори су са Истока 
и Блиског истока који се такође баве овом проблематиком.16 

14 Ro bert O. Fre ed man, “Rus sia аnd The Mid dle East: тhe Pri ma kov Era”, 
MiddleEastReviewofInternationalAffairs–MERIA, Vo lu me 2, No. 2 - 
May 1998, Ин тер нет, http://me ria.idc.ac.il/ jo ur nal/1998/ is sue2/jv2n2a1.
html, ски ну то 24/03/2008.

15 Ilya Bo urt man, “Pu tin аnd Rus sia’s Mid dle Eastern Po licy”, MERIA, Vo-
lu me 10, No. 2, Ju ne 2006, Ин тер нет, http://me ria.idc.ac.il/jo ur nal/2006/
is sue2/jv10no2a1.html, 12/07/2008.

16 Ras hid Khas ha na, “La Rus sia gi o ca la car ta del le ar mi e del gas per gu-
a dag nar si una po si zi o ne in Nord Afri ca”, 6 Gi ug no 2007, Ин тер нет, 
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Међутим, како у домаћим, тако и у међународним круговима 
недостаје свеобухватан и детаљнији приказ односа Кремља 
и држава и кључних политичких покрета на простору Већег 
Блиског истока. 

Упрвојполовинидеведесетих
Већ поменута војна интервенција под командом 

НАТО земаља, усмерена против ирачке окупације Кувајта, 
дефинитивно је означила опадање совјетског присуства у 
овом крају света. Истовремено, та акција уз одобравање 
Москве, представљала је један од корака у урушавању 
Источног блока. Окретање Западу подударило се са 
привредним суновратом и драстичним падом војног буџета.17 
Последњи ангажман СССР-а у овом делу света представљало 
је формално учешће у позивници земљама и организацијама 
учесницима Мадридске мировне конференције 1991.18

Након пропасти комунизма и стварања 15 држава 
на простору некадашњег Совјетског Савеза, Москва се 
окренула Западу у нади да ће бити прихваћена као део 
истоветног цивилизацијског и привредног простора. Но, 
наставак ширења НАТО-а, очигледно усмерен ка руским 
границама, упоредо са дивљом приватизацијом у земљи и 
осиромашењем становништва узроковали су притисак на 
Кремљ да промени политику у земљи и у иностранству. 
Примаков, дотада шеф спољне обавештајне службе, добија 
место министра спољних послова након 1995.  године, у 
којој су САД претежно утицале на санкционисање новог 

http://www.arab news.it/2007/06/06/la-rus sia-gi o ca-la-car ta-del le-ar-
mi-e-del-gas-per-gu a dag nar si-una-po si zi o ne-in-nord-afri ca/, ски ну то: 
30/04/2007; Ele na V. Su po ni na, ”Per che’ non si a mo piu’fi lo a ra bi”, Limes
dossier, Ин тер нет, http://li mes.espres so.re pub bli ca .it/wp-con tent/uplo-
ads/2008/05/000-000_lim_3-08_su po ni na.pdf, 16/07/2008; Ja na Bo ri-
sov na, ”Il mon do ara bo è un part ner eco no mi co vi ta le per la Rus sia?”, 
26/05/2007Ин тер нет, http://www.arab news.it/2007/06/06/il-mon do-ara-
bo-e-un-part ner-eco no mi co-vi ta le-per-la-rus sia/, 25/07/2008.

17 Вој ни бу џет пре ма ин дек су це на и ва лут них кур се ва из 2005. је 1988. са-
мо за Ру си ју (у окви ру СССР-а) из но сио 218 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра, 
да би већ 1990. пао на 171 ми ли јар ду, 1992. на све га 45,5 ми ли јар ди док је 
ова став ка у бу џе ту 1998. до сти гла ми ни мум у пе ри о ду 1988-2008, са 13,6 
ми ли јар ди. Пре ма: FIRST-SPRI da ta ba se, Ин тер нет, http://first.si pri.org/in dex.
php?pa ge=step3 &com pact=true, ски ну то: 15/06/2008.

18 “Let ter of In vi ta tion to the Ma drid Pe a ce Con fe ren ce Oc to ber 30, 1991”, 
Ин тер нет, http://www.le ba non wi re.com/pro mi nent/hi sto ric_do cu ments/ 
1991_in vi ta tion_to_ma drid_con fe ren ce.asp, ски ну то: 15/06/2008.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.12/2009,год.Vvol.5 стр.281316

289

уређења на Балкану и учврстиле се и у овом делу Европе, 
слабећи Русији наклоњене Србе и Србију.19 Русија је губила 
и оно мало преосталих спољнополитичких позиција, 
а државне финансије су зависиле од страних зајмова и 
кредита. Вашингтон је тада још увек сигурно доминирао 
у Латинској Америци; у Африци Кина и Индија још нису 
представљали озбиљну привредну конкуренцију; ЕУ се у 
безбедносном смислу ослањала на инфраструктуру НАТО-а. 
Једина војна алијанса је још на самиту 1990. године у 
Лондону најавила измене у стратегији. Наредне године, 1991, 
„Нов стратешки концепт” најавио је нове изазове: ширење 
оружја за масовно уништење, регионалну нестабилност и 
тероризам. 20 (Састављачи овог документа били су очигледно 
далековиди). Ова организација је у складу са одлукама СБ 
УН примењивала ембарго на ратујуће земље балканске, али 
је од 1993. спроводила и акцију забране летења над БиХ. 
Коначно, јануара 1994. Алијанса најављује ширење и усваја 
програм Партнерство за мир како би олакшала НАТО 
интеграције потенцијално нових чланова, али и остварила 
сарадњу са другим државама које нису имале амбицију 
пуног придруживања овом војном савезу. Русија је иза себе 
имала безуспешан чеченски рат, а Бела кућа и Даунинг стрит 
контролисали су неба северног и јужног Ирака. Не рачунајући 
земље ЗНД-а, само су Ирак, Иран и Сирија, као начелни 
противници Израела и Америке представљали потенцијалне 
партнере за значајнију спољнополитичку акцију усмерену 
на уздизање Русије као велике силе, а ове земље уз Кину 
и Индију биле су и најбоља тржишта за продају руског 
наоружања.

Још 1997. Збигњев Бжежински (Zbigniew Brzezinski) 
није ни разматрао политику Русије на Блиском истоку. У 
чланку “A geostrategy for Eurasia”, он говори само о борби 
Москве за утицај у земљама бившег СССР-а.21 Само годину 

19 О фак то ри ма ко ји на во де Ср би ју и Ср бе за осла ња ње на Ру си ју у спољ ној 
по ли ти ци Ср би је ви ди у: Slo bo dan Jan ko vić, „Osno ve za osla nja nje na Ru si ju u 
spolj noj po li ti ci Sr bi je”, u: dr Dra gan Đu ka no vić (prir.), Savremenimeđunarodni
izazovi:globalnairegionalnaperspektiva, Be o grad 2008, str. 183-208.

20 “Fact She et: The North Atlan tic Tre aty Or ga ni za tion”, U.S.DepartmentofState 
95/11/22 Fact She et: NA TO, Bu re au of Pu blic Af fa irs, Ин тер нет, http://www.fas.
org/man/na to/of fdocs/us_95/dos951122.htm, ски ну то: 223/08/2008.

21 Zbig ni ew Br ze zin ski, “A Ge o stra tegy for Eura sia”, ForeignAffairs, 76:5, Sep tem-
ber/Oc to ber 1997.
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дана касније, након постављања Јевгенија Примакова за 
министра спољних послова Руске федерације и његовог 
пута по Западном делу Rimland-а, појавиле су се студије о 
амбицијама „руског медведа“ на овим просторима22.

Свакако да крај црвеног царства није значио и 
нестанак и престанак московских иницијатива у региону 
који изучавамо. За пра во нај ин те ре сант ни ји по тез Мо скве, 
ко ји је ду го роч но до при нео ис ти ца њу јед ног од нај за па же-
ни јих еле ме на та бли ско и сточ не кри зе у пе ри о ду на кон 2003, 
пред ста вља по че так са рад ње са Те хе ра ном у обла сти раз во ја 
про из вод ње ну кле ар не енер ги је. Три го ди не на кон пр ве раз-
ме не по се та на ви со ком ни воу,Те хе ран и Мо сква 25. ав гу ста 
1992. пот пи са ли су спо ра зум о раз во ју два ну кле ар на ре ак-
то ра у Бу ше ру.23 Са рад ња са Ира ном на по љу раз во ја ну кле-
ар не енер ги је мо же се ту ма чи ти као до бар спољ но по ли тич ки 
по тез ко ји је Ру си ји, у тре нут ку из ра зи тог опа да ња ути ца ја 
на ме ђу на род ној сце ни и отво ре не кри зе у Че че ни ји, до нео 
мо гућ ност за ства ра ње мо сто ва ка му сли ман ским др жа ва-
ма. Ислам ски свет је на кон Ав га ни ста на и рас па да со вјет ске 
им пе ри је са сим па ти ја ма гле дао на се па ра ти стич ке и ауто-
но ми стич ке зах те ве му сли ман ских за јед ни ца на те ри то ри ји 
Ру ске Фе де ра ци је. Та ко ђе, и по ред за тва ра ња пре о ста лих по-
мор ских ба за у Ви јет на му и на Ку би, Ру си ја је за др жа ла вој но 
при ста ни ште са мо у овој ре ги ји — у си риј ском гра ду Тар су.24

Но као и у Евро пи, Мо сков ска по ли ти ка огле да ла се ге-
не рал но у гу бље њу спољ но по ли тич ког ути ца ја и при хва та-
њу за пад них ини ци ја ти ва. О про за пад ној, атлан ти стич кој и 
иде а ли стич кој по ли ти ци Ру ске Фе де ра ци је, во ђе ној сход но 
ли бе ра ли стич ким на че ли ма про кла мо ва ним на За па ду, до 
1995. го ди не и де ли мич но ка сни је, пи са ли су број ни ауто ри. 
Еле на Гу ско ва (Еле на Гу сь ко ва) и Па вел Кан дељ (ПавелКан
дель)пишуоовоме,паКандељтакоостварањуиницијално
прозападнеполитикеКремљавели„(Н)неочекиванолакапо
22 Ro bert O. Fre ed man, “Rus sia’s Mid dle East Am bi ti ons”, Middle East Quar

terly, Sep tem ber 1998, Ин тер нет, http://www.me fo rum.org/ar tic le/405, ски ну то 
03/03/2008.

23 Igor Khre stin and John El li ott, “Rus sia and the Mid dle East”, MiddleEast
QuarterlyWIN TER 2007 • Vo lu me XIV: No. 1, Ин тер нет, http://www.
me fo rum.org/ar tic le/1632, ски ну то: 10/04/2008.

24 Mar got Dud ke vitch, “Rus sian War ships to Dock in Syria”, De cem ber 8, 2007, 
Ин тер нет, http://www.glo bal re se arch.ca/in dex.php?con text=va&aid=7564Glo-
bal Re se arch, ски ну то: 31/03/200
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бедаруских„демократа”уавгусту1991.годинестворилаје
илузијудајеспољнаполитиказемљемогућасамонаоснову
њиховихспољнополитичкихпредставаивредноснихсудова,
безвођењарачунаореалнимнамерамапартнера...Ипак,у
почеткуизраженасолидарностзападнедемократијесмла
домрускомдемократијом,штавишеисаочајнимсоцијално
економскимстањемземље,определилисупутевемаксимал
несагласностирускедипломатијесаЕУиСАД.”25Наталија
Нарочницкајакритикујеовакаводносвладајућерускеелите
деведесетих.26Оддомаћихауторакојисууказалинапромену
урускојспољнојполитицитокoм90ихпоменућудрДрагана
ПетровићаиМиљанаФилимоновића.27АндрејП.Циганков
(An drei P. Tsygan kov) ову про ме ну раз ма тра као усва ја ње раз-
ли чи тих ци ви ли за циј ских иде ја.28 Примаковљеваполитика
каоминистрабила јетеквесникпроменакојећепостепе
ноуследитиидостићијаснекарактеристикезапредседни
ковањаВладимираВ.Путина(20002008).Фридмануказује
навишеинтереснихгрупацијауРусијидеведесетихгодина
чији су дивергентни, понекад и супротстављени интереси
учествовалиустварањуспољнеполитикеРусије.Овајкон
гломератцентарамоћиодпредседника,прекомедијскихи
привреднихмагната,министарстваспољнихпослова,вели
кихфирмизапроизводњу,прерадуиизвозенергената,доми
нистарстваодбранеуспрезисавојноминдустријомутицао
јеинанекохерентновођењерускеспољнеполитике.29

25  Је ле на Гу ско ва, „Ево лу ци ја ру ске по ли ти ке на Бал ка ну у 90-им го ди на ма 
XX ве ка”, стр. 59-69; и Па вел Кан дељ, „Ру ски ин те ре си на Бал ка ну: Ми то ви 
и ре ал ност”, стр. 70-78; у: ур. Др Је ли ца Кур јак, РускаполитиканаБалкану, 
Бе о град 1999, стр. 60-62, 71-72.

26 Наталија Нарочницка, Русија и Руси у светској историји, СКЗ, 
Београд 2008, стр. 516-17

27 Др Драган Петровић, Русија на почетку XXI века — Геополитичка анализа, 
Нови Сад 2007, стр. 150-153; Miljan Filimonović, „Оbnova moći Ruske Fed-
eracije – implikacije na međunarodni položaj Republike Srbije”, u: dr Dragan 
Đukanović (prir.), Savremeni međunarodni izazovi: globalna i regionalna perspe-
ktiva, Beograd 2008, str. 154-155.

28 An drei P. Tsygan kov, “Fin ding a Ci vi li sa ti o nal Idea: ‘West,’ ‘Eura sia,’
and ‘Euro-East’ in Rus sia’s Fo re ign Po licy”, Geopolitics, Vol.12, 2007, pp. 
375–399.

29 Robert O. Freedman, “Russia аnd The Middle East: тhe Primakov Era”, op. cit.
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„Повратак”уисламскисвет

„НамојимчестимпутовањимапоБлискомистоку,сваки
путсеубедимдаовдеочекујуРусију,наклоњенисујој,алибиже
лелидајевидеактивнијууполитици,компетентнијууекономији
иодлучнијуупракси.”

Nei mi ei fre qu en ti vi ag gi in Me dio Ori en te, mi con vin co 
og ni vol ta 

che qui stan no aspet tan do la Rus sia, so no ben dis po sti nei 
su oi con fron ti, 

ma vor reb be ro ve der la più at ti va in po li ti ca, più
com pe ten te in eco no mia e più con clu den te nel la pra ti ca.30

Со вјет ски Са вез, као и САД, имао је др жа ве кли јен те 
и са ве зни ке на про сто ру од Ма ро ка до Па ки ста на. Ли би ја, 
со ци ја ли стич ки Је мен, Си ри ја, до Ан ва ра Са да та Еги пат и 
на по слет ку Са да мов Ирак би ли су у до брим од но си ма и на 
раз ли чи те на чи не пот по мог ну ти од стра не ко му ни стич ког 
ко ло са. Ин ва зи ја на Ав га ни стан би ла је по след њи из раз те-
жње да се ју жни спољ ни обод СССР-а кон тро ли ше. До кра ја 
1990. Мо сква је ус пе ла да из гу би све или го то во све по зи ци је 
у овом де лу све та и од лу чи ла се за са ве зни штво са Ва шинг-
то ном, сво јим глав ним ри ва лом и не при ја те љем.

Јев ге ниј При ма ков (Ев ге ний Мак си мо вич При ма ков) 
је 1996. го ди не, као но во по ста вље ни ми ни стар ино стра них 
де ла Ру си је, на ја вио про ме не. Из ја вио је да ће се убу ду ће су-
ко бља ва ти са Ва шинг то ном зах те ва ју ћи рав но прав но парт-
нер ство, та ко што ће ја ча ти по зи ци је Мо скве на Бли ском 
ис то ку. Он је кри ти ко вао до та да шњу по ли ти ку са рад ње са 
Ва шинг то ном.31 Овај за о крет у по ли ти ци, мно ги на За па ду 
на зва ли су При ма ко вље ва док три на.32 На кон име но ва ња за 

30 Ele na V. Su po ni na, “Perché non si a mo più Fi lo a ra bi”, Li mes, No. 3 
2008, Ин тер нет, http://li mes. espres so.re pub bli ca.it/wp-con tent/uplo-
ads/2008/05/000-000_lim_3-08_su po ni na.pdf, ски ну то: 16/07/2008, p.1.

31 Пре ма: Step hen J. Blank, “Rus sia’s re turn to Mi de ast di plo macy - How New 
the New Rus sia?”,OR BIS, Fall 1996, Ин тер нет, http://fin dar tic les.com/p/ar tic-
les/mi_m0365/is_n4_v40/ai_18798566/print? tag=art Body;col1, 09/07/2008.

32 нпр: Dr. Ariel Co hen and Ja mes A. Phil lips, “ Rus sia’s Dan ge ro us Mis si le Ga-
me in Iran”, He ri ta ge, ExecutiveMemorandum#503No vem ber 13, 1997, Ин тер-
нет, http://www.he ri ta ge.org/Re se arch /Rus si a an dE u ra sia/EM503.cfm, ски ну то: 
12/10/2007.
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пред сед ни ка вла де (1998. го ди не), При ма ков је сва ка ко имао 
ви ше ма не вар ског про сто ра, ма да су фак то ри ко ји су огра ни-
ча ва ли про ме не у на сту пу Кре мља на ме ђу на род ној аре ни у 
пе ри о ду ка да је био ми ни стар спољ них по сло ва (1996-1998) 
оста ли исти и за вре ме ње го вог ман да та као пре ми је ра.

Од ра ни је струч њак за Бли ски ис ток и лич ни по зна ник 
мно гих ути цај них бли ско и сточ них лич но сти — ме ђу ко ји ма 
Мах му да Аба са, ли биј ског пу ков ни ка и во ђе Му а ме ра ел Га-
да фи ја (MuammarAbu Mi nar al-Qaddafi), те по кој них Ја се ра 
Ара фа та, Са да ма Ху се и на, као и Си риј ског Ха фе за ел Аса-
да, као што је ра ни је на ве де но — При ма ков је на ме ра вао да 
из ме ни ру ску спољ но по ли тич ку по зи ци ју пр вен стве но ан га-
жма ном на Бли ском ис то ку. Он је 60-их го ди на 20. ве ка био 
до пи сник ли ста Правда са Бли ског ис то ка, а ка сни је са вет ник 
Ле о ни да Бре жње ва за овај ре ги он и је дан од кључ них иде о ло-
га за оправ да ње ин ва зи је Ав га ни ста на.33 Осни вач Слу жбе за 
спољ ни оба ве штај ни рад Ру ске Фе де ра ци је (Слу жба вне шней 
раз вед ки Рос си й ской Фе де ра ции) на кон рас па да КГБ-а, он је 
по по ста вље њу на ме сто ми ни стра ино стра них де ла, ја ну а-
ра 1996. за по чео са по ста вља њем љу ди из бив шег КГБ-а на 
ва жна ме ста у др жав ној упра ви. Mеђу њи ма су и два ка сни ја 
ди рек то ра ФСБ-а од ко јих ће је дан би ти и пре ми јер и пред-
сед ник Ру си је, Ни ко лај Па тру шев и Вла ди мир В. Пу тин.34 
Чу ве ни и до бро оба ве ште ни аме рич ки но ви нар Сеј мур Херш 
(Seymo ur M. Hersh), до бит ник ви ше пре сти жних на гра да из-
ме ђу оста лог и Пу ли це ро ве 1970, чо век ко ји је раз от крио зло-
ста вља ња у Абу Гра и бу, ле те ће за тво ре ЦИА-е из над Евро пе, 
и план за на пад на Хи збу лах 2006. сво је вре ме но је твр дио да 
је имао увид у сни мак раз го во ра ко ји по твр ђу је да је При ма-
ков при мао но вац од ре жи ма Са да ма Ху се и на.35 Но, не за ви-
сно од за сно ва но сти оп ту жби ове вр сте, При ма ков у уло зи 
ми ни стра ино стра них де ла и по го то ву пред сед ни ка Вла де, 
ус пео је да уго во ри про да ју вој ног на о ру жа ња и тех ни ке Ира-

33 Ariel Cohen, “ The Primakov Doctrine -- The Missing Link between Russia and 
Iraq?”, op. cit.

34  And re w  Campbell , “ Russia’s  Pr i makov  and  Iraq’s Hussein:  the World’s  Mo st Dan-
gerous Polit ic a l  Par tne rship”, NationalObserver No. 41 - Win te r 1999, Интернет, 
http: //www.nationalo bserver.net  / 19 99_winte r_campbell.htm , скинуто: 16/08/ 
2008.

35 Seymour M. Hersh, Anna ls of Esp ionage, “S addam’s B es t Friend,” The
NewYorker, April 5, 1999, p.  32
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ку под ем бар гом УН, али и ни зу дру гих др жа ва по пут Ира на 
и Си ри је.36

“Крај иде о ло шког су ко бља ва ња (1990) ни је и крај са-
мог су ко ба” ре че ни ца је ко ја мо жда нај бо ље илу стру је став 
број них чла но ва аме рич ке ад ми ни стра ци је по во дом од но са 
са Мо сквом.37 Тврд њу Ви ље ма Енг да ла да је крај њи циљ Ва-
шинг то на пот пу ни рас пад Ру си је, по твр ђу је до не кле пред лог 
Збиг ње ва Бже жин ског — си ве еми нен ци је број них ва шинг-
тон ских ад ми ни стра ци ја — да се Ру си ја пре тво ри у ла ба ву 
кон фе де ра ци ју три ре пу бли ке.38 За оства ре ње овог ци ља аме-
рич ком ор лу би ла је нео п ход на пр во кон тро ла ре ги о на ко ји 
се гра ни че са из дан ком мо сков ске др жа ве, за тим и зе ма ља 
бив шег „цр ве ног цар ства“.

На Бли ском ис то ку и у Цен трал ној Ази ји ни је са мо 
Аме ри ка би ла ри вал и су пар ник Мо скве. Тре ба ло је од го во-
ри ти про бу ђе ним ам би ци ја ма Тур ске, ко ја је у оса мо ста ље њу 
тур ко фон ских др жа ва ви де ла при ли ку за ства ра ње пан тур-
ске уни је од Бос фо ра до за пад не Ки не.39 У слу ча ју Тур ске, 
Ру си ји је по го до ва ло ја ча ње ути ца ја исла ма у по ли ти ци као 
фак то ра ко ји је су прот ста вљен се ку лар ној и про а тлан ти-
стич кој тур ској вој сци. С дру ге стра не, Мо сква је мо гла да 
од го во ри енер гет ским по тре ба ма Ан ка ре.

При ма ков је још 1991, као са вет ник Ми ха и ла Гор ба чо-
ва, на сто јао да на су прот по ли ти ци Еду ар да Ше верд над зеа, 
ми ни стра ино стра них де ла Со вјет ског Са ве за,  за др жи ути цај 
Мо скве у ре ги о ну. Та да је твр дио да ли де ри ислам ских зе ма-
ља оче ку ју о(п)ста нак ис точ не им пе ри је као га ран та про тив 
уни ла те ра ли зма.40 По вра так Ру си је да нас жељ но иш че ку ју 
ли де ри му сли ман ских зе ма ља ко је очи глед но осе ћа ју те рет 
аме рич ког при ја тељ ства у ре ги о ну, али и по сле ди це не ма ња 
ал тер на ти ве про јек ту нео б у зда ног ‘ши ре ња де мо кра ти је и 

36 And rew Cam pb ell, “ Russia’s Primako v and I raq’s Hu ssein”, op. cit.
37 “T he  Stat e  of  Russian Foreign Poli cy  and U.S.  P olicy T oward Russia”,  o p. 

c it .
38 Zb ig ni ew  Brzezin ski, “ The Grand Chessboard: American Primac y and Its Ge ost-

ra te gic Imperati ve s”,  Basic  Books  199 7,  p. 116.
39  P rof. Dr. E sat Ars lan,New Al ternative “ Pax Turkist ana ” A fter Paxtur cic a, The

JournalofTurkishWeekly, 30 June  2005, http://www.t urkishwe ekly.net/a rt icles. 
php ?id=92, скинуто: 30/06/200 5.

40 Stephen J. Blank, “R uss ia’s ret urn to Mide ast diplo macy - How New  the New Rus-
sia?”,o p.  cit.
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сло бо да’. Ово су ис та кли др жав ни ци и нај ви ши зва нич ни ци 
Егип та, Си ри је, Ал жи ра.41

Да кле, ру ски повратак у ре ги он огле дао се у а) са рад њи 
у обла сти енер ги је, б) пла сма ну про из во да пр вен стве но вој не 
ин ду стри је ко ја ка сни је до во ди и до в) без бед но сне са рад ње, 
што све за јед но ути че и на су зби ја ње за пад ног, пр вен стве но 
аме рич ког ути ца ја на Ле ван ту.

А)Сарадњауобластикоришћењаиразвоја
енергетскихресурса

Аме рич ка кон тро ла Rimland-a и пре тен зи је на од лу чу-
ју ћи ути цај у Цен трал ној Ази ји умно го ме су би ле усме ре не 
на сма њи ва ње ру ског ути ца ја у кон тро ли енер ге на та.42 О зна-
ча ју енер ге на та го во ри и ре че ни ца непознатогвојника (псе-
у до ним иза ко јег се 1975, пре ма ми шље њу мно гих, са крио 
Хен ри Ки син џер): “Let the Russians have the influence, and
letushavetheoil.” — „Не ка Ру си има ју ути цај а ми наф ту”.43 
Упо ре до са ус по ста вља њем про гра ма Партнерствозамир, 
За пад се окре нуо ка енер гет ским по тен ци ја ли ма ср ца Срца
Земље(He ar tland-а) и раз ви јао пла но ве за пра вље ње наф то-
во да ко ји не би про ла зио кроз ру ску те ри то ри ју. Ре а ли за ци-
ја про јек та Ба ку–Тби ли си–Цеј хан ис пр ва је би ла де ли ми чан 
успех, јер се њи ме тран спор ту је Азер беј џан ска наф та, док се 
за укљу че ње ка за шке наф те че ка ло на усва ја ње за ко на 2008. 
у ло кал ном Маџ ли су (скуп шти ни).44 Ипак, да би наф та из ове 
бив ше со вјет ске ре пу бли ке кре ну ла ка ма ло а зиј ском од ре ди-
шту, са че ка ће се ба рем до 2012. го ди не, ако тро шко ви из град-
ње до дат них наф то во да бу ду та кви да омо гу ће про фи та бил-
но ко ри шће ње цр ног зла та.45 
41 Ilya Bourtman ,  “Putin аnd  R ussia’s  Middle Eastern  P olicy”,  op. cit.
42 G eof frey Kemp  and  P au l  Saunders, “ America , Russia , an d the Gre ate r Middle Eas-

t C hallenges and Oppo rtu nit ies”, TheNixonCenter,  Wa shington DC N ovember 
2003, Интернет, http://www.nixoncenter . org/ pu blicatio n s/monographs/US_Ru-
ssia_ME. pd f,  скинуто: 02/10 /2008, p. 4. 

43 Miles  I gnotus, “Seizing  Ar ab Oil” Harper’ s Magazine,   Mar ch  1 975, Posted on  
T hursday, January 22, 2004; Интернет , h ttp://harpers .org/SeizingArabOil.
html, скинуто са: http://blyth e-syst em s. com/pip erm ail  /nytr/We ek-of - Mon-200-
41227 /011140.html, 18/02/ 200 8.

44 Айгуль Султанова, „Казахстанская неф ть  пойдет своим п утем”, 27.0 3. 2008, 
Интернет, http: //www.ng.ru/cis/2008-03 - 27/8_ka zahstan.html?mtheme= 2_ 1,  
скинуто: 2 7/03/2008.

45 “ Kazakhstan signs B TC  agreement i nto  law, plans new p ip elines”, 10 June 200 8, 
Интер нет, htt p:/ /www.bicusa.org/en/A rticle.3804.aspx, скинуто:  01 /11/2008.



СлободанЈанковић ОСНОВНИЕЛЕМЕНТИРУСКЕ...

296

Гу бље ње спољ них и ску пља ње соп стве ног тр жи шта за 
пре ра ђи вач ке и по лу пре ра ђи вач ке про из во де ин ду стри је у 
Ру си ји, на ве ло је Мо скву да се окре не ко ри шће њу си ро ви на, 
пр вен стве но наф те, га са, пле ме ни тих и дру гих ме та ла, као 
глав ног чи ни о ца у из во зу. Бру то дру штве ни про из вод Ру ске 
Фе де ра ци је од 1992. до 1997. био је у кон стант ном па ду, док 
је на кон скром ног ра ста 1997. усле ди ла еко ном ска кри за 1998. 
са по нов ним по врат ком не га тив ног тен да. Од 1999. го ди не до 
да нас усле дио је не пре ки ну ти раст БДП-а.46 На кон при ва ти-
за ци је ве ћег де ла нафт не и га сне ин ду стри је про из вод ња је 
опа ла за по ло ви ну, а др жа ва је због сма ње них так си још ма ње 
за ра ђи ва ла на цр ном зла ту. Се ди шта но вих нафт них ком па-
ни ја нај че шће су би ла на ег зо тич ним offshore де сти на ци ја-
ма, што је усло ви ло до дат но сма њи ва ње при хо да из по ре за.47 
По раст це на на тр жи шту енер ге на та од 1999. до при нео је ве-
ћем зна ча ју ове ин ду стри је за др жа ву. Раст це на енер ге на та и 
по ве ћа ни при лив де ви за у Ру си ју, по ја чао је по тре бу за сло-
же ни је раз ма тра ње енер гет ске по ли ти ке Ру ске Фе де ра ци је. 
На кон по врат ка др жа ве у уло гу при вред ни ка и на ци о на ли-
за ци је од но сно от ку па ве ћин ских уде ла у при ват ним ком па-
ни ја ма, др жа ва је зна чај но уве ћа ла при хо де с об зи ром да је 
за ра да од наф те и га са до сти гла 59 од сто у укуп ном из во зу 
2007. го ди не . Уз до да так угља и ме та ла, си ро ви не су исте го-
ди не до но си ле 80 од сто за ра де из из во за.48  У пр вој де це ни ји 
21. ве ка Ру си ја је нај ве ћи про из во ђач и из во зник при род ног 
га са са нај ве ћим по твр ђе ним ре зе р ва ма овог енер ген та, дру-
ги про из во ђач наф те и тре ћи свет ски енер гет ски по тро шач.49

Ну кле ар на тех но ло ги ја пред ста вља ла је још је дан по-
тен ци јал за  оства ри ва ње са рад ње са дру гим др жа ва ма.

На ве де ни спо ра зум са Ира ном из 1992. и ње го ва ре а ли-
за ци ја од 1995. годинe пр ви су и је дан од нај зна чај ни јих при-

46 Види: “R u ssia”, Интернет, ht tp ://www.econstats.com /weo/CRU S. htm, скинуто : 
 02/11/ 2008.

47  Fiona Hi ll, “En erg y Empire: Oi l,  Gas and Russia’s Re v ival”, The F oreign  Po licy 
Centre, London Septemb er  2004, Интернет, http://www.broo ki ngs.edu/view s/ 
articles/ Fhill/20 04093 0. pdf, скинут о: 01/ 10/200 8,  p. 11.

48  У структури БД П-а, доходак  од гаса  и нафте из носи 25-30 о дсто п рвих 
година 21. века; у: “The State o f the Russian econ omy”, Russiananalyticaldigest
 38 /08, 2 April 200 8, p .  8 .

49 Be rn ard A. G el b, “Russian Oil  a nd Gas Challenges”, J an uary 3, 20 06 , Congr
essionalResearchService, p. ii.
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ме ра из ове обла сти. Ово је ујед но пред ста вља ло је дан од два 
проблема у од но си ма Бе ле ку ће и Бе лог до ма за Kлинтонове 
ад ми ни стра ци је.50 Ру си ја је и по ред при ти са ка ЕУ и САД на-
ста ви ла са рад њу са Ира ном, до ду ше, зна чај но успо ра ва ју ћи 
ра до ве. Мо сква је прет ход них го ди на уче ство ва ла у ви ше 
пре го во ра са Те хе ра ном по во дом на чи на и сте пе на раз ви ја ња 
иран ских ну кле ар них по стро је ња. У ок то бру 2008. иран ски 
и ру ски зва нич ни ци на ја ви ли су да ће ну кле ар на елек тра на 
у Бу ше ру — ју жни Иран — по че ти са ра дом у 2009. го ди ни, 
иако је пр во бит но пу шта ње у по гон на ја вљи ва но за 2000.51 
Ове две др жа ве су скло пи ле и спо ра зум вре дан 10 ми ли јар ди 
до ла ра 2002. о из град њи шест ну кле ар них елек тра на на тлу 
ста ре Пер си је.52 У скло пу ме ђу др жав не енер гет ске са рад ње 
Иран је по ну дио Га зпро му да се ја ви на тен де ре за раз вој бло-
ко ва на ко ји ма се оче ку је по сто ја ње наф те.53

Ру ски повратак (ра ди се за пра во о по нов ној по ли ти-
ци ве ли ке си ле, да кле Ру си ја се вра ћа ла у уло гу ве ли ке си ле 
кроз ан га жман у овом де лу све та) у ре ги он кроз са рад њу на 
раз во ју ну кле ар не тех но ло ги је, пред ста вља и пот пи си ва ње 
спо ра зу ма Егип та и Ру си је о са рад њи у раз во ју ци вил не ну-
кле ар не тех но ло ги је из мар та 2008. Спо ра зум омо гу ћа ва ру-
ском Атом стро јек спор ту над ме та ње на тен де ру за из град њу 
три ну кле ар не елек тра не. Иста ком па ни ја, на кон по сре до ва-
ња Вла ди ми ра В. Пу ти на, от по че ла је пре го во ре и са Ма ро-
ком за уче шће у раз во ју ну кле ар них по тен ци ја ла ове зе мље.54 
Ру ска фир ма је на кон пре го во ра на нај ви шем ни воу у ју лу 
2008. и сеп тем бра исте го ди не до би ла ина тен де ру за из град-
њу пр ве ну кле ар не елек тра не на тлу Ма ле Ази је.55 По след ња 

50 G eof frey Kemp  and  P au l  Saunders, “America, Russia,  a nd the  Gre ater Middle 
East Ch all en ge s and Opportunities”, op. c it ., p. 4.

51  “B ushehr”, Интернет, http://ww w. globa ls ecurity .o rg / wmd/world/iran/bushehr.
htm, скинуто: 08 /10 /2008; и “Iran :  Bushehr rea cto r oper at ional in 2009”, Press 
TV Oc t  14, 2008, Интернет, http: //i nfowars. net/article s/october 2008/141008Ira n.
htm, скинуто: 31/1 0/200 8. 

52  Ilya Bourt m an, “P utin а nd Rus sia’s  Mi d dle Easte rn Policy”, o p.  cit.
53 Jana Borisovn a, “Il ruolo russo nella  c risi i ranian a”, 2  Luglio  2 0 08, Инте рн ет, 

http://www.arabnew s. it/2008/07/02/il -r uolo- russo-ne l la-crisi-iraniana/, ски-
нут о: 26/06/2008.

54 “Russia,  Egypt sign nuclear power agreemen t” , 25/ 03/ 2008, Интерн ет, 
http://en.r ian .ru/russia/  20080325/ 10218 5942.ht ml , скинуто: 30 /10 /2008.

55 “Turkey’s  energy dependenc y on Rus sia  to rise after nuclear plant”, Интернет, 
http ://www.h urriyet . com.tr /english /finan ce/10021607.asp? scr =1, 02/11/2008.
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у ни зу нуклеарнихсарадњи је сте по ну да ћу дљи вог ли биј ског 
во ђе (то ком по се те Ру си ји 30. ок то бра – 02. но вем бра 2008) 
Мо скви да, из ме ђу оста лог, раз ви ју са рад њу на пла ну раз во ја 
ну кле ар них ка па ци те та Ли би је.56

Осим Ира на, са рад ња у обла сти енер ги је зна чај на је ба-
рем са још че ти ри бли ско и сточ не др жа ве — Тур ском, Ира-
ком, Ка та ром и Ал жи ром.

Тур ска, уво зник наф те и га са, ре гу ли са ла је ве ћи део 
сво јих по тра жи ва ња за енер ген ти ма по сле пу шта ња у рад 
„Пла вог по то ка” (Blue Stre am) — га со во да ко ји пре ко дна 
Цр ног мо ра по ве зу је Ру си ју и Тур ску. Про је кат ру ског Га-
зпро ма и ита ли јан ског ENI-ja за лог је са рад ње ко ја убла жа ва 
прет ход но по сто је ћу тен зи ју не при ја тељ ства чла ни ца НА ТО 
и не ка да шњег Вар шав ског пак та и по том су ко бље них ин те-
ре са на Кав ка зу и ве ли ком Тур ке ста ну (збир но име за тур ко-
фон ске др жа ве Цен трал не Ази је). Да нас Тур ска обез бе ђу је 
60 од сто га са уво зом од се вер ног су се да. Тур ска се на да ла 
из град њи па ра лел ног га со во да „Пла ви по ток 2” 2006. го ди не. 
Ипак, ге о по ли тич ке по тре бе и ге о граф ска по год ност опре де-
ли ли су Га зпром за „Ју жни по ток” кроз зе мље Бал ка на.57

Ирак је пред ста вљао јед ну од зе ма ља ко је су би ле ја сан 
ин ди ка тор по врат ка „ру ског ме две да“ у Rimland. У хро нич но 
ло шој фи нан сиј ској по зи ци ји, Ру си ја је има ла по тре бу за на-
пла том ду го ва чи ју је по тра жњу на сле ди ла од СССР-а. Дуг 
Ира ка је до сре ди не де ве де се тих на ра стао на 7 ми ли јар ди до-
ла ра. Због ово га, и пр вен стве но при ти ска у Ду ми да се тра жи 
уки да ње санк ци ја Ира ку, Ру си ја је још 1994. тра жи ла њи хо-
во ели ми ни са ње. По до ла ску При ма ко ва на ме сто ми ни стра 
ино стра них по сло ва, пар ти је у Ду ми до би ле су по др шку и у 
ње го вом ра ду apropos Ира ка. Лу којл (Лу ко йл) је обез бе дио 
пра во на раз вој наф то но сног по ља West Kur na. Ру ска фир-
ма је сте кла пра во на три че твр ти не про фи та, без оба ве зе да 
пла ћа по рез баг дад ским вла сти ма. За то је Ру си ја би ла нај ве-

56   Tom Parfi tt ,“Gadafy offers Ru ss ia a naval base in Libya”, November 1  2008 
T he Guard ian, Ин тернет,  ht tp://www.guardian.co.uk/wor ld/2008/ nov/01/liby a-
russia-g adafy-u nit ed-states, скинуто:  19/11/2008 .

57 “Gas c hannel planne d via Turkey ”, Turkses, И нтернет, ht tp ://www.turkses.
com/i ndex.php?op ti on=com_c ontent&task=vie w&id=495&Itemid=3 6,  скинуто: 
16/11/2006.
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ћи ку пац ирач ке наф те ка да је на пра вљен про грам „Хра на за 
наф ту”.58

С об зи ром да је Га да фи по по сти за њу спо ра зу ма са За-
па дом о уки да њу санк ци ја из ба цио ру ске ком па ни је из по сла 
са наф том и га сом,Мо сква се окре ну ла пр вен стве но Ал жи ру, 
али, у ма њој ме ри, и Ма ро ку и Егип ту. Ру ски из воз по кри ва 
29 од сто по тре ба ЕУ за га сом, док је удео Ал жи ра 11 од сто. 
Пу ти но ва по се та Ал жи ру и Ма ро ку, ода кле је кре ну ла ње го-
ва африч ка тур не ја 2006. го ди не, би ла је пр ва по се та кре маљ-
ског до ма ћи на ре ги о ну по сле че тврт ве ка. Том при ли ком ру-
ска стра на је пре до чи ла ал жир ској пред но сти ства ра ња не ке 
вр сте га сног ОПЕК-а.59 Ова иде ја Мо скве ко нач но је по че ла 
да до би ја ин сти ту ци о нал не обри се уста но вље њем га сног фо-
ру ма Ру си је, Ира на и Ка та ра, ко ји за јед но по се ду ју 60 од сто 
свет ских ре зер ви га са.60

Б)РускооружјеипроизводинаБлискомис
току

Пре ки да ње тр го вин ских ве за услед рас па да др жа ве и 
сма њи ва ње ин ду стриј ске про из вод ње, те по тре ба за де ви-
за ма ра ди уво за стра не тех ни ке али и жи та ри ца с јед не, и 
по сто ја ње ве ли ке вој не ин ду стри је  с дру ге, опре де ли ли су 
ру ско вођ ство да про да јом вој не опре ме и на о ру жа ња обез-
бе ди нео п ход на сред ства. Исти на у по чет ку ни је би ло ја сне 
др жав не стра те ги је, али су При ма ков и по том Пу тин про да-
ју на о ру жа ња и ну кле ар не тех но ло ги је укло пи ли у план по-
врат ка ру ске си ле ши ром Бли ског ис то ка. 

При ма ков, у јав но де кла ри са ној на ме ри да про мо ви ше 
мул ти по лар ни свет и по вра ти углед Мо скве, по спе шу је скла-
па ње уго во ра о про да ји вој них и ци вил них про из во да зе мља-
ма од Ал жи ра до Ира на. Ње го ва стра те ги ја осла ња ла се на 
евро а зиј ско са ве зни штво ко је би се су прот ста вља ло атлан-
ти стич ким си ла ма, пре вас ход но САД-у.61 У вре ме ну ње го вог 
ми ни стро ва ња пот пи са ни су уго во ри о ства ра њу Шан гај ске 
пе тор ке, ко ја је прет ход ник Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад-
58  Robert O .  Freedman, “ Russia   аnd The M iddle  East:  тhe Primakov Era”,   op.  ci t.
59 Rash id  K h ashana, “La Rus sia gioca la carta delle arm i  e del gas per  guadagna rsi  

una posizione  in Nord A fr i ca”, op.  ci t.
60 “Gas-rich na ti ons agree ‘fo rum’”, Ин тер нет, http://en glish.alja ze e ra.net/bu si-

ness/2008/10/200810211 3531344749.html, ски ну то: 04/11/2008
61 Ariel Co hen, “The Pri ma kov Doc tri ne – The Mis sing Link bet we en Rus sia and 

Iraq?”, op. cit.
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њу (Шан ха й ская ор га ни за ция со труд ни че ства). На кон за ла-
га ња про тив упо тре бе си ле над Са да мо вим Ира ком у СБ УН, 
Ру си ја до би ја уго во ре о енер гет ској са рад њи и ку по ви ни ру-
ског на о ру жа ња од стра не ре жи ма Са да ма Ху се и на.62 Ру си ја 
1996. и 1997. осва ја но ва тр жи шта за сво ју вој ну ин ду стри ју, 
из ме ђу оста лог Тур ску и УАЕ.63

При вред на са рад ња, не ра чу на ју ћи пла сман вој не ин-
ду стри је и ну кле ар ног по тен ци ја ла, са овим де лом све та 
још увек је скром на. Ру ски из воз у арап ске зе мље је 2006. 
из но сио све га 6,9 од сто укуп ног из во за Ру си је, док је Ру си ја 
при ма ла тек 3 од сто укуп ног из во за ових зе ма ља.У ци љу 
по ве ћа ња оби ма тр го вин ске раз ме не осно ван је Рускоарап
скипословнисавет (Rus sian-Arab Bu si ness Co un cil) ко ји оку-
пља би ла те рал не са ве те Ру си је и арап ских зе ма ља, али ра ди 
и мул ти ла те рал но. Је дан од ре зул тат је осни ва ње при ват не 
ру ско-арап ске бан ке ко ја по ма же по слов ну са рад њу Ру си је и 
ових зе ма ља. У Окви ру са ве та скло пљен је и уго вор Јор да-
на и ру ског парт не ра о из град њи фа бри ке хе ли коп те ра k-226 
са ве ћин ским ру ским вла сни штвом у арап ској зе мљи.64 Иако 
Са вет ни је до нео ви дљи ве ре зул та те, он се по ка зао ко ри сним 
као кров на ор га ни за ци ја ко ја олак ша ва ор га ни за ци ју сај мо ва 
и на ци о нал них при вред них из ло жби на ко ји ма се скла па ју 
по сло ви. У то ку је раз ма тра ње отва ра ња бан ке у Ру си ји ко ја 
би при ме њи ва ла ислам ске прин ци пе по сло ва ња (Isla mic ban-
king).

Успе шно на ста вља ју ћи При ма ко вље ву по ли ти ку у ре-
ги о ну, Пу тин и ње гов тим по сти гли су из ван ред не успе хе и 
у тр го ви ни са по је ди ним ислам ским зе мља ма. Та ко је 2007. 
обим тр го ви не са Егип том на ра стао на 2,1 ми ли јар ду до ла ра, 
што је пред ста вља ло раст од 50 од сто у од но су на прет ход ну 
го ди ну.65

Раз ме на са Ира ном је од 400 ми ли о на до ла ра 1997, не 
ра чу на ју ћи но вац за из град њу ну кле ар них елек тра на, на ра-
сла на 2,2 ми ли јар де у пр вих де вет ме се ци 2007, што је пред-

62 Ariel Co hen, “The Pri ma kov Doc tri ne – The Mis sing Link bet we en Rus sia and 
Iraq?”, op. cit.

63 “Rus sia and the Arms Tra de”, op. cit.
64 Ja na Bo ri sov na, ”Il mon do ara bo è un part ner eco no mi co vi ta le per la Rus sia?”, 

op. cit.
65 “Egypt-Rus sia tra de grows 50% in 2007 to $2.1 bln”, RIA NovostiMarch 23 2008, 

http://en.rian.ru/ world/20080323/102017445.html, ски ну то on: 17/10/2008.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.12/2009,год.Vvol.5 стр.281316

301

ста вља ло раст од пре ко 100 од сто у од но су на исти пре и од 
прет ход не го ди не.66

Еко ном ски од но си Мо скве са Ан ка ром, нај ве ћим тр-
го вин ским парт не ром на Бли ском ис то ку, до не кле су па ти-
ли због до го во ра При ма ко ва око ис по ру ке ра кет ног си сте ма 
S-300 Ки пру. То ком дру ге по ло ви не 90-их обим тр го ви не из-
но сио је 10-12 ми ли јар ди до ла ра, да би се 2007. по пео на 22,5 
ми ли јар де, а у пр ва че ти ри ме се ца 2008. до сти гао 10, 6 ми-
ли јар ди, што је до дат ни раст од 60 од сто у од но су на 2007.67 
Ло ши ји од но си са Ва шинг то ном на кон оку па ци је Ира ка и 
са ве зни штва са Кур ди ма, олак ша ли су ру ској по ли ти ци и 
по слов ном све ту уна пре ђи ва ње при вред не са рад ње ко ја од 
2004. бе ле жи стал ни раст.68

Од 500 ми ли о на до ла ра 1997. тр го вин ска раз ме на са 
Изра е лом до сти гла је де сет го ди на ка сни је 2,5 ми ли јар де.69

До бри од но си са Ира ком под санк ци ја ма до при не ли су 
да се ле та 2002, пре го ва ра ло о уго во ри ма о еко ном ској са рад-
њи вред ним 60 ми ли јар ди до ла ра.70 Сва ка ко, аме рич ка оку-
па ци ја осу је ти ла је ре а ли за ци ју ових пла но ва.

Удео про да је ру ског кон вен ци о нал ног на о ру жа ња и вој-
не тех ни ке у укуп ној свет ској про да ји ових про из во да по чет-
ком осам де се тих го ди на про шлог ве ка био је око 40 од сто да 
би 1991. опао на 20 од сто и на све га 10 од сто 1994. го ди не.71 
Tржиш та за ин те ре со ва на за ру ско оруж је би ла су тра ди ци о-
нал на: Ин ди ја и Ки на, Си ри ја, али и Иран ко ји је на кон по-
вла че ња  Цр ве не ар ми је из Ав га ни ста на и до ла ска САД тру-
па у Пер сиј ски за лив, по стао при род ни парт нер Ру ске Фе де-

66 “The Sta te of Rus sian Fo re ign Po licy and U.S. Po licy To ward Rus sia”, op. cit; и 
“Rus sia-Iran tra de do u bles to $2.2 bln in 9M07 - of fi cial”, 13/12/2007, Ин тер нет, 
http://en.rian.ru/rus sia/20071213/ 92206175.html, ски ну то: 19/11/2008.

67 An drei Fedyas hin, “Rus sia-Tur key: Blue Stre am is not eno ugh”, RIA No vo sti 
01/07/2008, Ин тер нет, http://en.rian.ru/analysis/20080701/112739778.html, ски-
ну то: 10/10/2008.

68 Ro bert O. Fre ed man, “Rus sia in the Mid dle East: Is Pu tin Un der ta king 
a New Stra tegy?”, Fe bru ary 10, 2005, Ин тер нет, http://www.mi de a-
sti.org/sum mary/rus sia-mid dle-east-pu tin-un der ta king-new-stra tegy 
02/10/2008, ски ну то: 05/07/2008.

69 Ro bert O. Fre ed man, “The Rus sian In va sion of Ge or gia – Its Im pact on Israel and 
Mid dle East”, Ca u ca sian Re vi ew оf In ter na ti o nal Af fa irs, Vol. 2 (4) – Autumn 
2008, p. 6.

70 “Hu ge tra de deal draws Rus sia to Iraq”, 17 August, 2002, BBC, ин тер нет, http://
news.bbc.co. uk/2/hi/mid dle_east/2200041.stm, ски ну то: 02/10/2008.

71 “Rus sia and the Arms Tra de”, SI PRI, Ин тер нет, http://edi tors.si pri.se/pubs/pres-
sre/iabk2.html, ски ну то: 02/09/2008.
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ра ци је. Ирак под санк ци ја ма, за тим Еги пат, Ал жир и дру ге 
бли ско и сточ не зе мље ко ри сти ли су при сту пач ни је це не со-
вјет ског на о ру жа ња на спрам НА ТО про из во ђа ча. Ме ђу тим, 
у пе ри о ду 1992-93. за ра да од про да је ове тех ни ке из но си ла 
је ма ње од три ми ли јар де до ла ра го ди шње, а 1995. све га 2,6 
ми ли јар ди.72 Пред сед ник ру ске вла де, Чер но мир дин, об и шао 
је зе мље Пер сиј ског за ли ва но вем бра 1994, а у де цем бру исте 
го ди не за кљу чен је тр го вин ски спо ра зум са Егип том (исте 
го ди не ка да је Ка и ро пот пи сао Спо ра зум о сло бод ној тр го ви-
ни са Ва шинг то ном), уз же љу Мо скве да ова зе мља по ста не 
као и у со вјет ском пе ри о ду њен глав ни тр го вин ски парт нер 
у ре ги о ну.73

При ма ков је у окви ру сво јих мо гућ но сти, као ми ни стар 
и ка сни је пре ми јер, на сто јао да се про да ја на о ру жа ња ве же 
уз по но во ус по ста вља ње ру ског ути ца ја и ства ра ње “мул ти-
век тор ске по ли ти ке”. Вла ди мир Пу тин уз да ле ко ве ће ин ге-
рен ци је и по вољ ни ју еко ном ску си ту а ци ју, уз ле ги ти ми тет за 
про ме не, на кон од ла ска Јељ ци на и ње го ве по ли ти ке ко ја је 
“пре ма ве ћи ни по ка за те ља пе ри од еко ном ског ха о са ако не и 
ко лап са те (пот пу ног) не у спе ха”, уна пре дио је При ма ко вљев 
пра вац.74

На Ки ну и Ин ди ју от па да 70 од сто укуп ног ру ског из-
во за вој не опре ме и на о ру жа ња. Бли ски ис ток - од Ал жи ра 
до Ира на - све је при влач ни је тр жи ште и 2006. је на ње га от-
па да ло 17 од сто ру ског вој ног из во за.75 У пе ри о ду 2000-2003,  
14.22%  укуп ног пла сма на вој не ин ду стри је Ру си је ишло је на 
Бли ски ис ток, док је  у пе ри о ду 2004-2007. овај удео по рас тао 
на 34.56%.76

Тур ска је још 1997. ку по ва ла вој ну опре му од Ру си-
је, ко ју САД ни је хтео да обез бе ди због ко ри шће ња про тив 

72 Step hen J. Blank, “Rus sia’s re turn to Mi de ast di plo macy - How New the New Rus-
sia?”,op. cit.

73 “The Mid dle East”, Ин тер нет, http://co un trystu di es.us/rus sia/88.htm, ски ну то: 
24/03/2008.

74 “Rus sia’s Eco no mic Per for man ce and Po li ci es and The ir Im pli ca ti ons for 
the Uni ted Sta tes” May 30, 2008, Ин тер нет, http://as sets.open crs.com/rpts/
RL34512_20080530.pdf, ски ну то: 27/08/2008.

75 John C. K. Daly, “Rus sia Se es Gre at Op por tu ni ti es in 2007 for Sta te Ar ma ments 
Firm Ro so bo ro nek sport”, March 1, 2007, Ин тер нет, http://www.ja me stown.org/
edm/ar tic le.php?ar tic le _id=2371956, ски ну то: 12/04/2008.

76 “Con ven ti o nal Arms Tran sfers to De ve lo ping Na ti ons, 2000-2007”, Oc to ber 23, 
2008, CRS, p. 38.
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курд ске ге ри ле.77 Ру си ја, по го то во од до ла ска Пу ти на на кор-
ми ло нај ве ће др жа ве на зе мљи ном ша ру, све ви ше кон ку ри-
ше Аме ри ци за при мат у из во зу вој не опре ме на под руч ју 
Бли ског ис то ка. Уз про да ју на о ру жа ња, све ви ше се ве зу је и 
ши ре ње ру ског вој ног при су ства.

Си ри ја, ко ја је и у нај те жа вре ме на би ла ку пац ру ског 
оруж ја, зе мља је у ко јој се про ши ру је ру ски вој ни док, ка ко 
би пре ра стао у пра ву лу ку.78 Не дав но је пре го ва ра ју ћи о ку-
по ви ни на о ру жа ња у вред но сти од око 2 ми ли јар де до ла ра, те 
са рад ње у обла сти ну кле ар не енер ги је, ли биј ски вођ, пу ков-
ник Га да фи по ну дио Ди ми три ју Ме две де ву отва ра ње ру ске 
вој не по мор ске ба зе у Бен га зи ју.79

Не из о став ни Иран ру ски је ку пац још од по се те Ха ше-
ми је Раф сан џа ни ја ста рој ру ској пре сто ни ци, ју на 1989, ка да 
је уго во ре на ку по ви на на о ру жа ња, те на пра вљен ини ци јал ни 
до го вор о ну кле ар ној са рад њи.80

Од ско ра глав ни ку пац ру ске опре ме по ста је Ал жир. За 
бо рав ка Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча Пу ти на у овој зе мљи, 
скло пље ни су уго во ри о ку по ви ни ру ског оруж ја у вред но-
сти од $7.5 ми ли јар ди.81 Ме ђу тим нај вред ни ји део уго во ра је 
от пао са вра ћа њем ру ских бор бе них ави о на, због не ис пу ња-
ва ња обе ћа них пер фор ман си.

У пе ри о ду 2000-2007, Ру си ја је би ла дру ги из во зник 
вој не опре ме и оруж ја у зе мље у раз во ју са 34 ми ли јар де до-
ла ра, пре ма об ра чу ну из 2007. У пе ри о ду 2004-2007, она је 
по ста ла пр ва пре ма вред но сти уго во ра о про да ји и пла сма ну 
ова квих про из во да зе мља ма у раз во ју, по кри ва ју ћи 27,9 од-
сто (34,3 ми ли јар де до ла ра) свих по тра жи ва ња. Нај ве ћи раст 
про да је у вре мен ском ра спо ну од 2004. до 2007. за бе ле жи ла 

77 “The Sta te of Rus sian Fo re ign Po licy and U.S. Po licy To ward Rus sia”, op. cit.
78 О ку по ви ни ру ске вој не тех ни ке и оруж ја од стра не Да ма ска и Те хе ра на ви ди 

у: Slo bo dan Jan ko vić, „Ge o stra te ške ka rak te ri sti ke su ko ba na Bli skom is to ku”, 
Me đu na rod na po li ti ka, God. LVII, br. 1124, Be o grad 2006; и Slo bo dan Jan ko vić 
„Su ko bi na Bli skom is to ku — osnov na obe lež ja”, Me đu na rod ni pro ble mi, Vol. 
LIX, Br. 2-3/2007, Be o grad 2007, str. 266-307.

79 “Libya ‘ready to host Rus sian na val ba se’”, Ин тер нет, http://en.rian.ru/rus-
sia/20081013/117699182.html, ски ну то: 31/10/2008. 

80 Ro bert O. Fre ed man, “Rus sia аnd The Mid dle East: тhe Pri ma kov Era”, op. cit.
81 Kon stan tin Ma ki en ko “New Cu sto mers for Rus sian Fig hters”, Rus sia & CIS Ob-

ser ver, NO.1 (16) Fe bru ary 2007, Ин тер нет, http://www.ato.ru/rus/cis/, ски ну то: 
24/03/2008.
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је вој на ин ду стри ја ре зер вних де ло ва и сер ви си ра ња — 1000 
од сто. За ра да од про да је и сер ви си ра ња је 2004. из но си ла 5,1 
ми ли јар ду до ла ра, за ра ђе них на осно ву уго во ра са 59 зе ма ља, 
за раз ли ку од 53 из 2003. Да нас Ру си ја про да је про из во де вој-
не ин ду стри је у 72 зе мље, а про це њу је се да ће у 2008. за ра-
ди ти 23 од сто ви ше не го ла не (8,5 ми ли јар ди до ла ра).82

На кон са да чу ве ног мин хен ског го во ра, Пу тин је мар та 
2007. по се тио зе мље Пер сиј ског за ли ва, и Са у диј ској Ара би-
ји и Еми ра ти ма по ну дио раз вој ци вил не ну кле ар не тех но ло-
ги је, про да ју на о ру жа ња, те уче ство ва ње у ру ском си сте му 
гло бал ног по зи ци о ни ра ња ГЛОНАСС.83 Та да је уго во рио лан-
си ра ње шест ци вил них са у диј ских са те ли та у ор би ту.

В)Безбедноснасарадња
У гу стој мре жи бли ско и сточ них са ве зни шта ва, кат кад 

и кон тра дик тор них, за ни мљи во је под се ти ти се од брам бе них 
спо ра зу ма Те хе ра на и Да ма ска, од ко јих је пр ви скло пљен 
два да на по сле атен та та на ли бан ског пре ми је ра Ра фи ка Ха-
ри ри ја (16. II 2005). Исто га да на, Мок сва је по твр ди ла про да ју 
про тив ва зду шних си сте ма Ира ну.84

Осим на ве де не Си ри је, те по ну де Ли би ја ца за из град њу 
вој не лу ке, Ру си ја је ок то бра 2008. до би ла по ну ду Је ме на да 
на кон 18 го ди на об но ви сво је вој но по мор ско при су сто у те-
ри то ри јал ним во да ма нај ју жни је зе мље арап ског по лу о стр-
ва. Ак ци ја де ла ру ске фло ти ла у обез бе ђи ва њу пло вид бе око 
ро га Афри ке на је сен 2008, до дат но уве ћа ва пре стиж ру ске 
вој ске и др жа ве на про сто ру Бли ског ис то ка и ши ре.85 Ко нач-
но је 16. ја ну а ра, на кон пред ло га Ге не рал шта ба, Ру ска Фе де-
82 “Rus sia sets new re cord with arms ex port in 2008”, Prav da 22.10.2008, Ин тер-

нет, http://e nglish.pra vda.ru/ru ssia/ec on omics/106603-arms_e xport-0, ск ин уто: 
17/11/2008. и “Co nve nt i onal Arms Tra nsfers to D ev el oping N at ions, 2000-2007”, 
op. cit., pp. ii, 4, 39.

83 Ariel Co hen, “Pu tin’s Mid dle East Vi sit: Rus sia is Back”, He ri ta ge Fo un da tion, 
March 5, 2007, p. 2.

84 Ro bin Hug hes, “Iran, Syria sign a furt her de fen ce co-ope ra tion agre e ment”, Ja
ne’sDefenceWeekly, 27 Ju ne 2006, In ter net, http://www.ja nes.com/de fen ce/news/
jdw/jdw060627_1_n.shtml, 08/08/2006.

85 Бој ни брод и гру па “Ne u stra ši mi” до шао је на по зив со мал ске Вла де, ка ко 
би ума њио пи ра те ри ју, у: “Rus sian na val task for ce le a ves Tri po li”, RIA No vo-
sti Oc to ber 13 2008, http://en.rian.ru /rus sia/20081013/117699182.html, ски ну то: 
13/10/2008.
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ра ци ја на ја ви ла отва ра ње три вој не по мор ске лу ке (у Си ри ји, 
Је ме ну и Ли би ји).86 

ДветриекспанзијеНАТОа,имедведоводговор
Сре ди ном де ве де се тих, кроз осни ва ње про гра ма Парт-

нер ство за мир, за по чи ње пр ва фа за ши ре ња НА ТО-а ко ја је 
тре ба ло да пру кљу чи Атлант ском вој ном са ве зу бив ше ко му-
ни стич ке зе мље, из у зев Ру си је, те да бив ше со вјет ске ре пу-
бли ке де фи ни тив но одво ји од ути ца ја по су ста ле Мо скве. Да-
кле, зе мље Цен трал не и Ис точ не Евро пе, с јед не, и (иде ал но) 
14 екс-СССР ре пу бли ка. За Ру си ју је на кон ини ци јал не шок 
те ра пи је пре ма ре цеп ту ММФ-а и Свет ске бан ке — пре ма 
тврд њи Збиг ње ва Бже жин ског ове ин сти ту ци је пред ста вља ју 
аме рич ке по лу ге мо ћи — и охра бре ња да се од рек не им пе ри-
јал них ам би ци ја, сле дио сце на рио да ље де мо кра ти за ци је у 
ви ду от це пље ња Че че ни је, те по де ле зе мље на одр жи ве ауто-
ном не це ли не.

Ме ди те ран ски ди ја лог (на стао 1994. и укљу чу је се дам 
зе ма ља — Ма у ри та ни ју, Ал жир, Ма ро ко, Ту нис, Еги пат, 
Изра ел и Јор дан) пр ви је мул ти ла те рал ни об лик са рад ње са 
зе мља ма ре ги је. Очи гле дан циљ ини ци ја ти ве би ли су па ци-
фи ка ци ја ра ди ста бил но сти Изра е ла, као кључ ног парт не ра 
САД, али и ства ра ње ко а ли ци је око Ва шинг то на и за пад них 
др жа ва.

Дру га ета па ши ре ња НА ТО, по чет ком 21. ве ка обе ле же-
на је де фи нитвном ин те гра ци јом при бал тич ких ре пу бли ка, 
те ве ћи не зе ма ља од Пољ ске до Бу гар ске, уз Ср би ју као је-
ди ну др жа ву на овом по те зу ко ја је про кла мо ва ла вој ну не-
у трал ност. На Ви дов дан (28. ју ни) 2004. у гра ду на Бос фо ру 
је усво је на Ис тан бул ска ини ци ја ти ва за са рад њу (Is tan bul Co-
o pe ra tion Ini ti a ti ve) НА ТО са зда на по мо де лу PfP-а, ка ко је 
на ве де но у чла ну 3, тач ка c, осни вач ког до ку мен та.87 С об зи-
ром да је ини ци ја ти ва пре тен ци о зно или хра бро узе ла се би у 
циљ ши ре ње ста бил но сти и без бед но сти на Бли ском ис то ку, 
у до ку мен ту се на во ди по др жа ва ње Че твор ке и из на ла же ња 

86 Иго рь Зу бов, “Ба зы рос си й ских ВМФ во звра щ а ют ся на Бли жний Во сток”, 
16 ян ва ря 2009, http://www.mr7.ru/news/po li tics/story_7986.html, ски ну то: 
17/01/2009.

87  “Is tan bul Co o pe ra tion Ini ti a ti ve”, 28 Ju ne 2004, Ин тер нет, http://www.na to.int/
do cu/comm/2004/06-is tan bul/do cu-co o pe ra tion.htm, ски ну то: 28/04/2008.
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ре ше ња изра ел ско-арап ског су ко ба. Ини ци ја ти ва је при хва-
ће на од стра не че ти ри ма ње арап ске зе мље Пер сиј ског за-
ли ва, ко је су из ра зи ле не спрем ност да ре а ли зу ју пред у слов 
са рад ње са са ве зом пред во ђе ним „Уј ка Се мом“ — ин тер о пе-
ра бил ност.88

Ко нач но, НА ТО је при су тан у Ав га ни ста ну од 2002. го-
ди не на крај њем ис то ку ши рег ре ги о на. О тра ља вом учин ку 
нај ве ћег и је ди ног свет ског вој ног са ве за у овој зе мљи до вољ-
но го во ре ба рем три по да тка: је дан је да су ко а ли ци о не жр тве 
у ње му да нас број ни је не го у Ира ку, не са мо због опа да ња 
бро ја стра да лих у дру гој на ве де ној зе мљи, те да је вођ та-
ли ба на 18. но вем бра, на по ну ђе не пре го во ре, из ја вио да се у 
сво јој зе мљи без бед но осе ћа и да му ни је по тре бан пред сед-
ник (Кар заи) да му је га ран ту је. Тре ћи је да се и да ље ин си-
сти ра ша блон ски на ре и зград њи или об но ви ин фра струк ту ре 
и ин сти ту ци ја у зе мљи ко ја ни ти је има ла ин фра струк ту ру о 
ко јој се го во ри у до ку мен ти ма, ни ти је ика да има ла ин сти ту-
ци је ка кве би на За па ду же ле ли.

Пр ви ру ски по ли ти чар ко ји се не са мо ре то рич ки су-
прот ста вио овим тен ден ци ја ма био је Јев ге ниј При ма ков, 
лич ност прет ход но ка ри јер но ве за на за Бли ски ис ток. 

По ли ти ка вла да Ру си је, у ко ји ма је Ко зир јев (Ан дрей 
Вла ди ми ро вич Ко зы рев) био ми ни стар ино стра них де ла, би-
ла је дру га чи ја од по ли ти ке ко ју је спро во дио При ма ков због 
су штин ски раз ли чи тог опре де ље ња. Ко зир јев је био је дан од 
про мо те ра атлан ти стич ке по ли ти ке са рад ње са За па дом. Та-
ко је у раз го во ру са та да шњим ген се ком ОЕБС-а, Ко зир јев 
ја ну а ра 1995. при зи вао ин тер на ци о на ли за ци ју су ко ба у Че че-
ни ји, твр де ћи да то ви ше ни је са мо ствар Ру си је, за раз ли ку 
од сво га за ме ни ка ко ји се за ла гао да је то уну тра шње пи та-
ње.89 То ком бли ско и сточ не тур не је, овај ми ни стар се за ла гао 
да Еги пат одо бри про ду же так NPT-ја — Уго вор о не ши ре њу 
ну кле ар ног оруж ја, ка ко се не би про бле ма ти зо ва ло изра ел-
ско не по што ва ње и не у кљу чи ва ње у исти.90 О раз ли ка ма у 
88 Mat teo Le gren zi, “Na to In The Gulf: Who Is Do ing Whom A Fa vor?”, Ин тер-

нет,http://fin dar tic les. com/p/ar tic les/mi_qa5400/is_200704/ai_n21284813/print, 
ски ну то: 25/05/2007.

89 “Chechnya no lon ger just a Rus sian is sue”, NU PI, 10.01.1995, Ин тер нет, http://
www2.nu pi.no/cgi-win//Rus sland/kro no.exe?3693, ски ну то: 11/11/2008.

90 “Kozyrev to urs the Mid dle East”, NUPI, 01.04.1995, Ин тер нет, http://
www2.nu pi.no/cgi-win// Rus sland/kro no.exe?3410, 11/11/2008.
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при сту пу све до чи и за кљу чак ко мен та то ра: „При ма ков је од-
ба цио пе ри од про-за пад не по ли ти ке на ко јој је ње гов прет-
ход ник Ан дреј Ко зир јев ра дио.”91

Ова про ме на, би ла је ви дљи ва и у ста ву пре ма па ле-
стин ском пи та њу, јер При ма ков по ста је, за раз ли ку од прет-
ход ни ка, кри тич ни ји пре ма Изра е лу и од луч ни је тра жи за 
Ру си ју ме сто у про це су ре ша ва ња ви ше де це ниј ског су ко ба.92 
Ци ган ков ову про ме ну ка рак те ри ше као раз ли ку у ци ви ли-
за циј ском при сту пу, јер је но ви ми ни стар ино стра них де ла 
те жио по врат ку Ру си је на ста тус ве ли ке си ле, до ми на ци ју на 
про сто ру не ка да шњег СССР-а, ла ба ви јим ве за ма са За па дом 
и ја ча њу од но са са не-за пад ним на ро ди ма.93 Скром ни ус пе си 
90-их ле же у про ме ни по ли ти ке из пр ве по ло ви не де це ни је, а 
на Бли ском ис то ку од но се се на про да ју на о ру жа ња, на ста вак 
скром ног ра ста из во за и отва ра ње но вих тр жи шта - по пут 
Тур ске, ко ја по ста је и кључ ни еко ном ски парт нер Мо скве 
у овом де лу све та. Ме ђу тим то је и пе ри од у ко ме на ста је 
Шан гај ска пе тор ка као пре те ча ШОС-а. Са рад ња са Ира ном, 
Ира ком и Си ри јом би ла је за лог ка сни јег ши ре ња ути ца ја на 
Бли ском ис то ку.

По до ла ску Пу ти на на ме сто пред сед ни ка Ру ске Фе де-
ра ци је, дру ги Че чен ски рат је у то ку (од ав гу ста 1999) и за-
вр ши ће се успе шно по Мо скву. На цр ти стра те шких до ку ме-
на та усво је ни 1999. и 2000, од сли ка ва ју по ли ти ку за ко ју се 
за ла гао При ма ков — мул ти по лар ни свет, Ру си ја у Евро а зи ји. 
Као кључ не прет ње на во де се из ме ђу оста лог а) опа сност од 
сла бље ња ру ског ути ца ја у све ту, б) ја ча ње вој но-по ли тич ких 
бло ко ва и са ве за, пре све га ис точ но ши ре ње НА ТО-а, те в) 
по тен ци јал на по ја ва стра них вој них ба за и ве ћих вој них кон-
ти ге на та у бли зи ни ру ских гра ни ца.94

Ру си ја под Пу ти ном 2000. го ди не јед но стра но кр ши за-
бра ну про да је оруж ја Ира ну, чи ме се на ста вља прет ход на по-
ли ти ка. Ме ђу тим, до га ђа ји од сеп тем бра 2001. до ве ли су до 
ви ше про ме на. Ру си ја је та да до би ла су пер си лу као парт не ра 

91 “Kre mlin bet we en East and West”, TheRussiaJournal, Sep tem ber 13 -19.1999, 
Ин тер нет, http://rus si a jo ur nal.com/ar chi ve/The_Rus sia_Jo ur nal/1999/Sep tem-
ber/13.09.1999/Opi nion/Sep.13-07.pdf, ски ну то: 12/11/2008, pa ge 7.

92 Ro bert O. Fre ed man, “Rus sia аnd The Mid dle East: тhe Pri ma kov Era”, op. cit.
93 An drei P. Tsygan kov, “Fin ding a Ci vi li sa ti o nal Idea: ‘West,’ ‘Eura sia,’ and ‘Euro-

East’ in Rus sia’s Fo re ign Po licy”, op. cit., p. 377.
94 “Na ti o nal Se cu rity Con cept of the Rus sian Fe de ra tion”, III, op. cit.
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у бор би про тив ислам ског те ро ри зма на Кав ка зу. По др жа ва-
ју ћи аме рич ки рат, за пра во је по др жа ла се бе. Ако су Аме ри-
кан ци по мо гли у опе ра ци ја ма чи шће ња че чен ских упо ри шта 
у пла ни на ма на гра ни ци са Гру зи јом, Ру си ја је по мо гла ин ва-
зи ју на Ав га ни стан, по да ци ма и ло ги сти ком.95

Ру си ја се у бор би за Че че ни ју и изо ла ци ју се па ра ти-
стич ког по кре та окре ну ла и ислам ском све ту, ка да је 2004. 
за тра жи ла члан ство у ОИК-у (Ор га ни за ци ја ислам ске кон фе-
рен ци је). При су ство по сма тра ча ОИК-а на из бо ри ма у Че че-
ни ји, зна чи ло је не сум њив ди пло мат ски успех Кре мља.

Коначнаразматрања
По ли ти ка Мо скве на Бли ском ис то ку има три ци ља: 

за у ста ви ти ши ре ње аме рич ко-атлан ти стич ког ути ца ја, опо-
ра вак др жа ве кроз еко ном ски раз вој и ства ра ње са ве зни шта-
ва где је мо гу ће, те ану ли ра ње уну тра шњих про бле ма пу тем 
му дро во ђе не спољ не по ли ти ке.

По ли ти ка у прет ход ном пе ри о ду до жи ве ла је пот пу ни 
крах на спољ њем и уну тра шњем пла ну, због че га је про ме на 
кур са би ла и оче ки ва на.

Ру си ја, је на кон пе ри о да ин сти ту ци о нал ног, еко ном ског 
и мо рал ног сло ма у тре нут ку ка да су цен три фу гал не си ле 
пре ти ле да рас то че и са му зе мљу, по ка за ла да има ели ту спо-
соб ну да кон со ли ду је зе мљу и ус по ста ви ста бил ност. Ње на 
по ли ти ка на Бли ском ис то ку у пе ри о ду 1996-2008. по ка за тељ 
је ве ли ког по врат ка на свет ску сце ну, сле ђе њем ре а ли стич ке 
кон цеп ци је ме ђу на род них од но са. Оп ста ја ње НА ТО-а и на-
кон не стан ка хлад но ра тов ског про тив ни ка, те окру жи ва ње 
Ру си је и пра вље ње са ни тар них кор до на, ши ре њем Али јан се 
и по пре де ли ма Бли ског ис то ка, иде у при лог ге о по ли тич кој 
за ко ни то сти о на пе то сти Ис ток–За пад, од но сно стал ном су-
ко бу мор ског и коп не ног прин ци па.

На ста вља ју ћи са рад њу са ислам ским зе мља ма, Мо сква 
за до би ја ста тус по сма тра ча у Ор га ни за ци ји ислам ске кон фе-
рен ци је, чи ме је пред у пре ди ла вер ске и ет нич ке се па ра ти-
95 Tif fany G. Pe tros, Yeon min Cho, An ne K. Glatz, and Yona tan A. Bock, “Fo-

re ign Sup port of the U.S. War on Ter ro rism” Congressional Research Service
˜The Li brary of Con gress May 29, 2002, Ин тер нет, http://209.85.135.104/se-
arch?q=cac he:bBFWcPFuJJMJ:di gi tal.li brary.unt.edu/gov docs/crs/per ma link/
me ta-crs7009:1+PfP+Agre e ment+of+Sha ring+In for ma tion+list+of+co un tri-
es+sig na to ri es&hl=en&ct= clnk&cd=4&cli ent=fi re fox-a, ски ну то: 29/10/2008.
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зме. По др шка ислам ским гру па ма у Па ле сти ни и по сред но у 
Ли ба ну, ја ча Ру ски ути цај у ре ги о ну на уштрб аме рич ког и 
исто вре ме но до дат но па ци фи ку је евен ту ал ни вер ски екс тре-
ми зам на сво јој те ри то ри ји.

На кра ју пе ри о да ко ји про у ча ва мо, Мо сква је по но во на 
свет ској сце ни у уло зи ве ли ке си ле. Прет ња се па ра ти зма је 
при сут на у ма њој ме ри, а Ру си ја је оства ри ла са рад њу са ви-
ше зе ма ља у ре ги о ну не го бив ши Со вјет ски Са вез. Ова ква 
по зи ци ја Мо скве ко ја еви дент но, и све бр же, ши ри ути цај и 
на и ла зи на при хва та ње од стра не ре жи ма ши ром Бли ског ис-
то ка на во ди на за кљу чак да је да ље су ко бља ва ње са по ма ло 
по су ста лом аме рич ком су пер си лом не из бе жно на ви ше ди-
мен зи о нал ним фрон то ви ма ка ко Бли ског ис то ка, та ко и дру-
где. Оно је уто ли ко не ми нов ни је, уко ли ко по ли тич ки еста-
бли шмент САД-а на ста вља са кон цеп том уни ла те ра ли зма и 
по ку ша јем одр жа ва ња до ми на ци је. Ва шинг тон ско при хва-
та ње про ши ре них уло га по је ди них др жа ва мо же олак ша ти 
тен зи је, али то из и ску је и су штин ске про ме не. Пруженарука 
Ира ну, по ну да ре се то ва ња од но са Ру си ји, де лу ју као на зна ка 
про ме не. Ме ђу тим, так тич ка и при вре ме на са рад ња те шко да 
мо гу уки ну ти струк ту рал но су ко бље на на че ла и ин те ре се. 
На ста вак вред но сне по ли ти ке САД-а ка ко на овом, та ко и у 
дру гим под руч ји ма све та (ши ре ње де мо кра ти је, за ла га ње за 
За пад ни обра зац људ ских пра ва и вред но сти, ли бе ра ли зам 
у еко но ми ји) су ко бља ва ју се са ис точ ним ува жа ва њем тра-
ди ци о нал них кул ту ра и по сто ја њем су ве ре них кон ти нен тал-
них др жа ва — Ру си је и Ки не. 
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Сло бо дан Ян ко вич 
ОСНОВ НЫЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ РОС СИ Й СКОЙ  

БЛИЗ КО ВО СТОЧ НОЙ ПО ЛИ ТИ КИ В НА ЧА ЛЕ 21 ВЕ КА

Ре зю ме 

Изменениявмеждународномпорядкехарактеризуют
сястолкновениеминтересовсильныхдержавимодифика
циямивэкономическихтенденциях.ИзучениеполитикиРос
сиинаБлижнемВостокеявляетсяоченьважнойзадачейв
силу сторатегического и индустриального значения этого
регионадлямировогосообщества.Авторразделилработу
на4главыизаключение.Впервойглавеавтораргументи
руетсвоеисследование,определяетпроблемыипредлагает
краткуюисторическуюсправкуразвитияотношенийРос
сиииБлижнегоВостоканепосредственнопередпериодом
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исследования. Также в первой главе перечисляются имена
другихавторов,которыхинтересуеттажеилипохожая
тематика.Втораяглаваявляетсясвоеобразнымпродолже
ниемпервой,посколькувнейрассматриваетсяпериодпер
войполовины90хг.г.Глава«Возвращениевисламскиймир»
посвященаобзоруэкономическойполитики,дипломатиии,в
меньшейстепени,инициативМосквыпомерамбезопасно
сти в регионе. Четвертая глава освещает экспансиюНА
ТОнаБлижнийВостокиответРоссиинаданнуюполити
ку.Анализрезультатовисследованияроссийскойполитики
врасстматриваемомрегионевпериодмежду1996и2008
г.г.показывает,чтонатерриторииотМароккодоАфга
нистанаРоссиясумеларасширитьсвоевлияниеивернуться
наглобальнуюаренувкачествемировойдержавы,чемнару
шилаконцепциюунилатерализма.
Ключевыеслова:Россия,БлижнийВосток,энергоносители,

исламскиймир,США,НАТО,войнавИраке.
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ДраганПетровић*

СПОЉНАПОЛИТИКАРУСИЈЕ
НАЕВРОПСКОМПРАВЦУ(СА

ПОСЕБНИМОСВРТОМНАБАЛКАН)

Ре зи ме

Рад се ба ви основ ним стра те гиј ским прав ци ма са вре
ме не ру ске по ли ти ке на свом европ ском прав цу. Ру си ја је у 
стал ном уз ле ту то ком по след ње де це ни је, за раз ли ку од те
шке кри зе у ко јој се на ла зи ла то ком де ве де се тих го ди на 20. 
ве ка. Као ре зул тат ја ча ња зе мље, до ла зи и до ње не ис так ну
ти је по зи ци је у ме ђу на род ним од но си ма, а у овом ра ду по себ
но је ана ли зи ра на по ли ти ка и по зи ци ја зе мље у Евро пи, има
ју ћи у ви ду да је Ру си ја свет ска си ла и дво кон ти нен тал на 
зе мља (eвроазијска). По ред при мар ног ин те ре са ко ји Ру си ја 
има на про сто ру За јед ни це не за ви сних др жа ва, она у Евро
пи нај ви ше по ла же на стра те шку са рад њу са Не мач ком и 
Фран цу ском. Ру си ја има низ су ко ба ин те ре са са САД, са ко
јом по ред то га има и од ре ђе на пи та ња са рад ње.
Кључ не ре чи: Ру си ја; европ ски пра вац ру ске по ли ти ке; успон 

Ру си је; су коб ин те ре са и мо гућ но сти са рад ње 
са САД; стра те шки ин те ре си са Не мач ком и 
Фран цу ском; бал кан ски пра вац;

 Увод 
Са вре ме на Ру си ја (Ру ска Фе де ра ци ја) је јед на од рет ких 

дво кон ти нен тал них др жа ва, ко ја се про сти ре и у Евро пи (4,6 
ми ли о на км кв и око 106 ми ли о на ста нов ни ка) и у Ази ји (12,5 

* Ин сти ту т за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Београд
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ми ли о на км кв и бли зу 40 ми ли о на ста нов ни ка).1 Ва жност 
европ ског прав ца је по себ но на гла ше на у ру ској ци ви ли за-
ци ји, ге о по ли ти ци, ка ко у исто риј ском кон тек сту, та ко и у 
са вре ме ним стре мље њи ма, по што се Ру си ја пре све га сма тра 
де лом Евро пе.2 

Са вре ме на Ру си ја је у ге о граф ском сми слу са став ни 
део го то во по ло ви не европ ског кон ти нен та са ко јим је ве о-
ма про же та и по ве за на ци ви ли за циј ски, исто риј ски и еко-
ном ски. На ро чи то је оста так Евро пе за ин те ре со ван за ру ске 
ре сур се, од ко јих су на пр вом ме сту енер ген ти, по себ но наф-
та и гас, али и мно ге ва жне ру де ме та ла и не ме та ла, др во, у 
пер спек ти ви и чи ста во да. У со ци о ло шком сми слу Ру си ја је 
бли жа ис точ но е вроп ским зе мља ма у тран зи ци ји, не го ви со-
ко ра зви је ним др жа ва ма За пад не Евро пе, где је сред ња кла са 
вр ло ста бил на – ста ту сно пре све га, еко ном ски и по ли тич ки. 
У по ли тич ком сми слу Ру си ја има ве о ма раз ви је не, чак стра-
те шке од но се са нај ва жни јим др жа ва ма ЕУ, па и са са мом ЕУ. 
Ком плек сност си ту а ци је за зва нич ну Мо скву мо же мо ви де ти 
у чи ње ни ци да САД има ју огро ман ути цај на до га ђа је у Евро-
пи, по себ но за хва љу ју ћи НА ТО са ве зу и да Ру си ја и по ред, 
услов но ре че но, со лид них од но са са зва нич ним Ва шинг то-
ном, има и ви ше не ре ше них пи та ња од ве ли ке ва жно сти, од 
ко јих је на пр вом ме сту на европ ском про сто ру по ли тич ка 
бу дућ ност Укра ји не.

По сле рас па да СССР, Ру ска Фе де ра ци ја је то ком де ве-
де се тих го ди на 20. ве ка, у усло ви ма но во на ста лог мо но по-
лар ног свет ског по рет ка у ме ђу на род ним од но си ма и уну тра-
шњег дру штве но-по ли тич ког про це са тран зи ци је у ко ји ма 
се на шла, по ку ша ва ла да про на ђе сво је ме сто у европ ској и 
свет ској по ли ти ци. У том пе ри о ду два пред сед нич ка ман да та 
Бо ри са Јељ ци на и ни за иза зо ва у ко ји ма се на шла, пре све-

1 А. Л. Че па лы га, Г. И. Че па лы га, Ре ги о ны Рос сии, Спра воч ник, Из да те лъ ско-
тор го вая кор по ра ция «Да шков и К», Мо сква, 2004.

2 О пре суд ном ути ца ју европ ског опре де ље ња и иден ти те та Ру си је, ви де ти у 
Дра ган Пе тро вић, «Ру си ја и Евро па» (I), Све ске, број 78, ок то бар 2005, Ма ли 
Не мо, Пан че во, стр. 153-167. и «Ру си ја и Евро па» (II ), Све ске, број 79, ја ну-
ар 2006, Ма ли Не мо, Пан че во, стр. 187-197; а о ге о по ли тич ком исто риј ском 
кон тек сту ру ске по зи ци је у Евро пи од истог ауто ра Ру си ја на по чет ку ХХI 
ве ка – ге о по ли тич ка ана ли за, Про ме теј, Но ви Сад и Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, Но ви Сад, 2007, под на слов «Ге о по ли тич ки и исто риј ски 
кон текст ру ске по зи ци је на кон ти нен ти ма на ко ји ма се рас про сти ра ла», и у 
окви ру ње га део «Ру си ја и Евро па», стр. 161-172.
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га у свом тран зи ци о ном по ку ша ју (пре)на глог пре ла ска из 
со ци ја ли стич ко-план ског у нео ли бе рал ни ка пи та ли стич ки 
дру штве но-еко ном ски по ре дак, до ла зи до бит ног сла бље ња 
зе мље и до озбиљ ног ума ње ња ње ног зна ча ја у ме ђу на род-
ним од но си ма. Ме ђу тим, од кра ја 1999. го ди не, и до ла ска на 
власт Вла ди ми ра Пу ти на, пр во као пре ми је ра, по том од 31. 
де цем бра 1999. као вр ши о ца ду жно сти пред сед нка, а од мар та 
2000. и као иза бра ног пред сед ни ка Ру си је, до ла зи до бит ног 
пре о кре та и ја ча ња зе мље и на уну тра шњем и на спољ но по-
ли тич ком пла ну. У овом ра ду ће мо по себ ну па жњу по све ти-
ти по зи ци ји Ру си је у европ ском окру же њу и ње ној европ ској 
по ли ти ци. Све у куп но ја ча ње Ру си је у по след њој де це ни ји, те 
на ста вља ње и чак по ве ћа ва ње при ти са ка по ли ти ке САД ка 
ду би ни Евро а зи је усло ви ли су про ме ну по ли ти ке зва нич не 
Мо скве пре ма Аме ри ци и НА ТО-у, чи ја би ме та фо рич ка во-
до дел ни ца мо гао би ти на ступ бив шег пред сед ни ка (са да пре-
ми је ра) Вла ди ми ра Пу ти на на ме ђу на род ној кон фе рен ци ји у 
Мин хе ну фе бру а ра 2007. го ди не. 

 Ко ор ди на те спољ не по ли ти ке са вре ме не 
Руси је

У спољ но по ли тич кој рав ни по зи ци ја Ру си је је усло вље-
на: 

а) Си сте мом са ве за ко ји Ру си ја има на под руч ју Евро а-
зи је. Ра ди се о др жав ној уни ји ко ју има са Бе ло ру си-
јом, За јед ни ци не за ви сних др жа ва, За јед нич ком еко-
ном ском про сто ру и Шан гај ском спо ра зу му. Др жав-
на уни ја са Бе ло ру си јом, ни је још у прак си за жи ве ла 
у пот пу но сти, али без об зи ра на од ре ђе не по ли тич ке 
раз ли ке ко је по сто је из ме ђу два ру ко вод ства (Ру си-
је и Бе ло ру си је), си ту а ци ја је та ква да су обе зе мље 
по ве за не ви ше стру ко, и да раз ви ја ју и за јед нич ку од-
бра ну у од но су на тре ће зе мље, по ред ве о ма те сне, 
еко ном ске, кул тур не и дру ге са рад ње (бо ље ре че-
но ин те гра ци је). Ста нов ни штво Бе ло ру си је и бли зу 
по ло ви не ста нов ни штва Укра ји не има по ред, евен-
ту ал но, свог ужег на ци о нал ног и ши ре про ру ско, а 
је дан део и ру ско на ци о нал но од ре ђе ње. За јед ни ца 
не за ви сних др жа ва још увек функ ци о ни ше на је дан, 
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углав ном успе шан на чин, док је За јед нич ки еко ном-
ски про стор још увек не до вр шен, а због нео д луч ног 
ста ва Укра ји не по сте пе ну ин те гра ци је и де лом не-
из ве стан са вез. Нај зад, Шан гај ски спо ра зум, за хва-
љу ју ћи свом ја ча њу по след њих не ко ли ко го ди на и на 
вој ну ди мен зи ју, пред ста вља ва жан фак тор ко ји да-
је из ве сну си гур ност Ру си ји, да ши ре ње аме рич ког 
ути ца ја и НА ТО са ве за не ће мо ћи да пре ђе у ду би ну 
Ази је. По сто ји и са вез ОТ БОК, ко ји чи не по ред Ру-
си је и зе ма ља сред ње Ази је ЗНД, још и Бе ло ру си ја 
и Јер ме ни ја. Ру си ја, по ред на ве де ног си сте ма др жав-
них уни ја и са ве за, има и спе ци јал не од но се и би ла-
те рал ну са рад њу стра те шког ни воа са ни зом зе ма ља 
и вла да у све ту, по чев ши од Си ри је, пре ко Ве не цу е-
ле, Хон ду ра са, Ку бе и др. 

б) Услов но гле да но, бла го на кло ним од но сом Ру си је 
пре ма ЕУ, а на ро чи то пре ма не ким ње ним зе мља ма, 
по пут Не мач ке, Фран цу ске и др. Овај од нос пре ма 
ЕУ, на ро чи то не ким ње ним но ви јим чла ни ца ма на 
Ис то ку, мо же да се, та ко ђе, услов но гле да но, де лом 
ре ла ти ви зу је по сле ин ста ли ра ња ра кет ног шти та у 
Пољ ској и ра дар ског си сте ма у Че шкој, али и ови по-
те зи су ве за ни пре све га за од но се Ру си је пре ма САД. 
На су прот то ме стра те шки ин те ре си из ме ђу Ру си је са 
Не мач ком и Фран цу ском (у знат но ма њој ме ри и са 
Ита ли јом и Шпа ни јом) су чвр сти и за све ове си ле 
ве о ма ва жни.

в) Сло же ним од но си ма пре ма САД, ко ји по ред ни за ме-
ђу соб но ис пре пле те них ин те ре са, по след њих го ди-
на све ди рект ни је ула зе у суп ти лан су коб по ви ше 
ва жних пи та ња. У том кон тек сту у др жа њу Ру си је, 
ва жну пре крет ни цу пред ста вља Пу ти нов го вор у 
Мин хе ну по чет ком 2007. го ди не, ко ји је на го ве стио 
озбиљ ни је су прот ста вља ње Ру си је Аме ри ци, по ни-
зу ва жних пи та ња где по сто ји су коб ин те ре са. И по-
ред то га, су коб ин те ре са са САД ни је де фи ни тив но 
пре ра стао у оп шти су коб из ме ђу две др жа ве, већ се 
и да ље ра ди о моћ ним парт не ри ма ко ји на гло бал ној 
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сце ни од ме ра ва ју од нос сна га, али у исто вре ме и са-
ра ђу ју по ни зу ва жних пи та ња.3

г) Сло же ним од но сом са Ки ном, ко ји је пре вас ход но 
са ве знич ки, пре све га у од но су на аме рич ку по ли ти-
ку и НА ТО. С дру ге стра не, по тен ци јал не су прот но-
сти из ме ђу Ру си је и Ки не оста ју, нај ви ше у ви ду ру-
ске опре зно сти у од но су на свог ју го и сточ ног су се да. 
Та ко у од но су на ве ли ка про стран ства сла бо на ста-
ње ног ис точ ног Си би ра и Да ле ког ис то ка, на ла зи се 
гу сто на ста ње на Ки на.4 Ру ско-ки не ски вој но-по ли-
тич ки са вез, ина че де фан зив ног ка рак те ра, нај ви ше 
из ра жен кроз Шан гај ски уго вор (са вез, али јан су), 
као и уска са рад ња Ру си је са цен трал но а зиј ским зе-
мља ма пост со вјет ског про сто ра (ЗНД, Шан гај ски са-
вез, ОД БОК), чи не зва нич ну Мо скву си гур ни јом на 
азиј ском про сто ру у од но су на САД и НА ТО, и да је 
јој ве ћу ма не вар ску по зи ци ју за европ ски пра вац.

 На ве де ној гру пи фак то ра, као нај но ви је мо мен те мо-
же мо при до да ти још два ва жна ме ђу на род на до га ђа ја у по-
след њих не ко ли ко ме се ци. Пр ви је успе шна ак ци ја ру ских 
ору жа них сна га ав гу ста 2008. го ди не у За кав ка зју, што је ре-
зул ти ра ло осу је ће њем вој ног по ку ша ја гру зиј ских вла сти на 
че лу са пред сед ни ком Са ка шви ли јем, да му ње ви том ак ци-
јом по вра ти су бјек ти ви тет над от це пље ним ре пу бли ка ма Ју-
жном Осе ти јом и Аб ха зи јом. На про тив, по сле то га зва нич на 
Мо сква је и de iure ове зе мље при зна ла као не за ви сне. Oвај 
до га ђај се не мо же по сма тра ти са мо ре ги о нал но, већ и као 
оп шта спрем ност и спо соб ност зва нич не Мо скве да за шти ти 
сво је нај ви тал ни је ин те ре се на пост со вјет ском про сто ру, али 
по по тре би и у ши рем ма кро ре ги о ну Евро а зи је.5 

3 У тре ну ци ма ка да пре да је мо овај рад, вест о по бе ди Ба ра ка Оба ме на пред-
сед нич ким из бо ри ма у САД би мо гла да бу де по вољ на окол ност за по пра-
вља ње ме ђу соб них од но са САД и Ру си је, а евен ту ал но чак и пре ди спо зи ци ја 
за по бољ ша ва ње оп ште по ли тич ке си ту а ци је у све ту.

4 Ов де мо ра мо до да ти да су ове су прот но сти ипак не што мек ше, по што су 
гра нич не обла сти Ки не пре ма Ру си ји сла би је на се ље не од цен трал не Ки не. 
Ра ди се о се вер ним под руч ји ма Ман џу ри је и о Уну тра шњој Мо но го ли ји, те 
о де лу Син кјан га. На су прот то ме, уз са му ки не ску гра ни цу су нај ју жни је ру-
ске обла сти ис точ ног Си би ра (Бај кал ска област) и Да ле ког ис то ка (При мор је 
и По а мур је) не што ви ше на ста ње не од оста лих де ло ва ис точ ног Си би ра и 
Да ле ког ис то ка.

5 Овај ско ра шњи вој но-по ли тич ки су коб опи сан је и ана ли зи ран у на уч ној 
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Дру го је ве ли ка еко ном ска кри за, ко ја је за хва ти ла пре 
све га САД, а у ма њој ме ри и зе мље ЕУ, па и не ке дру ге кон-
ти нен те (пре вас ход но тзв. За пад у ши рем сми слу). Ка ко су 
ко ло сал не свет ске др жа ве по пут Ки не, Ин ди је, па и Ру си-
је, Бра зи ла ван епи цен тра ове еко ном ске де струк ци је са још 
укуп но не са гле ди вим по сле ди ца ма, за оче ки ва ти је из ме ну 
ге о по ли тич ког од но са сна га, чак и у кра ћем ро ку, иза зва ног 
сла бље њем еко ном ске мо ћи пре све га САД и Бри та ни је. У 
овом тре нут ку, док је кри за још у раз во ју, те шко је про це ни ти 
укуп не ефек те ових про ме на, али је ја сно да је аме рич ка моћ 
до жи ве ла свој озби љан и иде о ло шки и прак тич ни уда рац.6 
На ве де ним фак то ри ма ши рег зна ча ја мо же мо у кра ћем ро ку, 
као дра го цен за ру ску спољ ну по ли ти ку, до да ти и мо ме нат 
па да вла де «на ран џа сте ко а ли ци је» у Укра ји ни, рас пи си ва ње 
но вих из бо ра за де цем бар 2008. До шло је до ви дљи ве на пу-
кли не у да љем по тен ци јал ном са ве зу Вик то ра Ју шчен ка и 
Ју ли је Ти мо шен ко, где се Ти мо шен ко ва при бли жи ла про ру-
ском бло ку у зе мљи.

 Ка да је реч о при о ри те ти ма ру ске по ли ти ке у Евро пи, 
из дво ји ли би смо сле де ће. Пр во, то је за шти та те ри то ри јал-
ног ин те гри те та Ру си је на ње ном европ ском под руч ју, као и 
те ри то ри јал ни ин те гри тет ру ских са ве зни ка, пре све га Бе ло-
ру си је, ко ја је у др жав ној уни ји са Ру си јом. Ка да је у пи та њу 
Укра ји на, ту је нај ва жни ји ру ски ин те рес да она не уђе у НА-
ТО, као и да оста не у са ста ву ин те гра тив них про це са на пост-
со вјет ском про сто ру, у чи јем је цен тру Ру си ја, по пут ЗНД и 
За јед нич ког еко ном ског про сто ра. У слу ча ју од сту па ња од 
ових при о ри тет них ру ских ци ље ва у Укра ји ни, ал тер на ти-
ва је од у ста ја ње од те жњи по сма тра ња Укра ји не као је дин-
стве не це ли не и пре ла зак на за шти ту ру ских ин те ре са у де лу 
зе мље, од но сно у ње ној ју го и сточ ној по ло ви ни, где пре о вла-

мо но гра фи ји Дра ган Пе тро вић, Ге о по ли ти ка пост со вјет ског про сто ра, 
Про ме теј – Но ви Сад и Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду – 
Бе о град, Но ви Сад, 2008, део о Гру зи ји стр. 71-99, по себ но «Вој ни су ко би 
Гру зи је са Ју жном Осе ти јом, Аб ха зи јом то ком ле та 2008. го ди не, са крат-
ко трај ним рат ним деј стви ма и са Ру си јом у пр вој по ло ви ни ав гу ста», стр. 
91-99.

6 Иде о ло шки удар би се мо гао ис ка за ти у кри зи до ми на ци је нео ли бе рал них 
по сту ла та еко ном ске док три не су бли ми ра не у тзв. «Ва шинг тон ском спо-
ра зу му»; Прак тич ни удар би се мо гао огле да ти у енорм ним фи нан сиј ским 
гу би ци ма пре све га САД и Бри та ни је, али у ма њој ме ри и мно гих дру гих 
др жа ва све та, укљу чу ју ћи ин ди рект но и са му Ру си ју. 
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да ва ру ско и ру ско је зич ко ста нов ни штво.7 Иако се ва жност 
Укра ји не не мо же ме ри ти ни са јед ним дру гим про сто ром 
за Ру си ју (ван соп стве ног те ри то ри јал ног ин те гри те та, Бе ло-
ру си је и се вер ног Ка зах ста на), по сто ји од ре ђе на слич ност са 
по зи ци јом Гру зи је у не по сред ној про шло сти.  

На и ме, Ру си ја је чи ни ла до ста да за др жи Гру зи ју, као 
тра ди ци о нал но кул тур но-ци ви ли за циј ски и исто риј ски зе-
мљу сво је ор би те. Ме ђу тим, по сле «ре во лу ци је ру жа» и до ла-
ска Са ка шви ли ја на власт, у зва нич ној Мо скви су по ста ја ли 
све ви ше све сни да је у сред њем ро ку те шко по но во окре ну ти 
Гру зи ју ка свом пре суд ном ути ца ју. У том прав цу су кључ ни 
до га ђа ји би ли не мо гућ ност гру зиј ске опо зи ци је да уз др ма Са-
ка шви ли јев (не де мо крат ски) ре жим ко ји је из да шно по ма ган 
од САД, при че му су ва жни до га ђа ји би ли по бе да Са ка шви-
ли ја на ван ред ним пред сед нич ким из бо ри ма ја ну а ра 2008. 
и по бе да ње го ве стран ке на ван ред ним пар ла мен тар ним из-
бо ри ма ма ја 2008, са дво тре ћин ском ве ћи ном до вољ ном за 
из ме ну Уста ва; по том из гла са ва ње на ре фе рен ду му ја ну а ра 
2008, са бли зу 70 % иза шлих гла са ча у при лог „за“, пра ва на 
ула зак Гру зи је у НА ТО; на го ве ште на спрем ност по ли тич ког 
вођ ства Гру зи је да у ско рој бу дућ но сти иза ђе из ЗНД; пре у-
ра ње но на пу шта ње од стра не ору жа них сна га Ру си је вој них 
ба за у ју жном де лу Гру зи је и пре ма гра ни ци са Јер ме ни јом 
услед при ти са ка гру зиј ске стра не већ до 1. де цем бра 2007, 
а не до 1. ја ну а ра 2009, на шта су ме ђу на род ним уго во ром 
има ле пра во. Да кле, у та квом спле ту окол но сти у по ли тич-
ком вођ ству Ру си је је по сте пе но са зре ва ла спрем ност да је 
Гру зи ја у крат ком, па и сред њем ро ку, све док је Са ка шви ли 
на вла сти, ван ор би те пре суд ног ути ца ја Мо скве и под до-
ми нант ним ути ца јем САД и НА ТО. Сто га је од лу че но да се 
по др жа ва ју Аб ха зи ја и Ју жна Осе ти ја у сво јој су ве ре но сти, 
што је на кон из не над не ору жа не агре си је Са ка шви ли је вог 
ре жи ма по чет ком ав гу ста 2008. и те шког по ра за од ру ских 

7 По ред на ве де них при о ри те та у ви ду те ри то ри јал ног ин те гри те та сво је те-
ри то ри је и на европ ском прав цу те ри то ри је Бе ло ру си је и Укра ји не (пре вас-
ход но ју го и сточ не по ло ви не зе мље ко ја је ве ћин ски на ста ње на ру ским и 
ру ско је зич ким укра јин ским ста нов ни штвом), на про сто ру Ази је са мо још 
те ри то ри ја се вер ног Ка зах ста на (ко ја је, та ко ђе, ве ђин ски на ста ње на ру ским 
и ру ско је зич ким сло вен ским ста нов ни штвом), има та ко огром ну ва жност за 
ру ски на ци о нал ни ин те рес, због че га би Ру си ја и би ла по тен ци јал но спрем-
на да уђе и у рат ни су коб ве ћих раз ме ра.
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сна га, ма те ри ја ли зо ва но при зна ва њем не за ви сно сти ове две 
за кав ка ске зе мље. 

У том прав цу по сто ји са мо до не кле слич ност са Укра-
ји ном, уз на по ме ну да је пи та ње Укра ји не кру ци јал но ва жно 
за ру ске ин те ре се на европ ском прав цу и да је у том пи та њу 
суп тил ност по ли ти ке да ле ко из ра же ни ја. Ме ђу тим, у крај њој 
ли ни ји, при ли ком екс трем них по те за су прот не стра не (чи ји 
је пред став ник у Укра ји ни про а ме рич ки ори јен ти са ни пред-
сед ник Вик тор Ју шчен ко), ко ја би ре зул ти ра ла ди рект ним 
по ку ша јем увла че ња Укра ји не у НА ТО, уз би ло ка кво ин сти-
ту ци о нал но и де мо крат ско за ле ђе у ви ду ве ћин ске по др шке 
вла сти или ста нов ни штва та квој оп ци ји, то би ре зул ти ра ло 
про ме ном стра те гиј ског ци ља Ру си је, до са да шњег одр жа ва-
ња sta tu sa quo и пре ла зак на со лу ци је ин сти ту ци о нал не по-
де ле зе мље (фе де ра ли за ци ја, ауто но ми је или чак рас пад зе-
мље). 

Ру ски ин те ре си у Укра ји ни су ис ка за ни у сна зи по ли-
тич ке ор га ни за ци је про ру ских стра на ка, пре све га Пар ти је 
ре ги о на на че лу са Вик то ром Ја ну ко ви чем, ко ја је по је ди-
нач но убе дљи во нај ја ча стран ка у зе мљи. По ред ње, ту су 
ко му ни сти Укра ји не ко ји ре дов но пре ла зе цен зус и ула зе у 
пар ла мент (Вр хов ну ра ду), као и још две ва жне стран ке ко је 
по вре ме но по ста ју пар ла мен тар не. То се, пре све га, од но си на 
со ци ја ли сте оку пље не око Мо ро за и стран ку бло ка Ли тви на, 
ко ја је тре нут но у пар ла мен ту на осно ву ре зул та та из бо ра од 
сеп тем бра 2007. У Укра ји ни је до шло до ве ли ког про це па у 
«на ран џа стој ко а ли ци ји», по што Блок Ју ли је Ти мо шен ко и 
ње го ва ли дер ка не по др жа ва ју као при о ри те тан циљ ула зак 
у НА ТО, што је су штин ски циљ стран ке пред сед ни ка ре пу-
бли ке Вик то ра Ју шчен ка, На ша Укра ји на. Ју ли ја Ти мо шен ко 
је за ула зак Укра ји не у ЕУ, као и одр жа ва ње це ло ви то сти зе-
мље са рад њом и са ис точ но у кра јин ским стран ка ма и ува жа-
ва њем бар ми ни му ма ин те ре са ове по ло ви не зе мље.

Ка да је у пи та њу Бе ло ру си ја, ру ски ин те рес је за др жа-
ва ње и про ду бљи ва ње за јед нич ке др жав не уни је са Мин ском, 
где је пред сед ник Лу ка шен ко са мо јед но од ре ше ња (сва ка-
ко не и иде ал но), кад је у пи та њу парт нер у вр ху бе ло ру ске 
вла сти. Си ту а ци ја у Бе ло ру си ји је за ру ске ин те ре се до ста 
по вољ на јер је бе ло ру ски на род, сем пољ ске на ци о нал не ма-
њи не (ко ја бро ји 5 до 6 % ста нов ни штва), огром ном ве ћи ном 
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за је дин ство са Ру си јом. Бе ло ру си ја је еко ном ски за ви сна од 
Ру си је, по што је упу ће на на увоз од ње прак тич но свих ва-
жних ре сур са (енер ге на та и ру да ме та ла и не ме та ла). С дру ге 
стра не, бе ло ру ска ин ду стриј ска про из вод ња про на ла зи ме-
сто на ве ли ком ру ском тр жи шту за сво је про из во де, ко ји би 
се те шко пла си ра ли на За па ду. 

Ру си ја у За кав ка зју мо же да ра чу на на тра ди ци о нал но 
при ја тељ ство са Јер ме ни јом и на ути цај у Азер беј џа ну. Од но-
си са Ира ном су тра ди ци о нал но до бри, на ро чи то има ју ћи у 
ви ду да зва нич ни Те хе ран упра во у Шан гај ском са ве зу ви ди 
по тен ци јал ну по моћ од сво је угро же но сти пред Аме ри ком.8 
Исто риј ски ло ши од но си Ру си је са Тур ском су по след њих го-
ди на у уз ла зном трен ду. Ру ска ди пло ма ти ја је ус пе ла да про-
тив Са ка шви ли је вог ре жи ма у Гру зи ји до би је по др шку свих 
гру зиј ских су се да, ко ји има ју сво је ма њи не у гра нич ним гру-
зиј ским обла сти ма. То би, с дру ге стра не, мо гло да ути че да и 
у са мој Гру зи ји ве ћин ски са зре свест да про а ме рич ка оп ци ја 
и фрон тал ни су коб са ве ли ким су се дом Ру си јом са да шњег 
ре жи ма ни ти је исто риј ски и кул тур но-ци ви ли за циј ски уте-
ме љен, ни ти до но си пред ност зе мљи. То би мо гло да ути че 
на про ме ну ре жи ма у Тби ли си ју у сред њем и ду гом ро ку, на 
шта се ра чу на у ру ској по ли ти ци на Кав ка зу.9 Ово ме тре ба 
до да ти да је се вер ни Кав каз прак тич но је ди на те ри то ри ја 
Ру си је у европ ском де лу зе мље где ве ћин ски не до ми ни ра 
ру ско ет нич ко ста нов ни штво, већ раз ли чи ти на ро ди, углав-
ном ислам ске ве ро и спо ве сти, па је ово по тен ци јал но ра њи ва 
област зе мље. Ме ђу тим, сем де лом Че че на, за са да они ни су 
по ста вља ли пи та ње сво је ло јал но сти Ру си ји. Олак ша ва ју ћа 
окол ност ду го роч но за цен трал не вла сти у зе мљи је и чи-

8 У тра ди ци о нал ном су ко бу са Тур ском ко ја ра чу на и на свој ути цај ме ђу тур-
ко фон ским на ро ди ма Кав ка за и сред ње Ази је, зва нич на Мо сква упра во са 
ши ит ским Ира ном има стра те шки са вез.

9 У овај рад о европ ском прав цу Ру си је укљу чи ли смо и За кав ка зје иако оно 
фи зич ко ге о граф ски de iure не при па да Евро пи, али dе fac to те жи, па су ове 
три зе мље (Гру зи ја, Јер ме ни ја и Азер беј џан), као ре ци мо и Тур ска, укљу че-
не у ОЕБС и дру ге об ли ке европ ских ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја, (ре ци мо у 
спорт ским так ми че њи ма и сл.). Због ва жно сти и ис пре пле та но сти ин те ре са 
Ру си је на За кав ка зју са ње ном укуп ном европ ском по ли ти ком, на ро чи то у 
Укра ји ни и цр но мор ском прав цу, по себ но по сле до га ђа ја ав гу ста 2008. сма-
тра ли смо ово ва жним за раз у ме ва ње по ли ти ке и по зи ци је Ру си је на чи та-
вом европ ском прав цу.
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ње ни ца да су ово ма ло људ ни на ро ди и по ре клом углав ном 
ра зно род ни, где је вер ски чи ни лац че сто је ди ни за јед нич ки 
фак тор ме ђу њи ма.10

У Евро пи је, да кле, за Ру си ју нај ва жни ји про стор За-
јед ни це не за ви сних др жа ва, где је још и Мол да ви ја, по ред 
већ спо ме ну тих др жа ва. Прид ње стров ска област, ко ја је 
исто риј ско-ет нич ки сло вен ска, одво ји ла се од Мол да ви је и 
тан ги ра Ру си ји. Ов де је ва жно на по ме ну ти да је ју го и сточ на 
по ло ви на Укра ји не, ко ја је ина че про ру ска, ге о граф ски по-
ве за на са Прид ње стров ском об ла шћу. Са ма Мол да ви ја, ко ја 
при па да ру мун ском на ци о нал ном кру гу, за др жа ва члан ство 
у За јед ни ци не за ви сних др жа ва, по ред то га што је са мо па-
си ван члан ГУ АМ. Да кле, у ру ским пла но ви ма Мол да ви ја се 
по сма тра у окви ру ја ког ру ског ути ца ја, а ал тер на ти ва је, или 
чак па ра лел ни план о из два ја њу Прид ње стро вља у те ри то-
ри ју ко ја је ди рект но под ру ском кон тро лом за хва љу ју ћи ет-
нич ко-исто риј ском ка рак те ру ове обла сти. Ко нач на др жав на 
ком по зи ци ја Укра ји не и Мол да ви је, укљу чу ју ћи и евен ту ал-
не ауто но ми је, фе де ра тив ни си стем и сл. ни је још до кра ја 
за вр ше на и за ви си од ни за уну тра шњо по ли тич ких, као и ме-
ђу на род них окол но сти.

По пи та њу Бал ти ка и Скан ди на ви је Ру си ја је ве о ма за-
ин те ре со ва на, бу ду ћи да се ра ди о ње ном су сед ству. Три бал-
тич ке ре пу бли ке бив шег СССР Есто ни ја, Ле то ни ја и Ли тва-
ни ја су сво јим учла њи ва њем у ЕУ и по себ но у НА ТО, као и 
за хва љу ју ћи укуп ном од но су да оста ну ван ин те гра тив них 
про це са на пост со вјет ском про сто ру у чи јем је цен тру Ру си-
ја, опре де ље не на чел но за су прот ну по ли ти ку од свог ве ли-
ког ис точ ног су се да. Нај ја че оруж је Ру си је у од но су на њих 
је њи хо ва еко ном ска за ин те ре со ва ност за ру ске енер ген те и 
дру ге ва жне ре сур се, као и број на ру ска ет нич ка и ру ско је-
зич ка ма њи на, на ро чи то у Ле то ни ји (бли зу 40 %) и Есто ни ји 
(бли зу 35 %), док је не што ма ња у Ли тва ни ји (око 12 %). У 
од но су на Скан ди на ви ју Ру си ја има тра ди ци о нал но ко рект-
не су сед ске од но се са прак тич но свим зе мља ма овог ре ги о-
на, иако су не ке од њих чла но ви и НА ТО са ве за (Нор ве шка 
и Дан ска). Ми ро љу би ва по ли ти ка скан ди нав ских др жа ва, 
10 Ме ђу тим, и ту по сто је по је ди не раз ли ке, по што по ред нај број ни јих су ни та 

ме ђу му сли ма ни ма овог де ла Ру си је је дан ма њи део при па да ши и ти ма.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 12/2009, год. V vol. 5 стр. 163182

173

њи хов ви сок еко ном ски стан дард и ци ви ли за циј ски ни во, 
ко ји ма ге о граф ски по сма тра но ру ски се ве ро за пад ни ре ги он 
пред ста вља ва жног су се да, чи не низ пред но сти за раз вој жи-
ве са рад ње у тр го вин ском, са о бра ћај ном и ту ри стич ком до-
ме ну.

У од но су на Европ ску уни ју, Ру си ја раз ви ја стра те шки 
и ин те ре сно до бре од но се. Ка да су у пи та њу по је ди нач не 
др  ж а ве, Ру си ја има још бо ље од но се са нај ва жни јим кон ти-
нен тал ним си ла ма, по пут Не мач ке и Фран цу ске. Ру си ја има 
ду го ро чан и стра те шки ин те рес збли жа ва ња и стра те шког 
парт нер ства са ове две моћ не кон ти нен тал не европ ске си ле, 
и њи хо вог уда ља ва ња од ан гло-аме рич ке (по себ но аме рич ке) 
по ли ти ке. Фран цу ска се, из ве сно, тре нут но одво ји ла од сво-
је уоби ча је не ма три це од но са са ве ли ким си ла ма, за хва љу ју-
ћи по ли ти ци ко ју на ме ће Ни ко ла Сар ко зи, а у ди пло ма ти ји 
по др жа ва ми ни стар спољ них по сло ва Бер нар Ку шнер. У Не-
мач кој је да ле ко ма њи от клон, ко ји са да, у од но су на по ли ти-
ку бив шег кан це ла ра Гер хар да Шре де ра, пре ма Ру си ји во ди 
Ан ге ла Мер кел.

Не мач ка је еко ном ски и де мо граф ски нај ја ча европ ска 
зе мља ван Ру си је. Она за у зи ма ва жан ге о по ли тич ки по ло жај 
у сре ди шњем де лу европ ске ни зи је, са ве о ма по вољ ним коп-
не ним и мор ским ко му ни ка ци ја ма са зе мља ма пост со вјет-
ског про сто ра. У ге о по ли тич ком сми слу Не мач ка и Ру си ја 
има ју низ по ду дар них ин те ре са11, што има и сво је исто риј ско 
за ле ђе.12 На ро чи то је ве ли ка за ин те ре со ва ност Не мач ке за 
увоз енер ге на та и дру гих си ро ви на и по лу про и зво да из Ру си-
је, а и Ру си ји је Не мач ка нај ве ћи спољ но тр го вин ски парт нер. 

Фран цу ска је зе мља, ко ја је тра ди ци о нал но у до брим 
од но си ма са Ру си јом. Од Ан тан те кра јем 19. и по чет ком 20. 
ве ка, чи ја је око сни ца био ру ско-фран цу ски са вез, пре ко ме-
ђу рат ног вој но по ли тич ког пак та из ме ђу Фран цу ске и СССР 
1935. (ко ме ни су мо гли да бу ду пре пре ке ни иде о ло шке раз-
ли ке), до Де Го ло ве ви зи је Евро пе «од Атлан ти ка до Ура ла», 

11 Ки син џер, твр ди да је «ноћ на мо ра Аме ри ке у Евро пи са вез из ме ђу Ру си је 
и Не мач ке», ви де ти у Хен ри Ки син џер, Ди пло ма ти ја, II књи га, Вер зал прес, 
Бе о град, 1997.

12 Ру си ја и Пру си ја, као и не мач ке зе мље у це ли ни, су све до Пр вог свет ског 
ра та има ле, исто риј ски по сма тра но, са ве знич ке од но се. Чак и су коб у Пр вом 
свет ском ра ту је на стао ин ди рект но, пре ко њи хо ве по ве за но сти са си сте мом 
са ве за у Ан тан ти, од но сно Цен трал ним си ла ма.
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пре ко Сар ко зи је вог пред ло га о за јед нич ком европ ском еко-
ном ском про сто ру у ко ји би спа да ла и Ру си ја за јед но са ЕУ, 
зва нич ни (и не зва нич ни) Па риз је увек у Ру си ји ви део свог 
мо гу ћег са ве зни ка или ма кар из у зет но ва жног по тен ци јал-
ног стра те шког са рад ни ка. 

У струк ту ри по ли тич ких стра на ка у Не мач кој и Фран-
цу ској по сто ји раз ли чи то опре де ље ње ка ко пре ма САД, та-
ко и пре ма Ру си ји. У Не мач кој је ле ви ца (со ци јал де мо кра ти) 
ма ње на кло ње на САД, а има ви ше раз у ме ва ња пре ма Ру си ји 
(при мер бив ши кан це лар Гер хард Шре дер). На су прот то ме, 
де сни ца за др жа ва ко рект не и чак при ја тељ ске од но се пре ма 
Ру си ји, али је ви ше окре ну та ка САД, че му нај бо љи при мер 
да је са да шња кан це лар ка Ан ге ла Мер кел. У Фран цу ској су 
де го ли сти, ко ји су по след њих де це ни ја нај че шће на вла сти, 
пу ни не по ве ре ња пре ма САД и оства ру ју ко рек тан од нос 
пре ма Ру си ји, али је ве ли ки из у зе так са да шњи пред сед ник 
Ре пу бли ке Ни ко ла Сар ко зи. Из ра зи та де сни ца у окви ру На-
род ног фрон та је слич них по ли тич ких по зи ци ја пре ма ве ли-
ким си ла ма као и де го ли сти, а ле ви ца је по де ље на, али ипак 
ве ћин ски, при бли жно као и де сни ца, опре де ље на по на ве де-
ном пи та њу.13 Да кле, САД не ма ју зна чај не по ли тич ке при ја-
те ље у ле пе зи нај ва жни јих стра на ка у Фран цу ској, где је ак-
ту ел ни пред сед ник Сар ко зи сен за ци о нал ни из у зе так. Ру си ја 
има по др шку раз ли чи тих по ли тич ких гру па ци ја, а нај ма ње 
јој је на кло њен мон ди ја ли стич ки део дру штва, без об зи ра да 
ли се ра ди о со ро шев ској «ле ви ци» или нео ли бе рал ној «де-
сни ци».

Др жа ве Ви ше град ске гру пе су, фак тич ки, бив ше чла-
ни це Вар шав ског уго во ра и СЕВ, ко је су са да чла ни це ЕУ и 
НА ТО. Са не ки ма од њих, по пут Пољ ске, Ру си ја има тра ди-
ци о нал но ло ши је од но се, што мо же до ћи до из ра жа ја по сле 
фор ми ра ња Ра кет ног шти та. Нај бо ље од но се Ру си ја у овом 
ре ги о ну има са Сло вач ком. Од но си са Че шком, и по ред из-
ве сног не спо ра зу ма ко ји ће ве ро ват но на ста ти из ме ђу две зе-
мље, по што се у окви ру кон цеп та Ра кет ног шти та у Че шкој 
на ла зи ње гов ра дар ски си стем, има ју тра ди ци ју, па и пер-
спек ти ву до брих од но са. 

13 Та ко ђе и по след њих го ди на фран цу ски по ли ти чар у успо ну на до ма ћој по-
ли тич кој сце ни, цен три ста Фран соа Бај ро, је на слич ним по ли тич ким по-
зи ци ја ма ка да је у пи та њу од нос пре ма САД и мон ди ја ли зму (кри тич ки) и 
пре ма Ру си ји (углав ном бла го на клон са из ве сним кри ти ка ма пре ма још не 
оства ре ном сте пе ну де мо крат ског по рет ка).
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Ру си ја од дру гих др жа ва Евро пе има не што на гла ше ни-
ји ин те рес пре ма Ита ли ји, па и Шпа ни ји, као ве ћим зе мља-
ма ЕУ (мно ги их по ред Фран цу ске и Не мач ке свр ста ва ју и у 
Ста ру Евро пу).

Тра ди ци о нал но ло ши је од но се, пу не су ко ба стра те-
шких ин те ре са, зва нич на Мо сква има у зва нич ном Лон до ну. 
Ти од но си осци ли ра ју од под но шљи вих, про же тих из ве сним 
ме ђу ин те ре си ма, до отво ре но не тр пе љи вих, про же тих су ко-
би ма. Бри та ни ја је нај ве ћи са ве зник САД у Евро пи, и кроз 
ру ско-ен гле ске од но се че сто мо же мо по сма тра ти са мо ни јан-
се укуп них ру ско-аме рич ких од но са.

Ка да је у пи та њу од нос пре ма НА ТО са ве зу, у ко јем нај-
ви ше до ми ни ра ути цај САД, Ру си ја на чел но има дво стру ки 
стан дард. С јед не стра не, ува жа ва овај нај моћ ни ји вој ни са-
вез у све ту и са њим има ин сти ту ци о нал но раз ви јен об лик 
са рад ње. С дру ге стра не, ши ре ње али јан се на Ис ток не по-
сма тра се са оду ше вље њем у Ру си ји и то ме су углав ном са-
гла сни и по зи ци ја и опо зи ци ја. Ру си ја по сле рас пу шта ња ВУ 
не сма тра нео п ход ним оп ста нак НА ТО у Евро пи, а по го то во 
не ње го во ши ре ње на Ис ток. Евен ту ал но по спе ши ва ње раз-
во ја са мо стал них европ ских ору жа них сна га са сим па ти ја ма 
би се по сма тра ло у Ру си ји (и Бе ло ру си ји). Ди фе рен ци јал на 
тач ка пре ко ко је би Ру си ја те шко мо гла да пре ђе је евен ту ал-
но укљу чи ва ње Укра ји не у НА ТО.

Да кле, гле да но стра те шки у од но су на чи тав оста так 
Евро пе (ван Ру си је и др жа ва ЗНД), ру ски глав ни ин те рес је 
да ус по ста ви што ква ли тет ни ју са рад њу ка ко са ЕУ као це-
ли ном, а по себ но са ње ним нај ва жни јим си ла ма Не мач ком 
и Фран цу ском, те да из бег не аме рич ку ге о по ли тич ку зам ку. 
Аме рич ка по ли ти ка у Евро пи је да осу је ти при бли жа ва ње 
из ме ђу Ру си је и нај ва жни јих кон ти нен тал них европ ских си-
ла Не мач ке и Фран цу ске (то је те жи део пла на) и (или) да 
на пра ви дис тан цу из ме ђу ЕУ и ру ске по ли ти ке. Нај зад, као 
по след њи адут по сто ји по ку шај да се у Ис точ ној Евро пи, 
на ро чи то у зе мља ма ко је има ју ло ши је исто риј ско ис ку ство 
са Ру си ма (Пољ ска, бал тич ке ре пу бли ке Есто ни ја, Ле то ни-
ја, Ли тва ни ја и по тен ци јал но и не ке дру ге), ус по ста ве про-
а ме рич ки ре жи ми, ко ји би на пра ви ли рас цеп из ме ђу «Ста-
ре Евро пе» и Ру си је, где би се укли ни ла аме рич ка по ли ти ка. 
Бал кан је та ко ђе об у хва ћен та квим пла но ви ма, где се по себ-
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но ра чу на на оне на ро де и зе мље са ка рак те ри стич ном ру со-
фо би јом, али по мо гућ но сти и дис тан цом у од но су на Фран-
цу ску и Не мач ку, те окре ну тост ан гло сак сон ској по ли ти ци. 
То су Ал бан ци, бо сан ски Му сли ма ни и му сли ма ни у це ли ни, 
док се за зи ре од Бу га ра и по себ но Ср ба, јер су то на ро ди са 
ја ким про ру ским еле мен ти ма (по Бро де ло вим еле мен ти ма 
ду гог и сред њег тра ја ња – од но сно ге о по ли тич ким и ци ви-
ли за циј ско-исто риј ским еле мен ти ма). За ове на ро де де лом је 
ма три ца Грч ка14, а де лом и по по тре би «по ли ти ка шта па», те 
у слу ча ју Ср ба те ри то ри јал не де ком по зи ци је и стал ног при-
ти ска ка њи хо вом сла бље њу и пот чи ње но сти. 

У сво јој по ли ти ци у Евро пи, Ру си ја се при мар но осла-
ња на еко ном ску ди мен зи ју, од но сно на тр го вин ску раз ме ну 
и фи нан сиј ска ула га ња. Ње ни нај ва жни ји спољ но тр го вин ски 
парт не ри су Не мач ка, Укра ји на и Бе ло ру си ја са по 7 до 9 % 
пар ти ци па ци је у ру ском из во зу. По себ но зна ча јан фак тор су 
енер ген ти, на ро чи то наф та и гас. Це во во во ди (наф то во ди и 
га со во ди) су зна чај ни, по што се њи хо ва мре жа стал но до гра-

14 Грч ка је зе мља ко ја је, упра во по Бро де ло вим еле мен ти ма ду гог и сред њег 
тра ја ња, ци ви ли за циј ски и исто риј ски по ве за на са Ру си јом, уз не ко ли ко спе-
ци фич них еле ме на та ко ји овај фак тор мо гу ре ла ти ви зо ва ти. Пр во, Грч ка је 
је ди на зе мља на Бал ка ну у чи јем слу ча ју су Ен гле зи, ма кар де лом, од у ста ли 
од сво је по ли ти ке у ис точ ном пи та њу. Ен гле ска по ли ти ка у ис точ ном пи та-
њу је ди рект но су прот на етич ким на че ли ма ове зе мље у но вом ве ку, а то су 
еле мен ти мо дер ни за ци је и ин си сти ра ње на људ ским пра ви ма и сло бо да ма. 
Су прот но то ме, Бри та ни ја је у Ис точ ном пи та њу по др жа ва ла кон зер ви ра-
ње тур ске вла сти на Бал ка ну и Бли ском ис то ку, су прот но осло бо ди лач ким 
те жња ма по ро бље них хри шћан ских на ро да и не ци ви ли за циј ском по ло жа ју 
у ко јем су се на ла зи ли од стра не су ро вог ото ман ског ре жи ма. Дру го, Грч ка 
има број ну ди ја спо ру у САД, па и не ким дру гим за пад ним зе мља ма, ко ја 
је фи нан сиј ски ути цај на, и тре ће, упра во члан ство Грч ке (као и Тур ске) у 
НА ТО пак ту је ва жна га ран ци ја да не ће до ћи до ди рект ног грч ко-тур ског 
ору жа ног су ко ба, у ко јем је Грч ка де мо граф ски и про стор но да ле ко ма ња 
зе мља. Нај зад исто риј ски гле да но, у гра ђан ском ра ту 1945-1947. ле ви ца у 
Грч кој је по бе ђе на, чи ме је уз по моћ Бри та ни је и САД та да ус по ста вљен 
про за пад ни ре жим, па је Грч ка сле де ћих де це ни ја по ста ла члан НА ТО и ЕУ. 
За хва љу ју ћи члан ству у ЕУ, Грч ка је то ком по след њих не ко ли ко де це ни ја 
оства ри ла убр за ње еко ном ског раз во ја. Ово ме тре ба до да ти да је грч ки ва-
се љен ски па три јарх у Ца ри гра ду (Грч ка у Ати ни има свог па три јар ха) тра-
ди ци о нал но још од пе ри о да Ви зан ти је пр ви ме ђу јед на ки ма у пра во слав ној 
хи је рар хи ји (de iure), и да упра во у ру ском па три јар ху има ри ва ла (de fac to) 
за ствар ног пред вод ни ка пра во слав них хри шћа на. По ред све га на ве де ног, 
грч ка по ли ти ка са свим озбиљ но ра чу на на по др шку Ру си је у ни зу сво јих 
спољ но по ли тич ких пи та ња и по ред чи ње ни це да је зва нич на Ати на у НА ТО 
и ЕУ.
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ђу је и об на вља. Ру си ја је енер гет ска ве ле си ла, и то је ва жно 
сред ство у ње ној спољ ној по ли ти ци.

По ли ти ка Ру си је пре ма Бал ка ну је та ква да се по ред 
еко ном ског ин те ре са у ви ду спољ но тр го вин ске са рад ње и 
при вред них ула га ња, ви ше не го у не ким дру гим де ло ви ма 
Евро пе, мо же ра чу на ти и на исто риј ске и кул тур но-ци ви ли-
за циј ске ве зе. То се на ро чи то од но си на сло вен ске и пра во-
слав не на ро де овог ве ли ког по лу о стр ва. Ван тих обе леж ја су 
са мо Ал бан ци и ма ли део те ри то ри је европ ске Тур ске. На ро-
чи то су ин тен зив ни и ква ли тет ни ру ски исто риј ски и ци ви-
ли за циј ски од но си и ве зе са Ср би ма (и Цр но гор ци ма), Бу га-
ри ма, Ма ке дон ци ма, Гр ци ма, а тек не што на ни жем ступ њу и 
са Ру му ни ма, па и Хр ва ти ма, Сло вен ци ма и раз ли чи тим гру-
па ма сло вен ских му сли ма на (Бо шња ци, бу гар ски По ма ци и 
др.). Ру си ја из град њом га со во да Ју жни ток по ве ћа ва свој ути-
цај на Бал кан, а та ко ђе и ула га њем ни за ка пи тал них фи нан-
сиј ских ула га ња (НИС у Ср би ји, Алу ми ни јум ски ком би нат и 
же ле за ра у Цр ној Го ри, ра фи не ри ја наф те у Бо сан ском Бро ду 
– Ре пу бли ка Срп ска), што пред ста вља ве ро ват но са мо увер-
ти ру за озбиљ ни ји про дор ру ског ка пи та ла на ове про сто ре.

 Пер спек ти ве глав них ко ор ди нат них пра ва ца 
ру ске по ли ти ке у Евро пи

Уко ли ко би смо се усу ди ли да да мо не ке глав не смер ни-
це пред ви ђа ња даљ ње ру ске по ли ти ке у Евро пи (европ ском 
прав цу), оне би се мо гле све сти на сле де ће. 

- За др жа ва ње не по сред ног и пре суд ног ути ца ја на пост-
со вјет ском про сто ру, и по сте пе но укљу чи ва ње по ред Бе ло-
ру си је и са ме Укра ји не (ал тер на ти ва је ју го и сточ на по ло ви на 
зе мље) у свој ди рект ни кул тур но-еко ном ски, а вре ме ном и 
вој но-по ли тич ки про стор.

- Сма њи ва ње, на сва ки мо гу ћи на чин ути ца ја САД (по 
мо гућ но сти и Ве ли ке Бри та ни је) у Евро пи, као и оп ште сма-
ње ње зна ча ја НА ТО, и за у ста вља ње ње го вог ши ре ња на Ис-
ток. Ра кет ни штит је ве ли ка прет ња за ру ске ин те ре се у том 
прав цу. На ве де ни по ли тич ки од нос ће се од ви ја ти ве ро ват но 
«ис под жи та», да кле у услов но мир ној ко му ни ка ци ји ових 
си ла, али је мо гу ће да пар ци јал но до ђе и до по вре ме них ин-
ци ден тал них и ин ди рект них су ко ба ин те ре са си ла (по пут 
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афе ра Ли тви нен ка, сво је вре ме но на ран џа сте ре во лу ци је у 
Укра ји ни, нај но ви јег су ко ба у За кав ка зју и сл.).

- Фор ми ра ње што те шњих и ква ли тет ни јих об ли ка 
стра те шке са рад ње и при ја тељ ства са Не мач ком и Фран цу-
ском, те по здра вља ње сва ког об ли ка дис тан це ових европ-
ских си ла у од но су на САД (у ма њој ме ри и на Бри та ни ју). 
На ро чи то би се у Ру си ји бла го на кло но гле да ло на ја ча ње сва-
ког об ли ка са мо стал них европ ских ору жа них сна га и без бед-
но сти ван НА ТО, где би при род но упра во Не мач ка и Фран-
цу ска има ле до ми нант ну уло гу. 

- Ко ри шће ње еко ном ске сна ге Ру си је, на ро чи то енер ге-
на та и си сте ма це во во да у Евро пи за сво је по ли тич ке ци ље ве 
и пе не тра ци ју ути ца ја. По сле ве ли ке еко ном ске и фи нан сиј-
ске кри зе у САД и де лу За па да, ре ал но је оче ки ва ти да ље 
ја ча ње ру ске еко ном ске мо ћи у Евро пи и све ту. Глав на кар та 
у бу дућ но сти у од но си ма са европ ским зе мља ма сва ке вла де 
у Мо скви је оби ље дра го це них и ква ли тет них ре сур са ко-
је Ру си ја има и ко ји су пре ко по треб ни Евро пи за свој да љи 
при вред ни раз вој. Сто га је њи хов увоз из Ру си је за европ ске 
зе мље че сто нај по вољ ни ји, нај јеф ти ни ји, нај бли жи и нај ло-
гич ни ји. Ово је и нај ве ћа пре пре ка у до са да шњој суп тил ној 
аме рич кој по ли ти ци одва ја ња ин те ре са европ ских зе ма ља и 
ЕУ од Ру си је и ЗНД.

- Од нос Ру си је са ЕУ је ком плек сан и из гле да још не-
про фи ли сан до кра ја, има ју ћи у об зир да и сам ко на чан про-
фил ЕУ ни је за вр шен, а ње на укуп на суд би на мо жда чак и 
не из ве сна. У оној ме ри у ко јој је ЕУ не за ви сан и из гра ђен 
су бје кат ван по ли ти ке САД и НА ТО, би ће сва ка ко по зи тив но 
при хва ће но у зва нич ној Мо скви. Са дру ге стра не, би ро кра-
ти зо ва на струк ту ра ЕУ у Бри се лу, ван ствар них ин те ре са и 
кон тро ле сво јих чла ни ца, на ро чи то оних нај ве ћих по пут Не-
мач ке и Фран цу ске, не би би ла ни као мо дел при хва ће на са 
сим па ти ја ма у Ру си ји. Оту да ће зва нич на Мо сква нај ра ди је 
фор си ра ти би ла те рал ну са рад њу са си ла ма по пут Не мач ке, 
Фран цу ске, Ита ли је, Шпа ни је, из гра ђу ју ћи са њи ма стра те-
шку са рад њу, а па ра лел но по ку ша ва ти да са ЕУ као це ли ном 
одр жа ва до бре од но се и пот пи су ју ћи (по вољ не) уго во ре о ме-
ђу соб ној са рад њи. 

- На про сто ру Бал тич ких др жа ва, као је ди ном де лу 
пост со вјет ског про сто ра ван ин те гр тив них ме ђу др жав них 
про це са у чи јем је цен тру Ру си ја, ко ри сти ти број ну ру ску 
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и ру ско је зич ку сло вен ску ма њи ну (ко ја је ре ал но по сма тра-
но до брим де лом угро же на у сво јим пра ви ма по европ ским 
стан дар ди ма, иако су Есто ни ја, Ле то ни ја и Ли тва ни ка чла-
ни це ЕУ и као та кве из ло же не кри ти ци ор га на ЕУ по том 
пи та њу), као и еко ном ске мо гућ но сти за оства ри ва ње сво јих 
ин те ре са.

- На про сто ру Бал ка на мо гу ће је да до ђе и до про ду-
бљи ва ња су ко ба ин те ре са Ру си је са ан гло а ме рич ком по ли ти-
ком. Пи та ње Ко со ва још ни је за вр ше но, а Ру си ја има сна жне 
ци ви ли за циј ско-исто риј ске ве зе са ве ћи ном на ро да Ба ла ка на 
(сем де ли мич но Сло ве ни је и Хр ват ске, као и му сли ман ских 
на род но сних гру па по лу о стр ва). Ве ро ват но је по ве ћа ва ње 
еко ном ског ути ца ја Ру си је на Ба ла ка ну у це ли ни, али и по ку-
ша ји ди рект ни јег по ве зи ва ња са ве ћи ном бал кан ских др жа-
ва, при че му би јед на од ва жних пре пре ка би ла њи хо во члан-
ство у НА ТО пак ту. Да ља по зи ци ја Укра ји не је та ко ђе ве о ма 
ва жна за укуп ну ге о по ли тич ку по зи ци ју ру ских ин те ре са и 
по ли ти ке на Бал ка ну.

- Те шко је пред ви дљи во, ко ли ко ће Ру си ја гле да ти са 
сим па ти ја ма на да љи ве ро ват ни по раст ути ца ја Ки не у Евро-
пи (пре вас ход но еко ном ски), има ју ћи у ви ду да је са њом 
већ раз ви ла Шан гај ски вој но-по ли тич ки са вез чи ја је сфе ра 
де ло ва ња пре вас ход но Ази ја. На чел но, ра ди се о две си ле у 
си сте му са ве за, пре вас ход но про тив ши ре ња ути ца ја САД и 
НА ТО у ду би ну Евро а зи је, али ни је до кра ја ја сно ко ли ко у 
ства ри и са ма Ру си ја за зи ре од свог де мо граф ски, а све ви ше 
и еко ном ски су пер моћ ног су се да. Са дру ге стра не, ја сно је да 
и по пут Ин ди је, са ма Ки на пре вас ход но раз ви ја свој ге о по-
ли тич ки ин те рес на Ази ју и се би нај бли же ре ги о не, па да за 
њу са ма Евро па не ма при мар ни зна чај.

- По ред свих по тен ци јал них раз ли ка ко ју Ру си ја има и 
мо же има ти са по ли ти ком и вла да ма САД, Бри та ни је и под 
њи хо вим ути ца јем по тен ци јал но дру гим зе ма ља у са мој 
Евро пи, зва нич на Мо сква ће са овим си ла ма за др жа ти са рад-
њу по пи та њу: 

- очу ва ња свет ског ми ра.
- не ши ре ња ну кле ар ног оруж ја и по што ва ња ме ђу соб-

них кон вен ци ја о ње го вом огра ни ча ва њу код по сто-
је ћих ну кле ар них си ла.
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- бор бе про тив ме ђу на род ног те ро ри зма, на ро чи то 
опа сно сти да у њи хо ве ру ке до спе оруж је за ма сов но 
уби ја ње.

- еко ло шког угро жа ва ња пла не те и за шти те жи вот не 
сре ди не.

- еко ном ској са рад њи, обо стра ног ин те ре са.
- са рад ње и ме ђу соб ним уступ ци ма у окви ру ве ли ких 

ме ђу на род них ор га ни за ци ја у ко ји ма има ју за јед нич-
ко члан ство, по пут ОУН, на ро чи то СБ, по том са ми-
ти ма Е 8 и дру гих.
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ку и при вре ду, Бе о град, Но ви Сад, 2008;

- Solj se nitsyne Ale xan dre, Le pro blè me rus se à la fin du XX si
èc le, Fayard, Pa ris 1994;

- Фу ше Ми шел, Eвропска републикa, Сту бо ви кул ту ре, 
Бeoгрaд, 2001.
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Дра ган Пе трович 
ВНЕ ШНЯЯ ПО ЛИ ТИ КА РОС СИИ В ЕВРО ПЕ Й СКОМ  

НА ПРА ВЛЕ НИИс осо бым вни ма ни ем к Бал ка нам

Ре зю ме 

Ав тор рас сма три ва ет основ ные стра те ги че ские на
пра вле ния со вре мен ной рос си й ской по ли ти ки в от но ше нии 
Евро пы. В отли чие от тя же ло го кри зи са, в ко то ром Рос
сия на хо ди ла сь на про тя же нии 90х г.г. ХХ в., в те че нии по
след не го де ся ти ле тия эта стра на по сто ян но на хо дит ся на 
взле те сво е го раз ви тия. В ре зу ль та те уси ле ния го су дар ства 
се год ня Рос сия игра ет ва жную ро ль в раз ви тии ме жду на
род ных от но ше ний. На сто я щ ая ра бо та по свя щ е на осо бо му 
ана ли зу по зи ции и по ли ти ки Рос сии в Евро пе, при ни мая во 
вни ма ние тот факт, что  Рос сия – двух кон ти нен та ль ное 
евра зи й ское го су дар ство. По ми мо пер вич ных ин те ре сов, ко
то рые Рос сия име ет на тер ри то рии СНГ, в Евро пе Рос сия 
при да ет осо бое зна че ние стра те ги че ско му со труд ни че ству 
с Гер ма ни ей и Фран ци ей. Рос сия име ла до ста точ но мно го 
си ту а ций столк но ве ния соб ствен ных ин те ре сов с ин те ре са
ми США. И тем не ме нее, Рос сия про дол жа ет со труд ни ча
ть с США в опре де лен ных сфе рах. 
Клю че вые сло ва: Рос сия, евро пе й ское на пра вле ние рос си

й ской по ли ти ки, взлет Рос сии, столк но ве ние 
ин те ре сов и во змо жно сти  со труд ни че ства с 
США, общ ие стра те ги че ские ин те ре сы с Гер
ма ни ей и Фран ци ей, бал кан ское на пра вле ние.
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БранкоКрга*

СРП СКО – РУ СКИ ОД НО СИ:  
КРИ ЗНЕ 90-ТЕ ГО ДИ НЕ 20. ВЕ КА

По зна то је да се од но си из ме ђу по је ди них зе ма ља ма-
ни фе сту ју на раз ли чи те на чи не у од ре ђе ним исто риј ским и 
по ли тич ким окол но сти ма.

 Кри за у по је ди ним зе мља ма, у њи хо вим ме ђу соб ним 
од но си ма или на ре ги о нал ном, од но сно гло бал ном пла ну, 
сва ка ко је по се бан ам би јент, где се на нај бо љи на чин по ка зу-
је да ли су ти од но си по ста вље ни на пра ве осно ве.

 Де ве де се тих го ди на про шлог ве ка обе зе мље: и Ју го-
сла ви ја, од но сно Ср би ја и Ру си ја, на шле су се у кри зи ко ја је 
има ла не ке слич но сти, али и раз ли ке.

 Слич но сти су се огле да ле у сле де ћем: до шло је до рас-
па да прет ход них др жа ва – СФРЈ и СССР-а; на сту пи ле су про-
ме не по ли тич ког си сте ма; до шло је до за о штра ва ња од но са 
са не ким за пад ним и су сед ним зе мља ма; из би ли су ору жа ни 
су ко би у окру же њу; оста ло је не ре ше но на ци о нал но пи та ње 
основ них на ци о нал них за јед ни ца – Ср ба и Ру са, чи ји су зна-
чај ни де ло ви оста ли у дру гим др жа ва ма или су до би ли ста-
тус из бе гли ца; од стра не де ла ме ђу на род них фак то ра и Ср би 
и Ру си су окри вљи ва ни за ве ћи ну про бле ма ко ји су се ис по-
ља ва ли у њи хо вим др жа ва ма и окру же њу итд.

 Раз ли ке су про из и ла зи ле, пре све га, из бит не дис про-
пор ци је у ве ли чи ни, ре сур си ма, по ли тич кој, еко ном ској и 
вој ној мо ћи две ју др жа ва.

*	 Генерал у пензији
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 Као што је по зна то, у исто ри ји срп ско–ру ских од но са 
би ло је раз ли чи тих пе ри о да: од са ве знич ких и из ван ред но 
до брих, до за тег ну тих.

Исто ри ја нас не дво сми сле но учи да је у на гла ше ном 
ин те ре су и Ср би је и Ру си је да ти од но си бу ду на ве о ма ви со-
ком ни воу.

 За раз ли ку од од но са из ме ђу мно гих дру гих зе ма ља, 
где се обич но ин те рес узи ма као глав ни кри те ри јум ни воа у 
обла сти са рад ње, ка да су у пи та њу Ср би ја и Ру си ја, ту је при-
су тан још је дан ве о ма ва жан фак тор, а то је - на гла ше но по-
зи тив но рас по ло же ње ве ћин ског на ро да Ср ба и Ру са јед них 
пре ма дру ги ма, што пред ста вља сво је вр сну ду хов ну осно ву.

 На жа лост, би ло је пе ри о да ка да ти од но си ни су би ли 
на мо гу ћем ни воу.

 Раз ло га за то има ви ше, а са да бих на вео са мо два: (1) 
ин те ре си дру гих ме ђу на род них фак то ра, зе ма ља и на ро да да 
на ши од но си не бу ду на мо гу ћем ни воу; (2) рас по ло же ње не-
ких фак то ра у на шим зе мља ма.

 По ред ин те ре са ве ли ких си ла, код нас су ка рак те ри-
стич на ре а го ва ња и не ких фак то ра из зе ма ља бив ших чла ни-
ца за јед нич ке др жа ве. 

 У вре ме за тег ну тих од но са са СССР-ом, ти фак то ри су 
од го вор ност за то пре ба ци ва ли на Бе о град, од но сно Ср би ју и 
Ср бе. На жа лост, и са да има та квих ин си ну а ци ја, ко је не до-
при но се ста бил ном раз во ју од но са. 

 По ред ових спољ них фак то ра, ни је тај на да и у Ср би ји 
и у Ру си ји има по је ди на ца и по ли тич ких фак то ра ко ји ни су 
за ин те ре со ва ни за ви сок ни во на ших од но са.

 По је дин ци и по ли тич ки фак то ри у Ср би ји из но се тврд-
ње да нам Ру си ја ни је по ма га ла ко ли ко је мо гла у не ким кри-
тич ним си ту а ци ја ма, да је Ср би ја део Евро пе и да тре ба да се 
окре не пре ма За па ду.

 С дру ге стра не, код по је ди на ца, па и не ких по ли тич-
ких фак то ра у Ру си ји, та ко ђе по сто ји ми шље ње да Ср би ји 
не тре ба по све ћи ва ти зна чај ни ју па жњу, да због ње не тре ба 
ква ри ти од но се са За па дом, те да се Ср би окре ћу Ру си ји са мо 
ка да им је те шко.

 Очи глед но је да ова за стра њи ва ња ни су до бра. Код Ср-
ба је то из ра же но у још јед ном об ли ку: или се Ру си ја на зи ва 
“мај ком” и оче ку је се све стра на по моћ, чак и она ко ја ре ал но 
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ни је мо гу ћа, или се твр ди да Ру си ја не ће или не мо же да по-
мог не Ср би ји. При то ме се обич но ис пу шта из ви да да су и у 
Ср би ји и у Ру си ји на сту пи ле бит не про ме не.

 На осно ву не по сред ног ис ку ства у са рад њи из ме ђу 
СФРЈ, СРЈ, ДЗСЦГ, од но сно Ре пу бли ке Ср би је и СССР-а, од-
но сно Ру си је, мо гло би се на гла си ти сле де ће:

1) Не дво сми сле но по сто ји ве ћин ско рас по ло же ње на-
ших на ро да да се кон стант но одр жа ва са рад ња на ви-
со ком ни воу, што би тре ба ло да пред ста вља ва жну 
осно ву за ак тив ност др жав них ор га на две ју зе ма ља.

2) Очи глед но је да по сто је обо стра ни по ли тич ки, еко-
ном ски, без бед но сни, кул тур ни и дру ги ин те ре си, да 
се та са рад ња стал но раз ви ја. У обла сти од бра не по-
сто ји ду го го ди шња тра ди ци ја ко ју би тре ба ло ис ко-
ри сти ти. Али, ни у Ср би ји ни у Ру си ји, вој ни ци ни су 
тај фак тор ко ји дик ти ра са рад њу, и до бро је што је 
та ко.

3) За обе зе мље је ва жно, а на ро чи то за Ср би ју, да од 
оне дру ге не оче ку је не што што ни је ре ал но, од но-
сно да ин те рес за са рад њом не за сни ва на то ме да 
дру га стра на за тег не сво је од но се са по је ди ним ме-
ђу на род ним фак то ри ма (САД, НА ТО, ЕУ и др).

 У том сми слу, би ло би до бро да се по себ но ана ли зи ра 
кри зна 1999. го ди на, од но сно пе ри од агре си је НА ТО про тив 
СРЈ.

 У Ср би ји се по вре ме но из ла зи са оце на ма да нам та да 
Ру си ја ни је до вољ но по мо гла. На рав но, ка да се зе мља на ђе у 
си ту а ци ји у ка квој је та да би ла СРЈ - по мо ћи ни ка да до ста.

 С дру ге стра не, ру ски пред став ни ци су нас уве ра ва ли 
да су учи ни ли оно што су мо гли.

Ти до га ђа ји би ли су ва жан тест од но са две ју зе ма ља. 
Из тог пе ри о да мо гу ће је из ву ћи раз ли чи те по у ке, а јед на од 
њих је не дво сми сле на: дабиодносиукризнимситуацијама
билинапотребномнивоу,неопходноједасеонистабилно
развијајуудужемпериодиунормалнимоколностима,теда
сталнојачајуповерење,садржајииоблицисарадње.

Уса гла ше ни га сни аран жман из ме ђу Ср би је и Ру си је 
до бра је при ли ка да се на но вим осно ва ма ус по ста ве ко рект-
ни од но си из ме ђу две ју при ја тељ ских зе ма ља и да то бу де 
по у чан при мер и нај бо љи до каз да је мо гу ће оства ри ти обо-
стра ну ко рист у раз во ју срп ско–ру ских од но са.
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Не бој ша Ву ко вић*

На та ли ја На роч ниц ка 
– глас искон ске Ру си је

На та лия На роч ниц кая: 
Рус ский мир, Санкт-Пе-
тер бург, Але те йя, 2007.

Срп ским чи та о ци ма, ру ска 
исто ри чар ка и по ли ти ко лог На
та ли ја На роч ниц ка ни је не по зна
та. Про шле го ди не, у из да њу СКЗ, 
све тлост да на угле дао је срп ски 
пре вод ње ног ка пи тал ног де ла 
«Ру си ја и Ру си у свет ској исто ри
ји». По ред то га, рет ки отаџ бин
ски ча со пи си по вре ме но об ја вљу
ју раз го во ре са На роч ниц ком, као 

и ње не аутор ске при ло ге. Књи га о 
ко јој је ов де реч – «Рус ский мир» 
(мо же се пре ве сти као Ру ски мир, 
али и као Ру ски свет), упра во је 
ком по но ва на од мно го број них 
ин тер вјуа, ре фе ра та и тек сто ва 
ове све стра но обра зо ва не и про
ниц љи ве же не.

На око три сто ти не стра на гу
сто штам па ног тек ста, са бра но је 
ско ро ше зде сет при ло га, углав
ном из пе ри о да од 2003. до 2007. 
го ди не. Ову књи гу ни је јед но став
но ди сци пли нар но де фи ни са ти 
– у њој се пре пли ћу са др жа ји из 
по ли ти ко ло ги је, исто ри је, ге о по
ли ти ке, со ци о ло ги је и кул ту ро ло
ги је. Та ко ра зно вр сне те ме са мо 
су до каз ви ше да се ра ди о осо би 
ко ја има ши рок спек тар зна ња и 
ин те ре со ва ња. 

На роч ниц ка оштро кри ти
ку је са вре ме ни нео ли бе ра ли зам, 
пре по зна ју ћи у ње го вој ис кљу
чи во сти и ба ха то сти, стил бив ше 
ко му ни стич ке иде о ло ги је. Ка ко 
ле по за па жа, да на шња дог ма о то
ме да је глав ни са др жај на ше епо
хе пре ла зак из то та ли та ри зма у 
де мо кра ти ју, нео до љи во под се ћа 
на кли ше на уч ног ко му ни зма о 
пре ла ску из ка пи та ли зма у со ци
ја ли зам. Осим ове, по сто ји још * Докторант на Мегатренд универзитету
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низ дру гих за ни мљи вих ана ло ги
ја. Ка ко ка же аутор ка, «ра ни је је 
фер ман ци ви ли зо ва но сти из да ва
ла Тре ћа ин тер на ци о на ла, а да нас 
Са вет Евро пе као Че твр та ин те
р на ци о на ла». Са вре ме ни ли бе
ра ли зам и не ка да шњи марк си зам 
по чи ва ју на не ко ли ко вр ло слич
них пре ми са, и у пи та њу су два 
бра та, «две гра не јед не фи ло зо
фи је про гре са, чи ји је циљ ана ци
о нал но, не ре ли ги о зно дру штво. 
Код марк си ста, су бјект исто ри је 
ни је на ци ја, већ кла са; код ли бе
ра ла – не на ци ја, већ ин ди ви дуа» 
(стр. 28). Обе иде о ло ги је зах те
ва ју од свих на ци ја да се од рек ну 
сво јих вред но сти у ко рист над на
ци о нал них уни вер за ли ја. 

На су прот овим (ан ти)иде а
ли ма, На роч ниц ка про мо ви ше 
тзв. де сни све то на зор ко ји се у 
сва ко дне ви ци ма ни фе сту је кроз 
при вр же ност по ро ди ци, цр кви и 
тра ди ци о нал ним вред но сти ма. 
Уме сто ли бе рал ног ре ла ти ви зма 
ко ји из јед на ча ва по рок и вр ли ну, 
ле по и ру жно, хар мо ни ју и ка ко
фо ни ју, ру ска исто ри чар ка ис ти че 
да де сна фи ло зо фи ја под ра зу ме
ва «хи је рар хи ју свих вред но сти, 
ја сно раз гра ни че ње до бра и зла, 
нор ме и из о па че но сти» (стр. 28). 
На жа лост, Ру си ја је већ чи тав век 
из ло же на иде о ло шком на си љу. 
Не ка да су се ње ним «пре ва спи та
ва њем» ба ви ли бољ ше ви ци, док у 
да на шње до ба, уло гу «пе да го га» 
пре у зи ма ју нео ли бе ра ли чи ји је 
ку мир Евро па, а «ба кља» Аме ри

ка, ко ја је  ка ко кон ста ту је На роч
ниц ка  «ти пич на ци ви ли за ци ја 
без кул ту ре, ци ви ли за ци ја Пеп си 
ко ле». Пост со вјет ски ли бе ра ли 
не ги ра ју на ци о нал не осе ћа је сма
тра ју ћи их ре лик том ар ха ич ног 
дру штва, од луч но се про ти ве уво
ђе њу ве ро на у ке у шко ле и тру де 
се да ис ко ре не из ру ског дру штва 
би ло ка кав траг тра ди ци о нал них 
вред но сти.  Ра ди се о пот пу ним 
ни хи ли сти ма (и ду хов ној «де ци» 
бољ ше ви зма) ко ји су не спо соб ни 
да фор му ли шу би ло ка кав по зи
тив ни и кон струк тив ни циљ дру
штве ног раз во ја.

Пре ма схва та њу На роч ниц
ке, што се ти че по ло жа ја Ру си је у 
све ту и ста ња са вре ме них ме ђу
на род них од но са, го вор Вла ди
ми ра Пу ти на у Мин хе ну по чет
ком 2007. го ди не «мо же по ста ти 
по ла зна тач ка но вог исто риј ског 
пе ри о да – пре ла за ка по ли цен
трич но сти» (стр. 98). Тај иступ 
је не сум њи во био де мон стра ци ја 
«на бу ја ле» ру ске мо ћи, али На
роч ниц ка је да ле ко од то га да па
да у еуфо ри ју. Вр ло про ми шље но, 
она ука зу је, да иза ре чи из го во
ре них у Мин хе ну мо ра ста ја ти 
«енер ги ја со ли дар но сти и су ве
ре ни тет ду ха». Ни је ну жна ни
ка ква ве ли ко др жав на ре то ри ка, 
већ му ко тр пан и при ље жан рад 
на дру штве ном и при вред ном 
пре о бра жа ју, или дру гим ре чи ма, 
«им пе ра тив оп ште на ци о нал не 
со ли дар но сти пред исто риј ским 
иза зо вом зах те ва за јед но са де мо
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граф ском стра те ги јом прин ци пи
јел но но ву со ци јал ноеко ном ску 
по ли ти ку» (стр. 99). По ред то га, 
по треб но је осми сли ти и нов кон
цепт дру штве ног раз во ја или, кра
ће ре че но, но ву иде о ло ги ју, ко ја 
ће од го ва ра ти по тре ба ма Ру си је 
и ње ној спе ци фич но сти. У том 
сми слу, На роч ниц ка се по себ но 
освр ће на про је кат тзв. су ве ре не 
де мо кра ти је, ис ти чу ћи као нео п
ход не усло ве за ње го ву пу ну ре а
ли за ци ју ду хов ну са мо стал ност 
вла сти, ели те и дру штва, њи хо ву 
са рад њу и со ли дар ност. 

Пре ма ру ској исто ри чар ки, 
«за пад ни свет не сма њу је на по ре 
да учвр сти по лу пот чи њен по ло
жај Ру си је», док све што Ру си ји 
иде у при лог на ге о по ли тич ком 
пла ну, не здра во при хва та и крај
ње је не за до во љан што се за Ру
си ју по ја ви ла шан са.  А ра ди се о 
то ме, да се «са да, као ни ка да за 
по след њих 15 го ди на, по ја ви ла 
не ка ква шан са за при до би ја ње са
ве зни ка у све ту, са про мо ви са њем 
те зе да се де мо кра ти ја до ка зу је де
мо кра тич но шћу у ме ђу на род ним 
од но си ма, ува жа ва њем су ве ре ни
те та дру гих и пра ва да се иза бе ре 
соп стве на исто ри ја» (стр. 101). 

На пи та ње но ви на ра о сми слу 
уни шта ва ња Ру си је, ру ска исто
ри чар ка од го ва ра да је Ру си ја 
ису ви ше ве ли ка, и да је у «ста њу 
да упу ти иза зов уни вер зал ном 
ли бе рал ном свет ском про јек ту 
ко јим се гло бал но упра вља. Ако 
би пра во сла вље ис по ве да ла ма ју

шна тач ка на зе маљ ској ку гли, то 
не би има ло зна ча ја. А Ру си ја са 
свом ње ном кул ту ром, са соп стве
ним са мо стал ним тра га њем, по
не кад не тач ним и гре шним – већ 
је озбиљ на ал тер на ти ва том про
јек ту. Тим ви ше са да, ка да Ки на 
и Ин ди ја опо вр га ва ју мит о то ме 
да са мо то тал на ве стер ни за ци ја 
мо же до ве сти до раз во ја и ра ста» 
(стр. 114).

На роч ниц ка сма тра да РФ не 
тре ба да хи та у би ло ка кве ин те
гра тив не про це се, пре све га због 
сво је ве ли чи не. Ова ква по зи ци
ја има сво је до бре и ло ше стра не.  
Та кве зе мље (по пут Ру си је) не 
ула зе у би ло ка кве над др жав не 
фор ма ци је, јер су са ме си стем ски 
чи ни о ци ко ји уче ству ју у фор ми
ра њу гло бал них кон фи гу ра ци ја. 
Та ко от па да и мо гућ ност ула ска 
РФ у «про ши ре ну» ЕУ јер, ка ко 
при ме ћу је ру ски по ли ти ко лог, 
«не мо гу ће је ве ће ин те гри са ти у 
ма ње, не ло ме ћи на пар чад то ве
ће». Она кон ста ту је, да да нас у 
све ту по сто ји не ко ли ко цен та ра 
мо ћи (Евро па, Аме ри ка, Ки на, 
Ру си ја и чи тав ком плекс бли ско
и сточ не ислам ске ци ви ли за ци је) 
и ме ђу њи ма су у то ку круп ни, ти
тан ски по тре си. По ње ном схва
та њу, глав ни ру ски за да так ти че се 
устро ја ва ња ме ђу соб них од но са  
«без окре та ња ле ђа би ло ко ме, и 
без гр ље ња, да нас не би угу ши ли 
у за гр ља ју». Дру гим ре чи ма, На
роч ниц ка про мо ви ше праг ма ти
чан спољ но по ли тич ки при ступ, 
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уз пу но ува жа ва ње ру ске ци ви ли
за циј ске, ге о по ли тич ке и кул тур
не по себ но сти. Сти че се ути сак, 
да кроз ова кве ста во ве она опо
ни ра ка ко евро фил ским кру го ви
ма у Ру си ји, та ко и евро а зиј ским 
те о ре ти ча ри ма ко ји се отво ре но 
за ла жу за ве ли ке «ци ви ли за циј
ске син те зе».

У по гле ду тзв. обо је них ре во лу
ци ја у ру ском бли ском су сед ству 
(Укра ји на, Гру зи ја), На роч ниц
ка при ме ћу је да су ти пре вра ти 
ре зул тат ак тив ног ра да мно штва 
не вла ди них ор га ни за ци ја ко је су 
ка на ли са ле јав но мње ње пре ма 
оним по гле ди ма на свет ко је су 
сма тра ле за по жељ не.  На су прот 
то ме, она кон ста ту је, да се са ру
ске стра не ни је ра ди ло «са ин те
лек ту ал но и со ци јал но ак тив ним 
сло јем ни у Укра ји ни, ни ти у Гру
зи ји, и он да се чу ди мо што се де
ша ва ју ру жи ча сте и на ран џа сте 
ре во лу ци је» (стр. 119). Да не би 
све оста ло на жа ло пој ка ма, та ко
ђе пред ла же да РФ пре у зме исти 
ме тод ра да у пост со вјет ским др
жа ва ма ко ји прак ти ку ју во де ће 
за пад не др жа ве – пре све га кроз 
фор ми ра ње не вла ди ног сек то ра 
ко ји ће об ли ко ва ти свест ши ро
ких ма са. 

Ру ска исто ри чар ка сма тра да 
су де ша ва ња на про сто ри ма бив
ше СФРЈ и СССРа (Ср би је и Ру
си је) у од ре ђе ном сте пе ну ме ђу
соб но по ве за на. Ка ко при ме ћу је, 
упра во на кон ру ске ка пи ту ла ци је 
у Ха са вјур ту (на кон Пр вог че чен

ског ра та 19941996, прим. Н. В.), 
по чи ње по бу на Ал ба на ца на Ко
со ву и пот пу на де ста би ли за ци ја 
у Да ге ста ну. Док че чен ски те ро
ри сти има ју план да од РФ отрг
ну Кав каз, Крим и Кра сно дар ски 
крај, ал бан ски бо јов ни ци хо ће да 
при сво је Ко со во, део Ма кед ни
је, Цр не Го ре и Грч ке. По сле ди це 
ова квог «ре сти ли зо ва ња» ју га и 
ис то ка Евро пе са свим су ја сне –  
«ду бо ко» од ба ци ва ње Ру си је на 
се ве ро и сток Евро а зи је, и што да
ље од глав них мор ских ко му ни ка
циј ских пра ва ца. Има ју ћи у ви ду 
ова кве по ла зне пре ми се, мо же се 
ла ко де ши фро ва ти сми сао мно гих 
де ша ва ња на пост со вјет ском про
сто ру. Ре ци мо, сва ге о по ли тич ка 
«игра» око Гру зи је је сте, по На
роч ниц кој, «ис пу ња ва ње за дат ка 
ис ти ски ва ња Ру си је као глав ног 
вој ностра те гиј ског су бјек та из 
цр но мор скосре до зем ног ре ги о
на». Ова по ли ти ка ни је ни ка кав 
но ви тет и На роч ниц ка у њој пре
по зна је ста ре ге о по ли тич ке кон
стан те, чи је су кон крет не ма ни фе
ста ци је у 19. ве ку би ли ра то ви на 
Кав ка зу и Крим ски рат у ко ме су 
се про тив Ру си је удру жи ле Ото
ман ска им пе ри ја и не ке во де ће за
пад не зе мље. 

Да нас, РФ се су о ча ва са си мул
та ним по ку ша ји ма по ти ски ва ња 
ка ко са Бал ти ка, та ко и са Цр ног 
мо ра. По ми шље њу На роч ниц
ке, «то је био циљ Не мач ке у оба 
свет ска ра та, а тај циљ успе шно 
на ста вља ју САД» (стр. 261). Ру
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си ја се отво ре но по ти ску је из ре
ги о на ко ји об у хва та Ара биј ско 
по лу о стр во, Ирак, Иран, Пер сиј
ски за лив и ру ско Пред кав ка зје. 
Се вер на кри ву ља те ге о стра те гиј
ске елип се пре се ца упра во сре
до зем ноцр но мор скока спиј ски 
ре ги он. «По ла зе ћи од Сре до
зем ног мо ра, та кри ву ља иде кроз 
Цр но мо ре, ру ско Пред кав ка зје, 
об у хва та Гру зи ју и За кав ка зје, да
ље у Сред њу Ази ју, и за вр ша ва се 
у Ав га ни ста ну. Ју жна кри ву ља, по
чи њу ћи од истог тог Сре до зем ног 
мо ра и мо ре у за, сје ди њу је Тур ску 
и Пер сиј ски за лив са Па ки ста
ном, и опет се за вр ша ва у Ав га
ни ста ну. Ав га ни стан и Ирак су 
уни ште ни, ко је сле де ћи – Иран?» 
(стр. 262), раз ми шља и пи та се На
роч ниц ка.

Она та ко ђе кри ти ку је те зу, 
на ро чи то по пу лар ну на кон те ро
ри стич ких на па да на САД сеп
тем бра 2001. го ди не, о со ли дар
но сти у бор би са ме ђу на род ним 
те ро ри змом. Ру ско ру ко вод ство 
је на том те ме љу по ку ша ло да гра
ди ду го роч не парт нер ске од но се 
са Сје ди ње ним Др жа ва ма, али, 
сма тра На роч ниц ка, «ци ље ви 
ме ђу на род ног те ро ри зма про тив 
САД и про тив Ру си је су са свим 
раз ли чи ти. Од САД те ро ри сти 
са мо тра же не ме ша ње у по сло
ве дру гих све то ва, али од Ру си је 
– те ри то ри је – те исте због ко јих 
се три сто ти не го ди на ра то ва ло. 
САД се бо ре са ме ђу на род ним 
те ро ри змом због ин те ре са, Ру

си ја – за жи вот и те ри то ри јал ну 
це ло ви тост др жа ве. Чуд но је да 
до са да Евро па не спо зна је, да од 
свих по ја ва ко је се да нас об је ди
њу ју пој мом те ро ри зам, упра во у 
Че че ни ји и на Ко со ву де лу је нај
о па сни ји те ро ри зам – те ро ри зам 
као ин стру мент ге о по ли тич ких 
пла но ва и пре кра ја ња гра ни ца» 
(стр. 263).

Ко нач но, тре ба спо ме ну ти, да 
је на ма, Ср би ма, На та ли ја На роч
ниц ка као ис так ну ти ру ски на уч
ник и дру штве ни де лат ник из ра
зи то на кло ње на. Раз го во ри ко је је 
во ди ла и тек сто ви ко је је пи са ла 
за раз не ру ске но ви не и ча со пи се, 
чи ји се ти ра жи ме ре де се ти на ма 
и сто ти на ма хи ља да при ме ра ка, 
си гур но су до при не ли да се у ру
ском јав ном мње њу ство ри ши рок 
кон сен зус о по др шци Ср би ји у 
бор би за очу ва ње су ве ре ни те та 
и те ри то ри јал ног ин те гри те та. У 
том сми слу, и ова књи га, ко ја је из
да та у пет хи ља да при ме ра ка, има 
свој не сум њи ви зна чај. Мно го пу
та, раз ли чи тим по во ди ма, На роч
ниц ка го во ри и пи ше да је «Ко со
во ко лев ка срп ске др жав но сти», 
да је Ко со во за Ср бе оно што је за 
Ру се Ку ли ко во по ље, да је то древ
на зе мља др жа ве Не ма њи ћа, отаџ
би на све тог Са ве Срп ског, не про
це њи ва на ци о нал ноисто риј ска 
све ти ња...

С дру ге стра не, она при ме ћу је 
да се, на кон свих де ша ва ња, «срп
ска на ци ја на ла зи у ста њу де мо ра
ли за ци је и ни је спо соб на да про
на ђе са гла сје ни по јед ном пи та њу 
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сво је про шло сти, са да шњо сти и 
бу дућ но сти. САД кроз раз ли чи
те фон да ци је прак тич но кон тро
ли шу во де ћа сред ства ма сов ног 
ин фор ми са ња ко ја су по ста ла 
бор бе но про за пад на и ли бе рал на. 
На ђе не су за ме не за прак тич но 
све ко манд не по ло жа је у обра
зов ним, на уч ним, ана ли тич ким и 
но ви нар ским за јед ни ца ма, то јест 
у сфе ри фор ми ра ња дру штве не 
све сти» (стр. 156). Са мо ове две 
по след ње ре че ни це до вољ но све
до че о то ме ко ли ко је до бро На
роч ниц ка упо зна та са тре нут ним 
ста њем ду ха у Ср би ји и на шом 
«на ци о нал ном кон ди ци јом».

Све у све му, књи га «Рус скй 
мир» је сте за ни мљи во по ли ти ко
ло шко шти во ко је ин спи ри ше на 
да ља про ми шља ња и ис тра жи ва
ња. На роч ниц ка ра су ђу је тре зве
но, од ме ре но, по ја ве са гле да ва хо
ли стич ки и мул ти ди сци пли нар
но, из раз ли чи тих ак си о ло шких и 
вре мен ских пер спек ти ва. Те ме љи 
ње ног по гле да на свет су сва ка ко 
пра во сла вље, сло ве но фил ство, 
тра ди ци о нал не мо рал не вред
но сти, љу бав пре ма отаџ би ни, 
ње ној кул ту ри и исто ри ји. Исто
вре ме но, она је и про ниц љи ви 
ге о по ли ти чар ко ји од по је ди нач
них фе но ме на (пре вра ти, ра то ви, 
те ро ри зам, дру штве ни су ко би) 
ве што сла же гло бал ни мо за ик 
ме ђу на род не по ли ти ке. Би ло би 
до бро ка да би се на шао не ки срп
ски из да вач ко ји би ово де ло пре
вео и омо гу ћио на шој чи та лач кој 

пу бли ци да се још бо ље упо зна са 
кон цеп ти ма и схва та њи ма На та
ли је На роч ниц ке.
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ри ја, прак са, Бе о град, 
ИПС, 2008, стр. 192

Гло ба ли за ци ја ства ра тран-
сна ци о нал ну ели ту. Реч је о 
ели ти ко ја ни је ло јал на зе мљи у 
ко јој жи ви, већ над на ци о нал ним 
струк ту ра ма – еко ном ским, по
ли тич ким, ме диј ским... При пад
ник те ели те осе ћа се гра ђа ни ном 
има ги нар ног Лон до на, Њу јор ка, 
или не ког дру гог иде ал ног свет
ског гра да имућ них, обра зо ва них 

и ле пих. Он не же ли да зна ни за 
ка кву од го вор ност пре ма на ци
о нал ној или ло кал ној за јед ни ци. 
Јер, он је «ин ди ви ду ум» – хе до
ни стич ки и ма те ри ја ли стич ки 
его и ста. Ка да при пад ник та кве 
ели те до ђе на че ло на ци о нал не 
др жа ве, сво ју соп стве ну зе мљу 
тре ти ра као ко ло ни ју. Ње гов сно
бов ски ко смо по ли ти зам, ло јал
ност «свет ском гра ду», за пра во 
је слу же ње су ро вој хи је рар хи ји 
мо ћи у ко јој он игра уло гу ка поа. 
И он ужи ва у тој уло зи, са ти ру ћи 
окол не љу де, ре сур се и кул ту ру1.

На су прот та квој ели ти, сто
ји па три от ска ели та. Њу чи не 
љу ди ода ни сво јој зе мљи. Они не 
ми сле да се сми сао жи во та ис цр
пљу је у на го ми ла ва њу нов ца по 
це ну са ти ра ња бли жњих. Они не 
же ле да се уз ди жу на ра чун свог 
на ро да. Они ви де без ду шност 
свет ских го спо да ра и од ње по ку
ша ва ју да са чу ва ју и се бе и дру ге. 
Они се тру де да уна пре де сво ју 
за јед ни цу и тај труд се од мах ви ди 
по ње ном бр зом оздра вље њу. Они 
ни су све ци. Али, оно ли ко ко ли ко 
ди рект но не ра де про тив соп стве
ног дру штва, оно до жи вља ва про
цват и за то им је за хвал но.

«Гло ба ли сти» су, то ком де
ве де се тих, во ле ли да ка жу да та
ква, по све ће на ели та не по сто ји. 
Она је са мо «на ци о на ли стич ка 

1 Ви ди моj текст «Кри за де мо кра ти је и 
тран сна ци о нал не ели те», Фи ло зо фе ме 
4: збор ник Срп ског фи ло зоф ског фо ру-
ма, ур. Ни ко ла Кај тез, стр. 6987. Но ви 
Сад (2006): СФФ. http://sta ri sajt.nspm.
rs/ko ment_2007/2007_ant_eli te.htm* Филозофски факултет, Београд
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фан та зи ја», го во ри ли су, «тре ба 
да бу де мо ре ал ни» и «при ла го
ди мо се свет ским трен до ви ма». 
Али, он да се по ја вио Пу тин. Јед ну 
зе мљу, ко ја је би ла на ко ле ни ма и 
ко ју су свет ске хи је не већ кре ну
ле да рас пар ча ва ју, он је вра тио из 
мр твих. По ка зао је да по сто ји ал
тер на ти ва. По ка зао је да се мо же 
би ти дру га чи ји и да се у то ме мо же 
има ти успе ха. За то је по стао сим
бол. И за то га «свет ске хи је не» и 
њи хо ви ло кал ни са тра пи та ко же
сто ко мр зе.

И за и ста, ка ко нас под се ћа 
Вин ко Ђу рић у овој за ни мљи вој 
и ин спи ра тив ној књи зи (39; 90), 
Ру си ја је, под Је ци ном и ње го вом 
тран сна ци о нал ном ели том, до
жи ве ла фи нан сиј ски слом 1998. 
го ди не. Ру си ја је би ла то ли ко са
тр ве на, да је Ме длин Ол брајт, 
исте го ди не, све ча но об ја ви ла да 
«Ру си ја сла бо и не струч но ко
ри сти сво је при род не ре сур се» 
и по зва ла «при ја те ље Ру си је» да 
по во дом то га не што пре ду зму. То 
је био увод у нај о збиљ ни ја раз ма
тра ња ка ко да се Ру си ји «по мог
не», та ко што ће се рас пар ча ти. 
Пред ло же на је де о ба на европ ски, 
азиј ски и си бир ски део, при че
му би овај по след њи био дат «на 
упра ву САД». Пол Ке не ди је, ка
ко на во ди Ђу рић (94), био не што 
ми ло сти ви ји и пред ло жио да се 
сви Ру си јед но став но пре се ле са 
европ ске стра не Ура ла, на от при
ли ке пе ти ну да на шње те ри о ри је. 
Оста так зе мље про гла сио би се 
«свет ском ба шти ном» и пре пу
стио упра ви УН. А ка ко су за вр

ша ва ле та кве упра ве, нај бо ље зна
мо по слу ча ју Ко со ва. 

Ђу рић пи ше да су та да па три
от ски Ру си схва ти ли да је ђа во 
од нео ша лу. Је дан део ели те је од
лу чио да не што пре ду зме. Њен 
опе ра тив ни део на ла зио се у Фе
де рал ној слу жби без бед но сти. На 
ње ном че лу био је Пу тин. Врх слу
жбе је, и у Јељ ци но во вре ме, на ста
вио да не гу је ре а ли зам и па три о
ти зам, ко је је у КГБ сво је вре ме но 
унео Ан дро пов2. Пу тин је, 1999, 
из вр шио сво је вр сни др жав ни 
удар, пи ше Ђу рић. Он је Јељ ци ну 
пре до чио до ка зе о кри ми нал ном 
бо га ће њу ње го ве по ро ди це, то ком 
Чу бај со ве при ва ти за ци је. «При
ти снут до ка зи ма о сво јим не де
ли ма и мо гућ но шћу да за вр ши 
пред су дом на ро да», пи ше Ђу рић, 
«Јељ цин пред крај 1999. при ста је 
да име ну је Пу ти на за свог на след
ни ка. Као са став ни део по год бе, 
Пу тин је обе ћао да ће, по при је
му пред сед нич ке функ ци је, пот
пи са ти указ по ко ме се Јељ цин и 
ње го ва по ро ди ца осло ба ђа ју од 
про го на суд ских и би ло ко јих дру
гих ор га на вла сти» (123). Та ко је 
за по чео вас крс Ру си је.

И за и ста, Ру си ја је то ком осам 
го ди на Пу ти но вог пред сед ни ко
ва ња, до жи ве ла при вред ни про
цват. Де ви зне ре зер ве по ве ћа не 
су са 12 на 541 ми ли јар ду до ла ра 
(73; 167); Бу џет је уде се то стру
чен (167). БДП је уве ћан 6,5 пу та, 
стам бе на из град ња два, а по љо
2 Ан дро пов је био на че лу КГБ 19671982, 

а на че лу СССР 19821984 (Ђу рић, 112; 
122)



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 1-2/2009, год. V vol. 5 стр. 325-354

333

при вред на про из вод ња три пу та 
(1667). Уста но вљен је и «ста би
ли за ци о ни фонд», на ме њен «цр
ним да ни ма», у ко ме се на ла зи чак 
162 ми ли јар де до ла ра (167). 

Ру си ја је пре по ро ђе на и као 
др жа ва. Од мет ну те про вин ци је 
вра ће не су под ру ску власт, оса мо
ста ље ни гу бер на то ри укло ње ни, 
тај ку ни уми ре ни и упри сто је ни3. 
Ред и за кон по но во су по че ли да 
вла да ју у овој ве ли кој зе мљи, а чи
та во дру штво је по вра ти ло са мо
по што ва ње и са мо по у зда ње. Али, 
у по ли ти ци и исто ри ји, иза ве ли
ког успе ха увек ле жи ве ли ка иде
ја. За то се по ста ви ло пи та ње – да 
ли је оно што су ура ди ли Пу тин 
и ње го ва ру ска ели та пу ки праг
ма ти зам? Или иза то га ипак сто ји 
не ка ве ли ка иде ја? 

На че ла 
путинизма

Из Пу ти но вих на сту па ис тра
жи ва чи су ла ко ре кон стру и са ли 
ту иде ју4. И Пу ти но ви са рад ни ци 
по тру ди ли су се да уоб ли че стра
те шке ци ље ве и исто риј ску ви зи ју 
Пу ти но ве Ру си је5. Та ко је на стао 

3 Ви ди: Дра ган Пе тро вић, Ру си ја на по-
чет ку 21. ве ка, «Про ме теј», Но ви 
Сад, стр. 282283.

4            А лексей Чадаев, Путин. Его идеология,  
Издательство: Европа, Москва 2006; 
Зо ран Ми ло ше вић, “Пу ти ни зам” 
– са вре ме на иде о ло ги ја ру ске фе-
де ра ци је http://sta ri sajt.nspm.rs/ko
ment_2007/2007_avra mo vic2.htm

5 Вла ди слáв Ю,рь е вич Сур кÓв, Су ве ре
ни тет – это по ли ти че ский си но ним 
кон ку рен то спо соб но сти, http://www.
nas hi.su/an no un ce ments/4

по јам пу ти ни зам. Њи ме се озна
ча ва иде јаво ди ља са вре ме не ру
ске ели те, на чи јем че лу је Пу тин. 
Ре кон струк ци ју и об ја шње ње те 
иде је са да је пре у зео и Вин ко Ђу
рић. И он, по пут дру гих ис тра
жи ва ча, пу ти ни зам ви ди као спој 
осам на че ла.

Пр во на че ло пу ти ни зма је сте 
ја ка цен трал на власт (47; 49). 
Ру си ја је огром на и при род ним 
бо гат стви ма об да ре на зе мља, са 
ам би ци о зним не при ја те љи ма. Ја
ка власт је ја мац је дин ства зе мље и 
ње не од бра не. Ја ка власт је и ја мац 
по рет ка, за ко ни то сти и дру штве
не ста бил но сти. Она је нај бо ља 
за шти та ка ко од се це си о ни стич
ких те ро ри ста, та ко и од спољ њег 
не при ја те ља. Она је за шти та ка ко 
од ко рум пи ра не и са мо вољ не би
ро кра ти је, та ко и од остр вље них 
тај ку на (63).

Али, ја ка власт не зна чи ауто
ри та ри зам. Ја ка власт је и те ка ко 
спо ји ва са де мо кра ти јом. Но, та 
де мо кра ти ја је од дру га чи је вр сте 
у од но су на «гло ба ли ци стич ку 
де мо кра ти ју». Ову осо бе ну ру ску 
вер зи ју де мо кра ти је пу ти нов ци 
на зи ва ју су ве ре на де мо кра ти ја 
(«су ве рен ная де мо кра тия»; 57). 
Сва ки су ве ре ни тет ауто мат ски 
не зна чи да се зе мљом упра вља 
де мо крат ски. Та ко ђе, ни сва ка де
мо кра ти ја не зна чи да се зе мљом 
упра вља у ин те ре су ње ног ста нов
ни штва. У «гло ба ли ци стич кој де
мо кра ти ји», та ко, на род би ра сво
је пред став ни ке, али они за тим 
спро во де са мо «упут ства» гло
ба ли стич ких струк ту ра – европ
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ских ко ме са ра, ММФа, Свет ске 
бан ке итд. У та квој, «гло ба ли
ци стич кој» де мо кра ти ји крај њи 
су ве рен ни је на род, већ гло ба ли
стич ке струк ту ре. У «су ве ре ној 
де мо кра ти ји», ме ђу тим, ин те рес 
ло кал ног ста нов ни штва, тач ни
је. на ци је и ње не кул ту ре, је сте 
вр хов ни ин те рес. Са мо је на ци
ја крај њи су ве рен6. Пу ти ни зам је 
упра во иде ја на ци је као «де мо-
крат ског су ве ре на». 

За пу ти нов це, ви ше де мо кра
ти је не зна чи ма ње су ве ре но сти 
– као код нео ли бе рал них из во
зни ка де мо кра ти је, ко ји функ ци
о ни шу по на че лу: «ми ва ма на шу 
де мо кра ти ју, ви на ма ва шу су ве
ре ност». Истин ска де мо кра ти ја 
за пра во је не мо гу ћа без еле мен
тар не су ве ре но сти. А «су ве ре на 
де мо кра ти ја» са мо је осве шће ње 
те јед но став не чи ње ни це. Сме
на вла сти мо ра да за ви си са мо 
од во ље до ма ћег ста нов ни штва, 
ни ка ко од би ло ког спољ ног чи
ни о ца. У том све тлу, НВО ко је су 
фи нан си ра не спо ља, ни су ни ка
кав до при нос де мо кра ти ји. Оне 
су пу ки стра ни аген ти, ко ји са мо 
пот ко па ва ју функ ци о ни са ње де
мо крат ских ин сти ти ци ја. 

Две су ре ал не прет по став ке 
су ве ре не де мо кра ти је – спо соб
ност вој не са мо од бра не и успе
шна еко но ми ја. Вој на са мо стал-
ност је основ ни услов одр жа ња 
су ве ре но сти. У да на шњем све ту, 
на жа лост, не ма ре ал ног су ве ре

6                   Чадаев, с тр . 15; према Ми лошевић,  ис
то.

ни те та без ну кле ар ног су вер ни
те та. Сна га обез бе ђу је по што ва
ње. А ну кле ар на си ла је сте глав на 
прет поствка за успе шну за шти ту 
од «свет ских хи је на». Тек та ко 
обез бе ђе на др жа ва мо же да раз
ви ја де мо кра ти ју и при вре ду. «Не
ну кле ар на др жа ва, у пре во ду на 
са вре ме ни по ли тич ки је зик су ве
ре ни те та, зна чи та блу са огла сом: 
`Продаје се – јеф ти но! »̀, ка жу пу
ти ни сти7.

Дру га прет по став ка су ве ре не 
де мо кра ти је је сте ја ка на ци о нал-
на еко но ми ја. Не ма ја ке еко но ми
је уко ли ко се зе мља пре пу сти на 
ми лост и не ми лост жре ци ма нео
ли бе ра ли зма. На про тив, пред у
зи мљи ва и па три от ска еко ном ска 
ели та и не за ви сност од ММФа, 
Свет ске бан ке и оста лих гло ба
ли стич ких ли хвар ских уста но ва, 
основ на су прет по став ка здра ве 
на ци о нал не еко но ми је. За то је Ру
си ја, 5. ма ја 2008, до не ла фе де рал
ни за кон ко јим се огра ни ча ва уче
шће стра ног ка пи та ла у 42 стра
те шке гра не (75). То је део пла на 
о ве ћој ан га жо ва но сти др жа ве у 
стра те шким при вред ним гра на
ма (76), као и о др жав ној кон тро
ли при ват ног ка пи та ла, стра ног 
и до ма ћег (132). Али, та кон тро ла 
ни је по др жа вље ње при вре де, већ 
са мо ус по ста вља ње ви ше ре да, 
си гур но сти и за ко ни то сти у ви
тал ним сек то ри ма при вре де. Као 
што ка же Ме две дев: «Ру си ји ни је 
по треб на ни ми ли та ри за ци ја ни 
по др жа вље ње еко но ми је, већ јој 

7 Милошевић,  исто.
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је без у слов но по тре бан ред. А тај 
ред ће оси гу ра ти упра во др жа ва» 
(9798). 

При мер уво ђе ња ре да био је и 
об ра чун са нај ве ћим ру ским тај
ку ном, Ми ха и лом Хо до ров ским, 
2003. го ди не. По што се, као ком
со мол ски функ ци о нер, обо га тио 
мал вер за ци ја ма, он је ку пио јед ну 
др жав ну нафт ну ко мап ни ју (Ју
ком) по три де сет пу та ни жој це ни 
од ре ал не! За тим је ши рио сво ју 
по слов ну им пе ри ју, без об зир
но ко рум пи ра ју ћи све око се бе. 
Али, то што је по стао нај бо га ти ји 
Рус би ло му је ма ло. По ве зао се са 
пред став ни ци ма аме рич ког ка
пи та ла, спре ма ју ћи се да уз њи хо
ву по моћ пре у зме го то во сва си
бир ска на ла зи шта наф те. Са тим 
ре сур си ма, у сле де ћем ко ра ку, 
Хо до ров ски је пла ни рао да ис так
не пред сед нич ку кан ди да ту ру на 
из бо ри ма 2008, и та ко до ђе у при
ли ку да за по сед не и са му ру ску 
др жа ву (1389). Ње гов план је био, 
ка ко је об ја снио у јед ном раз го
во ру са аме рич ком ад ми ни стра
ци јом у Ва шин гот ну, у про ле ће 
2003, да као пред сед ник из вр ши 
«пот пу но ну кле ар но раз о ру жа
ње Ру си је». Он је та да ре као да је, 
на вод но, «док три на ну кле ар ног 
раз о ру жа ња ис цр пље на, а на ње
но ме сто тре ба да до ђе иде о ло ги ја 
`новчаног наоружања̀ »8. Аме ри
кан ци су би ли оду ше вље ни Хо
до ров ским, као «но вим Гор ба чо
вим». Обе ћа ли су му сву мо гу ћу 
8 Стан ис лав Белков с кий, Тр агедия 

 Вл ад им ира Путина,  htt p :/ /lenta. ru /
articl es /20 04 /01 /19 /p utin/ 

нов ча ну, тех нич ку и ло ги стич ку 
по моћ. Убр зо за тим, ме ђу тим, Хо
до ров ски је ухап шен и осу ђен на 
де вет го ди на за тво ра, «због мал
вер за ци ја и ута је по ре за». Ње
го ва ком па ни ја Ју кос пре шла је у 
вла сни штво др жав ног Ро сњеф та. 
Та ко је укло ње на опа сност од још 
јед не, мо жда и ко нач не «ли бе
рал ногор ба чо вљев ске ре фор ме» 
Ру си је. Јер, по сле ове «ре фор ме» 
ко ју је за ми слио Хо до ров ски, Ру
си ја не са мо да ви ше не би би ла 
иста. Она си гур но ви ше не би ни 
по сто ја ла!

Пе то на че ло пу ти ни зма је сте 
на пре дак за све, не са мо за ви ше 
кла се. Пу ти ни сти ис ти чу да се 
успех јед не на ци је не ме ри ве ли
чи ном бо гат ства нај и мућ ни јих, 
већ ви си ном стан дар да ве ћи не 
ста нов ни штва. О то ме не мо ра ју 
да во де ра чу на при ват ни пред у
зет ни ци, али о то ме мо ра да ми
сли др жа ва. Др жа ва мо ра да обез
бе ди да при род но бо гат ство Ру
си је не до но си ко рист са мо уском 
кру гу љу ди, већ свим Ру си ма. За то 
је и уве де на стра те шка кон тро
ла глав них енер гет ских ре сур са, 
са зна чај ним уде лом др жав ног 
вла сни штва. За хва љу ју ћи та квој 
по ли ти ци, као и оп штем по ле ту 
при вре де, као што пи ше Ђу рић, 
«за вре ме Пу ти но ве вла да ви не 
про сеч на пла та за по сле них у Ру
си ји по ра сла је за де вет, а пен зи је 
за се дам пу та» (166). Осим то га, 
др жа ва је по ве ћа ла ула га ње и у 
дру штве ни стан дард ста нов ни
штва, а на ро чи то у обра зо ва ње и 
здрав ство. Сто га ни је ни чу до да 
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се по др шка Пу ти ну и ње го вом ти
му да нас кре ће око 80 по сто (47).

Пу ти ну и ње го вој нај бли жој 
око ли ни ме ди ји из САД и ЕУ 
што шта за ме ра ју. Али, не ма пре
ба ци ва ња да су пу ти нов ци ко
рум пи ра ни. То је по сле ди ца чвр
стог, тра ди ци о нал ног мо ра ла 
ко јег не гу ју Пу тин и око ли на. Тај 
мо рал је и основ на прет по став ка 
па три о ти зма. На и ме, пу ти ни зам 
под ра зу ме ва не го ва ње на ци о нал
них мо рал них вред но сти, ко је 
ка жу да је «ду хов но из над ма те
ри јал ног, за јед нич ко из над лич
ног» (114). Пу ти ни сти од би ја ју 
да при хва те ру ску ин фе ри ор ност 
пре ма «европ ским» и «аме рич
ким вред но сти ма». Они са мо по
у зда но ве ру ју у ру ску кул ту ру и 
ру ски мо рал. Уме сто нео ли бе рал
не амо рал но сти, ко ја оправ да ва 
сва ки его и зам и сва ку не људ скост 
(са мо ако су «ути ли тар ни»), пу
ти ни зам ис ти че тра ди ци о нал ну 
при вр же ност бли жњи ма, спрем
ност да се лич ни ин те ре си под
ре де за јед ни ци и тра ди ци о нал ни 
ру ски па три о ти зам. У не го ва њу 
те ви со ке на ци о нал не кул ту ре, од 
по себ ног је зна ча ја уло га Цр кве. 
Пу тин ка же: «Ве ра ми да је мо
рал и пре ко по тре бан уну тра шњи 
мир. Ја се лич но по но сим што 
при па дам Ру ској пра во слав ној 
цр кви. То ме обо га ћу је и ства ра 
ве зу с мо јим на ро дом и ње го вом 
кул ту ром» (ин тер вју за Фи га ро, 
26. ок то бар 2000; 133). Вер ност 
тра ди ци ји и мо ра лу за пу ти ни сте 
је основ по све ће но сти за јед ни ци. 
Као што ка же Пу тин «сва ко до ба 

има сво је вој ни ке од ко јих свe за
ви си. Они ко ји ни ка да не из да ју и 
не про да ју сво ју ду шу истин ски су 
ру ски вој ни ци” (155). 

Сед мо на че ло пу ти ни зма је 
ква ли тет но па три от ско обра-
зо ва ње. “Обра зо ва ње је ства ра ње 
на ци је», упо зо ра ва је дан од ути
цај них «кре маљ ских иде о ло га, 
Вла ди слав Сур ков9. Ква ли тет но 
и па три от ско обра зо ва ње др жа ва 
тре ба да обез бе ди не са мо за нај
ши ре сло је ве ста нов ни штва. Др
жа ва мо ра да се по тру ди и да се и 
на ци о нал на ели та обра зу је у том 
ду ху. Тај циљ је мо гућ са мо ако су 
и оп ште и елит не шко ле у вла сни
штву др жа ве. Пу ти ни зам се на ро
чи то про ти ви при ват ним фа кул
те ти ма, као и «ре фор ми» др жав
них уни вер зи те та по бо лоњ ском 
дик та ту. Пу тин сма тра да се та
кве «ре фор ме» мо гу то ле ри са ти 
са мо у гра на ма обра зо ва ња ко је 
при пре ма ју тех нич ки ква ли фи
ко ва ну рад ну сна гу за по тре бе 
тр жи шта. Ка да је, ме ђу тим, реч о 
ели ти ко ја тре ба да во ди др жа ву – 
а она се обра зу је на Прав ном или 
Фи ло зоф ском фа кул те ту, као и 
на ху ма ни стич ким, умет нич ким, 
вој ним и по ли циј ским ака де ми
ја ма – ту «бо ло ња» не ма шта да 
тра жи. «Обра зов ни про цес мо ра 
се на ста ви ти по уста ље ном и про
ве ре ном ру ском си сте му» (146)10. 

9 Владислаáв Ю´рьев ич  С ур коóв 
Суверенитет –  эт о  политич ес ки й син
оним конкуренто способ но сти, htt p: // 
www.nashi.su/anno uncements/4

10  Исто  и  Милошевић, наве дено дело.
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Ко нач но, осмо на че ло пу ти ни
зма од но си се на спољ ну по ли ти
ку и оно гла си  на ци о нал но, не 
им пе ри јал но. Спољ на по ли ти ка 
са вре ме не Ру си је пред ста вља от
клон у од но су на до ба ко му ни
зма. СССР је же лео да бу де ли дер 
свет ске ре во лу ци је, он је имао 
свет ске, им пе ри јал не ам би ци је. 
Пу ти ни сти, на про тив, сма тра ју 
да са вре ме на Ру си ја тре ба да се 
ме ша у свет ске по сло ве са мо ако 
ти ме ди рект но бра ни њен на ци
о нал ни ин те рес. «Не же ли мо да 
по на вља мо та кве гре шке у бу дућ
но сти», ка же Пу тин за им пе ри
јал не ам би ци је СССРа. «Не же
ли мо да ко ман ду је мо дру ги ма. Не 
же ли мо да бу де мо су пер си ла ко ја 
до ми ни ра и на ме ће од лу ке дру
ги ма. Али, же ли мо до вољ но мо
ћи да мо же мо да шти ти мо се бе и 
сво је ин те ре се» (Пу тин у ин тер
вјуу Тај му, 31. де цем бар 2007; 84; 
116). На су прот, да кле, аме рич ком 
не ли бе рал ном им пе ри ја ли зму, 
ко ји под ма ском за шти те људ ских 
пра ва не гу је «из воз де мо кра ти је» 
и ин тер вен ци о ни зам, Пу ти но ва 
Ру си ја во ди де фан зив ну и кон зер
ва тив ну спољ ну по ли ти ку. Она 
од би ја да ра си па на ци о нал не ре
сур се за рад им пе ри јал них ам би
ци ја или по др шке свет ским мар
ги нал ци ма и иде а ли сти ма. Она је 
за ре а ли стич ку спољ ну по ли ти ку, 
за сно ва ну са мо на уза јам но сти и 
ускла дљи во сти на ци о нал них ин
те ре са.

Ко ре ни  
путинизма

Ето, тих осам на че ла је су осно
ва пу ти ни зма. То је са др жај ве ли
ке иде је, ко ја ле жи иза успе шне 
Пу ти но ве по ли ти ке, то је до бит
на фор му ла ко ја је до ве ла до пре
по ро да Ру си је. За пад ни ме ди ји, 
па до не кле и Ђу рић, иде ју пу ти
ни зма во ле да при пи шу Сур ко ву, 
за ко га ве ле да је глав ни «иде о лог 
Кре мља» (47; 57)11. Не ки дру ги 
ауто ри, по пут Зо ра на Ми ло ше
ви ћа, као идеј не ин спи ра то ре 
пу ти ни зма ви де фи ло со фа Ива
на Иљи на (Иван Алек сан дро вич 
Иль ин, 1883-1954) и исто ри
ча ра Ва си ли ја Кљу чев ског (Ва
си́ лий Óси по вич Клю чéвский, 
18411911). Ипак, мо жда основ но 
на дах ну ће пу ти ни ста ипак до ла
зи од Алек сан дра Сол же њи ци на 
(Алек сан дар Иса е вич Сол же ни
цын, 19182008). Тре ба са мо по
гле да ти Сол же њи ци нов есеј из 
1994, ”Ру ско пи та ње на кра ју 20. 
ве ка”12, па схва ти ти ко ли ко пу
ти ни зам, у по је ди ним сво јим де
ло ви ма, има до дир них та ча ка са 
оним што је пи сао овај го ро стас 
ру ске дру штве не ми сли.  

11 Исто  и  Петар Поповић,  «П у тиниза-
м », НИН,  1 5.  јули 200 7; http ://starisaj t.
nspm.r s/koment_2007/2 007_ppopo-
vic.htm

12 А л ек са ндар Исаевич Солженицын, 
«Русск ий вопрос» к  ко нцу XX   в ека, 
Мoск ва,  “Голос”, 1995; http ://magazine s.
russ.ru/novyi_mi/1994/7/solgen.html
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Као што скре ће па жњу Џорџ 
Фрид ман13, и Сол же њи цин је од
ба ци вао иде ју да је ал тер на ти ва 
ко му ни зму је ди но се ку лар ни, 
ин ди ви ду а ли стич ки ли бе ра ли
зам. Сол же њи цин је та ко ђе имао 
ви зи ју на род не др жа ве у чи јем 
ср цу је Ру ска пра во слав на цр ква, 
са сво јом ду хов но шћу, мо ра лом, 
тра ди ци јом и умет но шћу. Циљ 
Ру си је не би био ни ства ра ње нај
бо га ти је др жа ве на све ту, ни ти 
ме ста ап со лут не јед на ко сти, већ 
уоб ли ча ва ње дру штва у ко ме ве
ћи на ста нов ни штва ужи ва у ви со
кој кул ту ри и основ ној ма те ри јал
ној удоб но сти. Ру си ја не би сме ла 
да бу де др жа ва ко јом упра вља тр
жи ште, већ тр жи ште ко јим упра
вља др жа ва. Што се од но са пре ма 
ино стран ству ти че, Ру си ја би увек 
мо ра ла има ти до вољ но са мо стал
не вој не мо ћи да се мо же за шти ти 
 као и сва ка дру га на ци ја, ко ју по
хлеп не стра не си ле же ле да осво је 
и пре от му јој бо гат ства14.

За раз у ме ва ње осмог чи ни о ца, 
на ко ме по чи ва спољ на по ли ти ка 
да на шње Ру си је, од на ро чи тог је 
зна ча ја баш по ме ну ти Сол же њи
ци нов есеј15. У ње му Сол же њи

13 G eo rge Friedman, “ Sol zhenitsyn  
and the S tr ugg le for  Russia ‘s Soul” 
August  5,   2008;   h  t t  p : // w w w  . a m -
nat ion .c  om/v f r/ a r ch ives/011131.
html; делимични српски превод: 
htt p://mightiesto ft henine.blogspot.
com/sea rch?updated- max=2008-08-
08T19%3A04%3A00%2B02%3A00&max-
results=20

14 Friedman, исто.
15 То исто мисли и Џон Лафленд: John 

цин ис црп но опи су је све гре шке 
ко је су ру ски ца ре ви, а доц ни је и 
ко му ни стич ки ли де ри, по чи ни ли 
ме ша ју ћи се у свет ску по ли ти ку, 
тач ни је у ства ри ко је се не ти чу 
ру ских ин те ре са. У име, нај пре, 
хри шћан ске, а он да и про ле тер
ске со ли дар но сти, Ру си су ма
сов но тро ши ли и љу де и ре сур се. 
Ре зул тат је нај че шће био тај да је 
не ко дру ги из вла чио до бит. Рат 
Ни ко ла ја с Тур ском, због те ро
ра над та мо шњим пра во слав ним 
жи вљем, 1828. го ди не, за вр шио се 
не за ви сно шћу Грч ке, од ко је Ру
си ја ни је има ла ни ка кве ко ри сти. 
Осло бо ђе ње Гру зи је и Јер ме ни
је би ло је ле по пре ма та мо шњим 
хри шћа ни ма. Али се Ру си ја због 
тих за кав ка ских зе ма ља упле
ла у 60го ди шњи рат на Кав ка зу. 
Слич но је би ло и у мно гим дру
гим при ли ка ма. Док се Ру си ја 
тру ди ла да по мог не Бу га ри ма или 
Коп ти ма, за по ста вља ла је Бе ло ру
се и Укра јин це. Док је СССР по
ма гао Ан го лу и Мо зам бик, са ма 
Ру си ја је про па да ла. «Одр жа ва ње 
ве ли ке ца ре ви не зна чи пот по ма
га ње про па сти соп стве ног на ро
да”, упо зо ра вао је Сол же њи цин. 
Крај ње је вре ме да Ру си ја поч не 
да гле да се бе. Има ју ћи у ви ду ово 
исто риј ско ис ку ство, би ва ја сни
ја и уз др жа ност са вре ме не ру ске 
спољ не по ли ти ке  укљу чив и 
пре ма Ср би ји, уз др жа ност ко ја је 

Laughland, “Sol zhe nitsyn and the Rus sian 
Qu e sti on”, http://www.brus sel sjo ur nal.
com/no de/3448; срп ски пре вод у http://
si v i  so ko.blog spot .com/20 08/08/blog
post_12.html
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да нас ве ћа не го што је то би ла и у 
цар ско, и у со вјет ско вре ме.

Не зна мо да ли је Пу тин, с 
олов ком у ру ци, чи тао Сол же њи
ци на и у ње го вом де лу на ла зио 
стра те шке иде је за сво ју по ли ти
ку. Али, Сол же њи цин је сва ка ко 
из ра жа вао онај дух тра ди ци о нал
не Ру си је, у ко ме је и сам Пу тин 
др жав нич ки ста са вао. Пу тин је 
био нај бо љи прак тич ки из раз тог 
ду ха, Сол же њи цин га је нај бо ље 
ар ти ку ли сао. Сол же њи цин и Пу
тин – то су две ве ли ке исто риј
ске лич но сти ко је су, ве ро ват но, 
кључ не за по ста вља ње стра те
шког прав ца де ло ва ња са вре ме не 
Ру си је. 

Ср би ја не ма ни ну кле ар но 
оруж је, ни бес крај ну те ри то ри
ју, као Ру си ја. За то она не мо же 
до слов це да пре у зме пу ти ни зам. 
Али, оно што Ср би ја из ис ку ства 
ру ског пре по ро да мо же да на у чи 
је сте ко ли ко је ва жна по све ће на, 
мо рал на и па три от ска ели та. Ако 
та кву ели ту, на жа лост, још увек 
не ма мо, мо жда још ни је ка сно да 
ко нач но поч не мо да је ства ра мо?
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Бо ри слав Ђу ро вић*

СО ЦИ ЈАЛ НО-ПО ЛИ-
ТИЧ КА СУ ШТИ НА 
ФЕ БРУ АР СКЕ РЕ ВО ЛУ-
ЦИ ЈЕ 1917. ГО ДИ НЕ

Са ва Жи ва нов, Пад ру-
ског цар ства II, Но лит, 
“Мо ре“, Бе о град 2007.

Про фе сор Жи ва нов је це лу 
уни вер зи тет ску ка ри је ру, пре ко 
че тр де сет го ди на, по све тио про
у ча ва њу ру ске исто ри је. Као по
знат и при знат струч њак за ру ску 
исто ри ју, про фе сор Жи ва нов већ 
го то во пет на е стак го ди на ра ди 
на про јек ту  Ру си ја на пре ло му 
ве ко ва. Тај про јект је раз ра дио 
са про фе со ром Па влом Во ло бу
је вим, ре дов ним чла ном Ру ске 
ака де ми је на у ка, ко ји је био ду
го го ди шњи пред сед ник (све до 
смр ти) Ме ђу на род не ко ми си је 
за исто ри ју ру ских ре во лу ци ја, 
ко ја је по сто ја ла у окви ру Ме ђу-
на род ног кон гре са исто ри ча ра 
и ме ђу ре сор ског На уч ног са ве-
та за исто ри ју ра то ва и ре во-
лу ци ја у Ру си ји (у окви ру РАН). 
Са ва Жи ва нов је на Ме ђу на-
род ном кон гре су исто ри ча ра у 
Ма дри ду (1990) иза бран за чла на 
Би роа Ме ђу на род не ко ми си је за 
исто ри ју ру ских ре во лу ци ја, а 
по том у два ман да та (19902000) 
био је је дан од тро ји це ино стра
них чла но ва На уч ног са ве та за 
исто ри ју ра то ва и ре во лу ци ја у 
Ру си ји. Уче ство вао је на ви ше ме
ђу на род них на уч них кон фе рен
ци ја о ра зним те ма ма по ве за ним 
са свет ским ра том и ре во лу ци ја ма 
у Ру си ји, ко је су се (од 1989) сва
ке дру ге го ди не одр жа ва ле у Мо
скви, Бе чу и Пе тер бур гу.

 Ово је че твр та ауто ро ва књи га 
на ста ла у кон тек сту ис тра жи ва
ња ру ске исто ри је. Пр ва књи га из 
ове се ри је под на сло вом По след ње 

* Професор Филозофског  факултета у   
Новом Саду, у пензији
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де це ни је Ру ског цар ства (об у хва
та пе ри од 1855 – 1914, об ја вље на 
2002, оби ма 715 стра на); дру га, 
Ру си ја и рас кол Евро пе (об у
хва ти ла је пе ри од 18781914, об
ја вље на 2005, оби ма 317 стра на). 
Ре зул та те про у ча ва ња оног што 
се зби ло у Ру си ји на кра ју 20. ве ка 
об ја вио је у књи зи Ру си ја у вре ме 
Јељ ци на, ко ја је иза шла 2002. го
ди не. Књи ге су на и шле на до бар 
при јем и на вр ло по зи тив ну кри
ти ку у нас и у Ру си ји.

Књи га о ко јој је реч, Пад ру-
ског цар ства са фо ку си ра њем 
на кра ћи а од лу чу ју ћи пе ри од од 
1914. до 1917. има два то ма: пр ви, 
Ру си ја у Пр вом свет ском ра ту 
(717 стр.) и дру ги, Фе бру ар ска ре-
во лу ци ја (629 стр.). 

Све ску па, про дук ци ја у оби
му од им пресвних 2500 и не што 
стра ни ца, ко јом би се могао по
хва ли ти сва ки исто риј ски ин сти
тут. Не ра ди се са мо о за ма шно
сти и оби му про јек та, ма да и то 
са мо по се би за слу жу је при зна ње. 
Реч је о но вом при сту пу огром ној 
исто риј ској гра ђи, о на чи ну ње не 
об ра де и нео р то док сним схва та
њи ма и ста во ви ма. 

Овај при каз усред сре ђен је на 
дру ги том по све ћен Фе бру ар ској 
ре во лу ци ји.

Фе бру ар ска ре во лу ци ја је у 
исто ри ји и ли те ра ту ри оста ла 
за бо ра вље на и по ти сну та огром
ним зна ча јем и ути ца јем Ок то
бар ске ре во лу ци је. По во дом обе
ле жа ва ња де ве де се те го ди шњи це 

Фе бру ар ске ре во лу ци је (2007) 
у окви ру „но вог чи та ња“ ру ске 
исто ри је по ста вље на су, из ме
ђу оста лих, два зна чај на пи та ња: 
1. ка ква је уло га Фе бру а ра 1917. у 
ру ској исто ри ји? 2. Тре ба ли са
да шња Ру си ја да на ста ви пу тем 
ко ји је за по чет у Фе бру а ру 1917. а 
ко ји је био пре ки нут Ок то бром 
1917? Јед ни сма тра ју да је то био 
ве ли ки до га ђај ко ји је зе мљу учи
нио сло бод ном, де мо крат ском 
бур жо а ском ре пу бли ком, те да 
Ру си ја тре ба да на ста ви тим пу
тем (ака де мик Ан дреј Са ха ров); 
дру ги, као А. Сол же њи цин, про
це њу ју да је ре во лу ци ја, чи ји је 
ко рен упра во у Фе бру а ру, би ла 
коб на за Ру си ју ко ја је ти ме пре
тр пе ла на ци о нал ни крах; тре ћи, 
као про фе сор В. Лу кин, ис ти чу да 
на кон то ли ко вре ме на ни је ва жан 
од нос пре ма Фе бру ар ској „ре во
лу ци ји као та квој, не го по глед на 
њу као на јед ну од нај зна чај ни јих 
епи зо да ру ске исто риј ске дра ме, 
ко ја још ни је ре ше на“. Ка рак те ри
стич но је да две тре ћи не жи те ља 
Ру си је, кроз ан ке те, сма тра да је 
Фе бру ар ска револуција би ла тра
гич на не сре ћа за Ру си ју, а на исти 
на чин оце њу ју и по ку шај „на ста
вља ња“ Фе бру а ра 1917. кроз ре
фор ме де ве де се тих го ди на 20. ве
ка. (т. I. стр. 2729) 

У при вред ном по гле ду Ру си ја 
је кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка 
до жи вља ва ла успон. Има ла је ве
ли ки по раст ин ду стриј ске про
из вод ње, ма да је и да ље зна чај но 
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за о ста ја ла иза раз ви је них зе ма ља. 
По љо при вре да је би ла нај зна чај
ни ја при вред на област, за по шља
ва ла је пре ко 80% ста нов ни штва а 
у ства ра њу на ци о нал ног до хот ка 
уче ство ва ла са 54 %. Ме ђу тим, 
би ла је при ми тив на и екс тен зив
на. На ци о нал ни до хо дак per ca-
pi ta из но сио је 1913. го ди не 61 
до лар, док је у Не мач кој био 163, 
у Фран цу ској 178, у В. Британији 
237, и у САД 321 до лар. (I, 54) 

Со ци јал на струк ту ра за др
жа ла је обе леж ја ста ле шког дру
штва, али су еко ном ске и по ли тич
ке ре фор ме, као и при вред ни раз
вој знат но мо ди фи ко ва ли ствар ни 
со ци јал ни по ло жај при пад ни ка 
ста ле жа. Со ци јал на струк ту ра 
ста нов ни штва 1913. би ла је сле де
ћа: плем ство и ду хов ни штво, тра
ди ци о нал но при ви ле го ва ни ста
ле жи, за у зи ма ли су: пр ви 1,5% (1 
936 000) а дру ги  0,5% (697 000), 
за тим, град ски жи те љи  17,6% 
(22 716 000), се ља штво  80,2% 
(103 257 000), при пад ни ци вој ске 
и фло те  1% (1 320 000) и раз но
чин ци, тј. ин те лек ту ал ци не пле
мић ког по ре кла – 0,2% (258 000). 
При ви ле го ва ност ста ле жа ви ди 
се и из по да тка да је од 437 по
сла ни ка Ду ме би ло 299 пле ми ћа, 
или 68,48 %, ду хов ни штва  47 или 
10,75%, тј. за јед но 79,23 % иако су 
чи ни ли све га 2 % ста нов ни штва 
Ру си је. ( I, 40, 69, 71)

Фе бру ар ску ре во лу ци ју из не
ли су на сво јим пле ћи ма се ља ци 
у две сво је основ не дру штве не 

уло ге: као рад ни ци пре те жно се
љач ког по ре кла и као вој ни ци, тј. 
се ља ци пре о бу че ни у уни фор ме. 

За раз у ме ва ње до га ђа ја у 1917. 
го ди ни од по себ ног је зна ча ја 
осо бе ност ру ског рад ни штва. Се
љач ко по ре кло пре те жног де ла 
рад ни штва и њи хо ве бли ске ве зе 
са се лом усло ви ле су да рад ни ци 
за др же мно га обе леж ја тра ди ци
о нал ног се љач ког мен та ли те та 
из се о ске оп шти не, у ко јем су па
три јар хал ност и ко лек ти ви стич
ка со ли дар ност би ле основ не ка
рак те ри сти ке. Сво јим по ре клом 
и мен та ли те том би ли су бли жи 
ко лек ти ви стич ким, со ци ја ли
стич ким не го ли бе ра ли стич ким 
вред но сти ма и опре де ље њи ма. У 
усло ви ма не раз ви је ног, грам зи вог 
ка пи та ли зма, без пра ва син ди
кал ног ор га ни зо ва ња, рад ни штво 
је би ло пре пу ште но са мо во љи га
зда, ко ји ни су би ли спрем ни да за
до во ље оправ да не со ци јал не зах
те ве рад ни ка. Ли ше ни др жав не 
и син ди кал не за шти те, је ди но су 
штрај ко ви ма мо гли да бра не сво ја 
пра ва, ко ји су због то га че сто до
би ја ли по ли тич ки карактер. То 
је би ла осно ва ко ја их је учи ни ла 
при јем чи вим за при хва та ње ко
лек ти ви стич ких со ци ја ли стич
ких иде ја. Аутор за кљу чу је: „ У 
ве ли ким дру штве ним кри за ма, 
ко је су би ле про ду бље не рат ним 
не у спе си ма – и 1905. и 1917. – та
ква уве ре ња и рас по ло же ња ме ђу 
рад ни ци ма, уз упор ни рад ре во лу
ци о нар них пар ти ја у рад нич ким 
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сре ди на ма, усло ви ли су да рад ни
ци ве ли ких гра до ва Ру си је по ста
ну п́о кре тач ка сна га ре во лу ци је́  
“ (I, 80).

Слич но ва жи и за вој ску ко ју 
су у нај ве ћем бро ју чи ни ли се ља
ци. Вас пи та ни у па три јар хал ном 
ду ху, се ља ци су ла ко под но си ли 
те шки вој нич ки жи вот и вој ну ди
сци пли ну. Али су ду бо ко у се би 
но си ли не за до вољ ство не пра вед
но ре ше ним аграр ним пи та њем, 
тра же ћи рас по де лу спа хиј ске зе
мље се ља ци ма (ве ли киј пе ре дел) 
чи ме би се оства ри ла „се љач ка и 
бож ја прав да“. То их је све ви ше 
ори јен ти са ло ка ра ди кал ној ре
во лу ци ји ко ја је обе ћа ва ла рас по
де лу све зе мље се ља ци ма. Ко ли ко 
са мо др жав на власт ни је раз у ме
ва ла зна чај тог пи та ња, све до чи 
јед на „епи зо да“ из 1915. То је го ди
на ве ли ких ру ских рат них по ра за. 
Би ло је ви дљи во да су вој ни ци се
ља ци из гу би ли мо ти ва ци ју и же
љу да се бо ре за Ца ра и Отаџ би ну. 
Уз не ми рен ста њем на фрон ту а у 
ци љу из на ла же ња из ла за из те шке 
си ту а ци је, ге не рал Ја ну шке вич, 
на чел ник Глав ног шта ба цар ске 
вој ске, обра тио се ца ру са су ге
сти јом да цар обе ћа сва ком вој ни
ку се ља ку по ше сна ест акри зе мље 
за вер ну слу жбу. (око 15 ју та ра). 
Цар ни је ре а го вао на ге не ра ло ву 
су ге сти ју. (I, 549). 

Спе ци фич но сти ру ског ца
ри стич ког ре жи ма: за о ста лост 
по љо при вре де, за др жа ва ње ста
ле шког устрој ства и очу ва ње са

мо др жав ног по ли тич ког си сте ма, 
оте жа ва ли су успе шно оства ри
ва ње иона ко за ка сне ле ин ду стри
ја ли за ци је, оме та ли на ста ја ње 
гра ђан ског дру штва, те бло ки ра
ли и де фор ми са ли це ло куп ну мо
дер ни за ци ју. У тим за о ста ја њи ма 
на ла зи ла су се из во ри шта основ
них про бле ма и про тив реч но сти 
ру ског дру штва. На и ме, још од 
Пе тра Ве ли ког Ру си ја по ку ша ва 
да мо дер ни за ци јом свог еко ном
ског, со ци јал ног, ад ми ни стра тив
ног и по ли тич ког си сте ма на док
на ди за о ста ја ње за раз ви је ним 
за пад ним земљама. То је раз лог да 
се Ру си ја у це лом им пе ри јал ном 
пе ри о ду на ла зи ла у про це су за
ка сне ле, су сти жу ће, не до вр ше не 
мо дер ни за ци је. (Уз гред, и у пе ри
о ду Со вјет ског Са ве за тај про цес 
је на ста вљен као по ли ти ка „сти ћи 
и пре сти ћи“ Аме ри ку.) 

Су шти на је са мо др жав ног 
си сте ма вла сти да је у ње му цен
трал но ме сто при па да ло цар ском 
дво ру, од но сно ца ру, ко ји је био 
цен тар жи во та и сте ци ште це ло
куп не вла сти. У сва ко вре ме и по 
сво јој во љи Цар је мо гао да ме ња 
од лу ке по је ди них ми ни ста ра и 
Са ве та ми ни ста ра. У Основ ном 
за ко ну, тј. уста ву Ру си је пи са ло 
је: „Осо ба Го спо да ра Им пе ра то ра 
све та је и не при ко сно ве на“. Он је 
био не са мо Го спо дар не го и Га зда 
(ха зја јин) ру ске Зе мље. Та кав ар
ха ич ни си стем одр жа ван ве ко ви
ма, ни је био по до бан за ре фор ми
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са ње и мо гао се ме ња ти са мо уда
ром, за ве ра ма или ре во лу ци јом.

Кључ на, не са вла ди ва пре пре-
ка ре фор ма тор ских по ду хва та у 
Ру си ји са сто ја ла се у чи ње ни ци 
да су све про гре сив не ре фор ме, а 
са мо су та кве од го ва ра ле по тре
ба ма мо дер ни за ци је, до во ди ле у 
пи та ње са мо др жав ни си стем и 
на ме та ле по тре бу ње го ве ево лу
ци је ка устав ној пар ла мен тар ној 
мо нар хи ји. То је за но си о це и ко
ри сни ке са мо др жав не вла сти би
ло не при хва тљи во. Круг се та ко 
за тва рао: да би оп стао у све ту ко ји 
се све бр же раз ви јао, да би пре
вла дао или бар сма њио сво је за о
ста ја ње за Евро пом, са мо др жав ни 
си стем се мо рао ме ња ти и мо дер
ни зо ва ти; ме ђу тим, те про ме не су 
до во ди ле у пи та ње на че ла и осно
ве на ко ји ма је тај си стем по чи вао, 
а та ко ђе и ин те ре са плем ства као 
вла да ју ћег ста ле жа. И та ко је сва
ка ре фор ма оста ја ла не до вр ше на, 
што је во ди ло ка за ча ра ном кру гу 
за о штра ва ња су прот но сти у дру
штву и ра ђа ња но вих кри за.

Оту да је, пре ма ауто ру, ста ра 
ди ле ма ру ског дру штва – очу ва ње 
тра ди ци о нал ног са мо др жав ног 
устрој ства или ње го во ре фор ми
са ње – у пр ве две де це ни је 20. ве ка 
до би ја ла но ву ди мен зи ју: ре фор
ма или ре во лу ци ја. Око те ди ле ме, 
све до 1917. вр ши се по ли тич ка и 
со ци јал на по ла ри за ци ја ко ја кул
ми ни ра у Фе бру ар ској ре во лу ци
ји. 

Ка ква је уло га по ли тич ких 
пар ти ја у та квом са мо др жав ном 
си сте му? Тек у вре ме пр ве ру ске 
ре во лу ци је (19051907) ство ре
ни су усло ви за ле гал но де ло ва ње 
по ли тич ких пар ти ја. Та ко су по
ли тич ке пар ти је у Ру си ји на ста ле 
са за ка шње њем од по ла ве ка у од
но су на За пад ну Евро пу, у усло ви
ма не по сто ја ња ре во лу ци о нар ног 
тре ћег ста ле жа, и уве ли ко су на
ста ја ле под ути ца јем, на ис ку ству 
и, до брим де лом, по узо ру на за
пад но е вроп ске. 

У Др жав ној ду ми че твр тог са
зи ва (иза бра не у је сен 1912. го ди
не) пре ма идеј ним вред но сти ма 
и по ли тич ким ци ље ви ма по сто
ја ле су три по ли тич ке гру па ци је: 
1) мо нар хи стич кокон зер ва тив на 
де сни ца, 2) ли бе рал ноде мо крат
ска цен тар и 3) со ци ја ли стич ка 
ле ви ца.

Мо нар хи стич ке гру па ци је, пар
ти је и удру же ња на ла зи ли су се на 
ра ди кал но де сном кри лу по ли
тич ког спек тра, с ци љем за шти те 
са мо др жав ног по ли тич ког по рет
ка и тра ди ци о нал них вред но сти и 
ин сти ту ци ја. Од луч но су се бо ри
ли про тив ре во лу ци је, на дах ну ти 
иде јом: „Бог, Цар, Отаџ би на“. У 
Ду ми су има ли 154 по сла ни ка, тј. 
не што ви ше од тре ћи не по сла ни
ка. На кон по бе де Фе бру ар ске ре
во лу ци је би ле су за бра ње не. 

Ли  бе  ра л  но - де  м о  к ра т с к е 
пар ти је за у зи ма ле су цен три
стич ку по зи ци ју у по ли тич ком 
жи во ту. Глав не пар ти је ове гру
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па ци је су ка де ти и ок то бри сти а 
од 1912. го ди не и пар ти ја про гре
си ста. Кон сти ту ци о нал но-де-
мо крат ска пар ти ја, скра ће но 
– ка де ти, има ла је зна чај ну уло гу 
у ра ду Ду ме и у фе бру ар скомар
тов ским до га ђа ји ма 1917. го ди не. 
О кључ ном пи та њу од но са пре ма 
вла сти и ње ној по ли ти ци у њој су 
се фор ми ра ле три гру па ци је. Де-
сни ка де ти ори јен ти са ли су се на 
по ли ти ку „оздра вље ња вла сти“ да 
би пред у пре ди ли „сти хиј ну бу ји
цу на род них ма са, ко је на дах њу ју 
ра ди кал ни еле мен ти“. Ле ви ка де-
ти за ла га ли су се за пре вла да ва
ње „па сив не од бра не“ и пре ла зак 
на так ти ку ак тив не бор бе про тив 
ре ак ци о нар них сна га у вла ди и 
ван ње. Ка де ти су при хва ти ли 
цен три стич ку плат фор му свог 
ли де ра Ми љу ко ва из ра же ну у 
фор му ли „изо ла ци је вла де“ усме
ре ну на ства ра ње ши ро ког бло ка 
опо зи ци о них сна га у Ду ми и дру
штву у ци љу ства ра ња вла де ко ја је 
од го вор на Ду ми а не Ца ру. Има ли 
су 59 по сла ни ка.

Ок то бри сти, од но сно Са-
вез 17. ок то бра, пре ма да ту му 
об ја вљи ва ња Цар ског ма ни фе ста 
1905. ко ји су при хва ти ли као же
ље ну су штин ску про ме ну, сма
тра ју ћи да се њи ме уво ди устав на 
мо нар хи ја. Сто га су се опре де ли
ли за по моћ и по др шку вла ди. С 
по ли тич ког гле ди шта, то је био 
блок круп ног оса вре ме ње ног ве
ле по сед нич ког плем ства са во де
ћом тр го вач ком, ин ду стриј ском и 

бан кар ском ели том. У та да шњем 
рас по ре ду по ли тич ких сна га за
у зи ма ли су по зи ци ју де сног цен
тра. Има ли су 98 по сла ни ка.

Пар ти ја про гре си ста (48 
по сла ни ка), као уме ре ни ли бе ра
ли за у зи ма ли су про стор по ли
тич ког цен тра с ци љем ства ра ња 
„је дин стве ног фрон та ли бе ра ли
зма“. За ла га ли су се за оства ре ње 
и про ши ре ње по ли тич ких пра ва 
и сло бо да, за на ста вља ње по ли
тич ких и еко ном ских ре фор ми и 
за ус по ста вља ње устав номо нар
хи стич ког уре ђе ња. Пред ста вља
ли су ди на мич ни део по слов них и 
ин те лек ту ал них кру го ва. 

На ле вом кри лу по ли тич ког 
жи во та Ру си је на ла зи ле су се 
број не ор га ни за ци је со ци ја ли-
стич ке опо зи ци је, ме ђу ко ји ма 
су нај зна чај ни ји би ли есе ри и со
ци јал де мо кра ти (бољ ше ви ци и 
мењ ше ви ци). Со ци ја ли сти су би
ли нај не по мир љи ви ји про тив ни
ци са мо др жав ног уре ђе ња. По раз 
пр ве ру ске ре во лу ци је, а на ро чи то 
по ли циј ске и по ли тич ке ре пре си
је ко ји ма су упра во ове ор га ни за
ци је би ле из ло же не, иза зва ли су 
ве ли ко на за до ва ње ових пар ти ја 
и ду бо ку кри зу у њи хо вим ре до
ви ма. Све то је ути ца ло да се ове 
пар ти је ба ве са ме со бом и да им 
осла би ути цај на дру штве нопо
ли тич ка зби ва ња у Ру си ји у пе ри
о ду из ме ђу две ре во лу ци је (1905
1917).

Есе ри – со ци ја ли сти ре во-
лу ци о на ри би ли су на ста вља чи 
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ру ског на род ња штва (нео на род
ња ци). Се бе су ви де ли као „бор
бе ну аван гар ду труд бе нич ких 
ма са“ ко ја би план ском ор га ни зо
ва ном бор бом оства ри ла “со ци
јал норе во лу ци о нар ни пре врат“. 
Спе ци фич ност њи хо вог со ци ја
ли стич ког про гра ма за сни ва ла 
се на одр жа ва њу и ја ча њу се о ске 
оп шти не, а так ти ка у ре во лу ци
о нар ном те ро ру као основ ном 
сред ству ре во лу ци о нар не ак ци је. 
Ка ко је и јед но и дру го у пе ри о ду 
19071917. би ло угро же но, пар ти ја 
се на ла зи ла у ста њу пер ма нент не 
идеј не, так тич ке и ор га ни за ци о не 
кри зе. Ве ро ва ли су у не из бе жност 
бли ске ре во лу ци је и сто га су бој
ко то ва ли све че ти ри ду ме, што их 
је уда љи ло од се ља ке ко је су сма
тра ли сво јом дру штве ном ба зом. 
У пар ти ји су по сто ја ла два кри
ла. Ле во кри ло фор ми ра ло је Са-
вез со ци ја ли ста ре во лу ци о на ра 
скра ће но  есе ри мак си ма ли сти. 
Они су од ба ци ли есе ров ски ми
ни мал ни про грам (ори јен та ци
ју на со ци јал ну ре во лу ци ју као 
пре ла зни об лик од бур жо а ске 
ка со ци ја ли стич кој ре во лу ци ји) 
и опре де ли ли се за мак си мал ни 
про грам – ус по ста вља ње рад не 
ре пу бли ке. Због број них те ро ри
стич ких ака та и сна жне по ли циј
ске ре пре си је, њи хо ва је ак тив
ност у Ру си ји би ла пре ки ну та до 
1917. го ди не.

Де сно кри ло на род ња штва 
фор ми ра ло је (1906) по себ ну 
Рад ну на род но-со ци ја ли стич-
ку пар ти ју, зва ну ене си. За ла га

ли су се за са вез ре во лу ци о нар не 
(на род њач ке) ин те ли ген ци је са 
ли бе рал ним сна га ма ра ди осло
ба ђа ња од са мо др жа вља ле гал ним 
сред стви ма по ли тич ке бор бе ра
ди оства ри ва ња ко нач ног со ци
ја ли стич ког ци ља. Са бли ским 
по сла ни ци ма фор ми ра ли су по
сла нич ку гру пу тру до ви ка (10 
по сла ни ка). Њи хов ли дер Ке рен
ски имао је зна чај ну уло гу у пред
фе бру ар ским зби ва њи ма, као и у 
пе ри о ду из ме ђу Фе бру а ра и Ок
то бра. Ке рен ски је мар та 1917. 
при сту пио есе ри ма и та ко је од 
пред сед ни ка не ве ли ке по сла нич
ке гру пе тру до ви ка, по стао је дан 
од ли де ра све ути цај ни је пар ти је 
есе ра. 

Со ци јал де мо кра ти ја је пред
ста вља ла ле во кри ло оп ште де мо
крат ског по кре та, у јед ном де лу 
уме ре но  мењ ше ви ци, а у дру гом 
де лу ра ди кал но  бољ ше ви ци. Из
би ја ње ра та за те кло је ру ске со
ци јал де мо кра те ду бо ко по де ље не 
на раз ли чи те пар ти је, фрак ци је, 
стру је, и знат но осла бље не.

Мењ ше ви ци су, у усло ви ма 
по ли циј ских ре пре са ли ја на кон 
ре во лу ци је 19051907. би ли раз
би је ни, све де ни на ма ле гру пе 
не при ла го ђе не усло ви ма иле гал
ног де ло ва ња. Као ор га ни за ци ја 
они су прак тич но пре ста ли да 
по сто је. Њи хо ву де лат ност одр
жа вао је еми грант ски мењ ше вич
ки цен тар. За сту па ли су ра ни ју 
кон цеп ци ју при ла го ђе ну но вим 
усло ви ма, чи ја је су шти на у сле де
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ћем: пре ма ступ њу свог исто риј
ског раз во ја Ру си ја се на ла зи пред 
бур жо а скоде мо крат ском ре во
лу ци јом у ко јој бур жо а зи ја има 
во де ћу уло гу, а про ле та ри јат је 
њен са ве зник. На кон ре во лу ци је 
про ле та ри јат мо же са мо да ути че 
на по ли ти ку бур жо а ске вла де ра
ди оства ри ва ња соп стве них и оп
ште на ци о нал них ци ље ва. Уло га 
со ци јал де мо кра ти је ни је у ор га
ни зо ва њу ре во лу ци је, јер се она не 
мо же ор га ни зо ва ти, већ у ње ном 
под сти ца њу пу тем про па ган де, а 
при ње ном спон та ном из би ја њу 
у ис ти ца њу ње них во ђа. По што 
је ре во лу ци ја у ра ту не по жељ на и 
штет на, са мо др жа вље тре ба укло
ни ти ма сов ним при ти ском на 
власт и Ду му а не ре во лу ци јом. У 
Ду ми су има ли 9 по сла ни ка. 

Бољ ше ви ци су у зби ва њи
ма пре лом не 1917. го ди не има ли 
осо бе но ме сто и уло гу. Та из у зет
на уло га про и за шла је из њи хо ве 
кон цеп ци је ре во лу ци је. Пре ма 
бољ ше ви ци ма, иако је на днев ном 
ре ду ру ског дру штва бур жо а ско
де мо крат ска ре во лу ци ја, во де ћа 
сна га те ре во лу ци је не мо же би ти 
бур жо а зи ја, не го рад нич ка кла са 
ко ја, у са ве зу са се ља штвом, оства
ру је ту ре во лу ци ју и ус по ста вља 
„ре во лу ци о нар ну дик та ту ру про
ле та ри ја та и се ља штва“, ра ди ус по
ста вља ња де мо крат ске ре публке, 
екс про при ја ци је спа хиј ске зе мље 
и уво ђе ња осмо ча сов ног рад ног 
да на. То је прет по став ка да би 
бур жо а ска ре во лу ци ја убр зо пре

ра сла у со ци ја ли стич ку. Да би 
про ле та ри јат оства рио уло гу хе
ге мо на у ре во лу ци ји, по треб но је 
да га пред во ди ре во лу ци о нар на 
пар ти ја но вог ти па, ка ква је Бољ
ше вич ка пар ти ја. Од оста лих пар
ти ја раз ли ко ва ли су се и у ста ву 
пре ма свет ском ра ту – има ли су 
ра ди кал но ан ти рат но опре де ље
ње, по ве зу ју ћи за дат ке ре во лу ци
о нар ног пре о бра жа ја са бор бом 
про тив ра та, тј. за пре тва ра ње им
пе ри ја ли стич ког у гра ђан ски рат. 
По себ но су се раз ли ко ва ли пре ма 
ор га ни за ци ји пар ти је. Бољ ше ви
ци су се фор ми ра ли као пар ти ја 
ре во лу ци је ко ја је не са мо про па
ги ра ла ре во лу ци ју, не го је ка том 
ци љу ор га ни зо ва ла и усме ра ва ла 
ма се. Сто га је пар ти ја ор га ни зо ва
на као ди сци пли но ва на, цен тра
ли зо ва на ор га ни за ци ја про фе си
о нал них ре во лу ци о на ра. Свет ски 
рат и ре пре сив не ме ре по го ди ле 
су бољ ше ви ке те же не го дру ге 
опо зи ци о не пар ти је. Уз по ли циј
ске ре пре са ли је пре ма члан ству 
и ру ко во де ћим ка дро ви ма, ње них 
5 по сла ни ка осу ђе но је 1915. го
ди не на до жи вот но про гон ство у 
Си бир, та ко да бољ ше ви ци у пред
фе бру ар ским зби ва њи ма ни су 
има ли зна чај ни ју уло гу. Пар ти ја је 
на кон Фе бру а ра бр зо об на вља ла 
сво је ре до ве и ор га ни за ци ју, пре 
све га у ве ли ким ин ду стриј ским 
цен три ма, по себ но у Пе тро гра ду 
и Мо скви, где ће се и од ви ја ти од
лу чу ју ћи ре во лу ци о нар ни до га
ђа ји. То им је и омо гу ћи ло да бу ду 
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ини ци ја то ри и пред вод ни ци Ок
то бар ске ре во лу ци је.

Пре о ста ли део Др жав не ду ме 
чи ни ли су пред став ни ци на ци о
нал них гру па: По ља ци, Ли тван
ци, Бе ло ру си – 15 и му сли ман ске 
гру пе  6 по сла ни ка.

По ли тич ке пар ти је у Ру си ји 
ни су озбиљ ни је ути ца ле на дру
штве ни жи вот, ни ти су мо гле 
да вр ше ве ћи ути цај на др жав ну 
власт. Али ни др жав на власт ви
ше ни је мо гла да на сту па као над
пар тиј ска. Ка ко ни је има ла ве ћу 
по др шку у дру штву, власт је по ку
ша ва ла да је оства ри осла ња њем 
на од ре ђе не про вла ди не пар ти је. 
Ме ђу тим, ни оне ни су има ле ве
ли ку дру штве ну по др шку. Оне ко
је су је има ле ни су би ле спрем не 
да бу ду тран сми си ја вла сти. Та кве 
опо зи ци о не пар ти је би ле су из ло
же не ме ра ма ко је су оте жа ва ле и 
огра ни ча ва ле њи хо ву де лат ност, 
укљу чу ју ћи и ре пре сив не ме ре.

Тро го ди шњи рат све ви ше 
је ис цр пљи вао зе мљу и нај ши ре 
сло је ве ста нов ни штва. До 1917. у 
ар ми ју је по зва но око 15 ми ли о
на љу ди, од то га са се ла ско ро по
ло ви на (47,4%) рад но спо соб них 
му шка ра ца, из фа бри ка ви ше од 
че твр ти не рад ни ка (29%). Се ло је 
уз то по га ђа ла и ре кви зи ци ја ко
ња и сто ке за по тре бе ар ми је. На 
при вре ду се не га тив но од ра жа ва
ла оку па ци ја раз ви је них за па дих 
обла сти Цар ства. Зе мљу је за хва
ти ла ин фла ци ја, а у гра до во ви ма 
је до шло до кри зе снад бе ва ња ста
нов ни штва хра ном и дру гим жи

вот но ва жним по треп шти на ма. 
То ком тро го ди шњег ра та Ру си ја 
је из гу би ла два ми ли о на вој ни ка, 
исто то ли ко је би ло ра ње них и 
за ро бље них. И вој ни ке и ста нов
ни штво за хва тио је за мор од ра та. 
Тре ће го ди не ра та (1916) кри за се 
ши ри ла и про ду бљи ва ла. Еко ном
скосо ци јал на не за до вољ ства по
при ма ла су по ли тич ка обе леж ја 
са све из ра же ни јим ан ти ре жим
ским па ро ла ма и ци ље ви ма. Све 
уче ста ли ји и све отво ре ни ји су 
би ли зах те ви, чак и чла но ва цар
ске по ро ди це, за про ме ном уну
тра шње по ли ти ке. Је дан од ца ре
вих нај бо љих при ја те ља ве ли ки 
кнез А. Ми хај ло вич, пи сао је ца ру 
по чет ком фе бру а ра 1917: „При
бли жа ва се нај о па сни ји мо ме нат 
у исто ри ји Ру си је... Сви то осе
ћа ју: не ко ра зу мом, не ко ср цем, а 
не ко ду шом... До га ђа ји по ка зу ју 
да Тво ји са вет ни ци на ста вља ју да 
во де Ру си ју и Те бе у ствар ну про
паст...“ (II, 257). Та и мно га дру га 
упо зо ре ња ца ре вих ро ђа ка и ли
бе рал них мо нар хи ста ни су има ла 
успе ха. Још ма ње су има ли из гле
да на успех при ти сци и зах те ви 
ли бе рал не опо зи ци је, о ра ди кал
ној да не го во ри мо. На при мед бу 
бри тан ског ам ба са до ра (на кра ју 
1916) да тре ба да сру ши зид ко ји 
га де ли од на ро да, цар је од го во
рио: „Та ко зна чи ми сли те, да ја 
тре ба да стек нем по ве ре ње свог 
на ро да, или да он тре ба да стек не 
мо је по ве ре ње?“. (II, 266). Уз из ра
же ни фа та ли зам, та ква са мо др
жав на ло ги ка и на њој за сно ва на 
по ли ти ка во ди ла је и ди на сти ју 
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и дру штво у на сил ни, ре во лу ци
о нар ни рас плет на го ми ла них те
шко ћа и про тив реч но сти. Та квом 
раз ре ше њу до при но сио је и Пр ви 
свет ски рат ко ји је, за о штра ва ју
ћи број не по сто је ће су прот но сти 
им пе ри јал не Ру си је и иза зи ва ју
ћи но ва со ци јал на не за до вољ ства, 
био мо ћан ак це ле ра тор ру ске ре
во лу ци је 1917. го ди не. 

Те шко ће су ра сле, про бле ми 
су се умно жа ва ли, кри за се про ду
бљи ва ла, а дру штве на не за до вољ
ства ши ри ла. Ни у та квим усло ви
ма Цар ни је био спре ман да иза ђе 
у су срет ли бе рал ној опо зи ци ји 
за ства ра њем „вла де по ве ре ња“, а 
још ма ње за ства ра њем „од го вор
не вла де“, јер је то за ди ра ло у ње
го ве пре ро га ти ве и по ње го вом 
ми шље њу пот ко па ва те ме ље Цар
ства. „Ца ри ца и ја зна мо да је све у 
Бож јим ру ка ма. Не ка бу де ње го ва 
во ља“. Тим фа та ли змом од ба ци
вао је и нај до бро на мер ни је су ге
сти је и мол бе за про ме ном по ли
ти ке ко ју је во дио. Био је упо ран и 
не по пу стљив. Све до чан ство то га 
је, на при мер, и од би ја ње зах те ва 
вој них те о ре ти ча ра за из ра дом 
ру ске вој не док три не. За бра нив
ши да ље рас пра ве о то ме, на ре дио 
је: “Вој на док три на са сто ји се у 
то ме да се из вр ши све оно што ја 
на ре дим“, Не ра зу ме ва ње из ме ђу 
Ца ра и дру штва се про ду бљи ва ло. 
Дру штво је тра жи ло и оче ки ва ло 
ли бе ра ли за ци ју ре жи ма, по себ
но на кон крат ког „но вог кур са“ 
сре ди ном 1915, ко ји је де ли мич
но ишао у су срет та квим на да ма 
и оче ки ва њи ма. Цар је убр зо од у

стао од по ли ти ке ли бе ра ли за ци
је и ори јен ти сао се на по вра так 
„истин ском са мо др жа вљу“. Ни је 
Ру си ја жи ве ла “као на вул ка ну”, 
ка ко се то го во ри ло пре Пр вог 
свет ског ра та, већ на вул ка ну ду
бо ких со ци јал них, еко ном ских, 
иде о ло шких, по ли тич ких и си
стем ских про тив реч но сти, чи ја 
је еруп ци ја 1917. ра зо ри ла цар ску 
Ру си ју. То је за и ста би ла тем пи ра
на бом ба ста вље на у ср це Ру си је, 
ка ко је го во рио пе сник А. Блок. 

Број ни и без у спе шни по ку ша
ји да се са мо др жав ни ре жим при
во ли на ком про мис и ре фор ме и 
та ко спре чи ре во лу ци ја, оста ли 
су без ре зул та та. Про па ли су и по
ку ша ји да се „ре во лу ци јом“ од о зго 
по мо ћу др жав ног или вој ног пу ча, 
или двор ског пре вра та пред у пре
ди сти хиј на ре во лу ци ја од о здо. 
Све их је пред у хи три ла пра ва, на
род на, сти хиј на ре во лу ци ја. 

Фе бру ар ску ре во лу ци ју ка рак
те ри шу две зна чај не осо бе но сти: 
пр во, ре во лу ци ју су сви оче ки ва
ли, али их је она све из не на ди ла, и 
дру го, за раз ли ку од свих ве ли ких 
ре во лу ци ја Фе бру ар ска ни је има
ла свог во ђу. 

Ре во лу ци ја ни је из не на ди ла 
са мо оне ко ји су од ње стра хо ва ли 
и по ку ша ва ли да је спре че, не го и 
оне ко ји су је же ле ли и сво јом ак
тив но шћу на сто ја ли да је при пре
ме и оства ре. На не ко ли ко ме се ци 
пре Фе бру а ра Ле њин је из Же не ве 
пи сао да ње го ва ге не ра ци ја не ће 
до жи ве ти ре во лу ци ју. Су ха нов, 



ПРИКАЗИ

350

по зна ти хро ни чар ру ске ре во лу
ци је, пи сао је: “Ни јед на пар ти ја се 
ни је при пре ма ла за ве ли ки пре
врат. Сви су ма шта ли, пред о се ћа
ли, ̀ наслућивалѝ  “. На сам дан по
чет ка ре во лу ци је (23 фе бру ар по 
ста ром ка лен да ру) ни бољ ше ви ци 
у Пе тро гра ду ни су схва ти ли да је 
то по че так об ра чу на са цар ским 
ре жи мом. Про це њи ва ли су да још 
ни је на сту пи ло вре ме за бор бе не 
ак ци је и да је пар ти ја не до вољ
но оја ча ла. При пре ма ли су се „за 
ре во лу ци о нар не на сту пе“ у нео д
ре ђе ној бу дућ но сти. Ни вла да ни 
вла сти ни су пр вих да на уочи ли 
ствар ни ка рак тер „не ре да“, ка ко 
су на зи ва ли по бу ну рад ни ка. 

То су окол но сти и раз ло зи за
што Фе бру ар ска ре во лу ци ја ни је 
има ла во ђу ни уста нич ки штаб ко
ји би пре у зео власт по сле по бе де 
уста ни ка. Она је, пре ма ми шље њу 
аме рич ког исто ри ча ра В. Чем бер
ле на, би ла јед на од „нај спон та ни
јих и нај а но ним ни јих ре во лу ци ја 
за сва вре ме на“ (II, 16) Све ве ћи 
еко ном ски и ег зи стен ци о нал ни 
про бле ми и со ци јал не те шко ће 
ста нов ни ка Пе тро гра да (и це ле 
зе мље) при мо ра ли су рад ни ке да 
се у од бра ни угро же не ег зи стен
ци је сво јих по ро ди ца осло не на 
сво је сна ге и да пре ду зму енер
гич не ко ра ке за про ме ну не сно
сног ста ња. У та квим окол но сти
ма они су се окре ну ли соп стве
ним ис ку стви ма из ре во лу ци је 
1905. године: са мо ор га ни зо ва њу 
у фа бри ка ма, еко ном ским и по
ли тич ким штрај ко ви ма, улич ним 

де мон стра ци ја ма, ге не рал ном 
штрај ку и ства ра њу со вје та. Ак ти
ви сти со ци ја ли стич ких пар ти ја, 
не до вољ но број ни и идеј нопо ли
тич ки раз је ди ње ни (мењ ше ви ци, 
бољ ше ви ци, ме ђу ре јон ци и при
пад ни ци не ру ских со ци ја ли стич
ких гру па ци ја), де ло ва ли су у том 
спон та ном по кре ту и са ми спон
та но и не је дин стве но, до при но
се ћи по ли ти за ци ји рад ни ка, али 
и усме ра ва ју ћи их ка раз ли чи тим 
ци ље ви ма и ре ше њи ма.

Пр вих да на Фе бру ар ске ре во
лу ци је (27. фе бру а ра) по че ли су да 
се кон сти ту и шу два цен тра мо ћи: 
При вре ме ни ко ми тет Ду ме и Со
вјет рад нич ких и вој нич ких де пу
та та. Пр ви је оку пљао ли бе рал
не пар ти је ко је су до ми ни ра ле у 
Ду ми, а дру ги са мо ор га ни зо ва не 
рад нич ке, вој нич косе љач ке ма се 
и со ци ја ли стич ки усме ре не сна
ге „ре во лу ци о нар не де мо кра ти је“. 
Ре во лу ци ју су из ве ли рад ни ци и 
вој ни ци ко ји су ор га ни зо ва ли со
вје те без уче шћа пред став ни ка ли
бе рал них пар ти ја; на про тив, оне 
су свим сна га ма же ле ле да спре че 
ре во лу ци ју. Ка да то ни су ус пе ле, 
сво је ак ци је су усме ри ле ка то ме 
да је об у зда ју и пре у сме ре за сво је 
ци ље ве. Чи ње ни ца да ре во лу ци ја 
ни је има ла ни во ђу ни по ли тич
ковој ни цен тар, омо гу ћи ла им је 
да пре у зму ру ко вод ство по бед
нич ким на род ним по кре том. То 
је би ло мо гу ће јер су у Из вр шном 
ко ми те ту Пе тро град ског со вје та 
и у по је ди ним ње го вим ор га ни ма 
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мењ ше ви ци идеј но до ми ни ра-
ли и има ли су кључ не функ ци је. 
Пред сед ник и пот пред сед ник 
Пе тро град ског со вје та би ли су 
мењ ше ви ци; је дан од пот пред сед
ни ка био је есер Ке рен ски, чи је је 
име обе ле жи ло раз до бље из ме ђу 
Фе бру а ра и Ок то бра. То је по сле
ди ца чи ње ни це да су мењ ше ви ци 
као дум ска пар ти ја ле гал но де ло-
ва ли и има ли ве ћи ну у ле гал ним 
рад нич ким ор га ни за ци ја ма. На
су прот то ме, бољ ше ви ци и есе ри 
ин тер на ци о на ли сти (мак си ма ли
сти) ста вље ни су ван за ко на, про
га ња ни и хап ше ни. Њи хо ви ру ко
во ди о ци би ли су или у еми гра ци
ји, или у си бир ском про гон ству 
и за тво ри ма. “Али – ка ко ука зу је 
Жи ва нов – уз све то, тре ба ипак 
до да ти: `мек ше́  со ци ја ли стич ке 
гру па ци је мењ ше ви ка и есе ра од
не ле су пре ва гу над бољ ше ви ци ма 
и дру гим ра ди кал ним стру ја ма 
за то што је по ли тич ка ли ни ја ко ју 
су они ну ди ли у це ли ни – а у пи та
њу вла сти по себ но – би ла ре а ли
стич ни ја и при ме ре ни ја усло ви ма 
то га вре ме на не го она ко ју су ну
ди ли `радикали́ “ (II, 580). 

Ре во лу ци ју су оду ше вље но до
че ка ли и при хва ти ли сви: рад ни
ци, бур жо а зи ја, плем ство, за тим 
цр ква, ору жа не сна ге, го то во све 
по ли тич ке пар ти је; на рав но сва
ко на свој на чин и са гла сно сво јим 
ин те ре си ма и оче ки ва њи ма.

Ве ћи део сна га оку пље них у 
Пе тро град ском со вје ту ни је же
лео власт, али су на сто ја ли да ути

чу на ка рак тер вла сти и са став 
вла де, и да кон тро лом вла де ре
во лу ци ју до ве ду до кра ја. С дру ге 
стра не, При вре ме ни ко ми тет је 
схва тао да без спо ра зу ма с ре во
лу ци о нар ном де мо кра ти јом, без 
по др шке Со вје та ни је би ло мо гу
ће уста но ви ти би ло ка кав по ре
дак. Уз то, Со вјет је уз се бе имао 
вој не је ди ни це у Пе тро гра ду, и он 
је је ди ни ор ган ко ји је рас по ла гао 
ре ал ном си лом у пре сто ни ци. У 
та квим усло ви ма до шло је, на ини
ци ја ти ву При вре ме ног ко ми те та, 
до фор ми ра ња При вре ме не вла-
де. Из вр шни ко ми тет Пе тро град
ског со вје та са гла сио се да дум ски 
ли де ри фор ми ра ју бур жо а ску 
вла ду, без уче шћа пред став ни ка 
Со вје та. При вре ме ни ко ми тет 
са ста вио је 2. мар та При вре ме
ну вла ду од 12 чла но ва на че лу са 
кне зом Ла во вом. У вла ди су до ми
ни ра ли ка де ти (пет ми ни ста ра) и 
број ча но и идеј но по ли тич ки. 

Па дом цар ства сва власт је 
пре шла на При вре ме ну вла ду. 
Ши ре њем ре во лу ци је При вре ме
на вла да убр зо је по ста ла и нај ви
ши ор ган вла сти у це лој зе мљи. У 
прак си јед но вла шће При вре ме не 
вла де до ве де но је у пи та ње због 
по сто ја ња Пе тро град ског со вје
та. Со вјет је имао по др шку ма са, 
а у спо ра зу му о фор ми ра њу При
вре ме не вла де од ре дио је ње не 
ци ље ве, аза др жао је и не ке ре ал не 
по лу ге мо ћи. Та ко је основ ни ре
зул тат Фе бру ар ске ре во лу ци је би
ло дво вла шће. На свим ни во и ма 
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упо ре до су по сто ја ли ор га ни бур
жо а ске При вре ме не вла де и со вје
ти као ор га ни ре во лу ци о нар них 
ма са. Аутор је на ста ло ста ње нај
бо ље фор му ли сао, ре чи ма: “Но
ми нал но, сва власт при па да ла је 
бур жо а ској При вре ме ној вла ди и 
со ци јал ним сна га ма ко је је пред
ста вља ла. Ме ђу тим, При вре ме на 
влада... била је в́ласт без сна ге́ , а 
со вје ти с́на га без вла сти́ . Основ
но пи та ње ре во лу ци је – ко јој кла
си је при па ла власт – ни је би ло 
ко нач но ре ше но. За то је ста ње 
ус по ста вље но Фе бру ар ском ре
во лу ци јом по ста ло осно ва за но ва 
со ци јал на и по ли тич ка пре гру пи
са ва ња и за но ве бор бе“ (II, 593). 

Па ра докс је да су ге не ра ци је 
ру ских ре во лу ци о на ра, од де ка
бри ста, пре ко на род ња ка, до есе
ра и бољ ше ви ка, ко је су не са мо 
ма шта ле о ре во лу ци ји, већ сво јом 
ак тив но шћу и жр тва ма на сто ја
ле да је оства ре, би ли из не на ђе
ни и за те че ни ње ним из би ја њем. 
Фе бру ар ска ре во лу ци ја би ла је, у 
нај бо љем сми слу те ре чи, про из
вод/ре зул тат на род ног са мо ор га
ни зо ва ња и ства ра ла штва. Да ли 
је то ли ко же ље но а не пла ни ра но 
„че до“ на род ног са мо ства ра ла
штва, на ста ло у су да ру сти ца ја 
број них дру штве них, со ци ја них и 
жи вот них окол но сти и до га ђа ња 
пред ви ди вих а ипак нео че ки ва
них, би ло не спо соб но за жи вот ? 
Фе бру ар ска ре во лу ци ја ни је има
ла свој про грам! На род ни је умео 
да пи ше, а они ко ји су уме ли или 

ни су зна ли шта на род хо ће, или 
то ни су же ле ли да фор му ли шу. 
При вре ме на вла да обра ти ла се 
про гла сом „гра ђа ни ма Ру ске др
жа ве“ (6. мар та) у ко јем ни је би ло 
ни ре чи о со ци јал ноеко ном ском 
про гра му вла де, као што је тај су
штин ски део про гра ма сва ке ре
во лу ци је из о стао и из Де кла ра ци
је вла де од 3. мар та. Њих ни је би ло 
ни у ми ни мал ном ви ду, као по де
ла зе мље се ља ци ма, осмо ча сов ни 
рад ни дан и сл. Вла да се оба ве за ла 
да ће оси гу ра ти „гра ђан ску сло
бо ду и гра ђан ску јед на кост, ка ко 
би омо гу ћи ла свим гра ђа ни ма 
да сло бод но ис по ље сво је ду хов
не сна ге у ства ра лач ком ра ду за 
до бро бит до мо ви не“. То је би ла 
ве ли ка те ко ви на – по да ни ци су 
по ро гла ше ни гра ђа ни ма, али су 
из о ста ла со ци јал ноеко ном ска 
„стре мље ња на ро да“. Ре во лу ци
о на ри ни су уче ство ва ли у пи са
њу ни Де кла ра ци је ни Про гла са. 
Они су, раз је ди ње ни, тек сту па ли 
на по ли тич ку сце ну и ни су би ли 
са гла сни око ци ље ва ре во лу ци је. 
Фе бру ар ска ре во лу ци ја ни је би ла 
спо соб на/оспо со бље на за жи вот, 
тач ни је, ни је јој пру же на при ли ка 
да по ка же сво је мо гућ но сти. Жи
ве ла је све га се дам ме се ци.

Шта се до га ђа ло и на ко ји на
чин се раз ре ши ло ово ста ње  по
зна то је из исто ри је, али за сно ван 
и до ку мен то ван од го вор без иде
о ло шких обо је но сти и јед но стра
но сти до би ће мо у сле де ћој књи зи 
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про фе со ра Жи ва но ва о Ок то бар
ској ре во лу ци ји. 

Пред на ма је јед но из у зет но 
и не стан дард но де ло по све ће но 
со ци јал нопо ли тич кој исто ри ји 
јед ног пре лом ног мо мен та ру ске 
исто ри је, ко је је има ло зна чај не 
по сле ди це и за Ру си ју и за свет а 
чи ји је зна чај, сти ца јем раз ли чи
тих окол но сти, био по ти снут или 
чак кри во тво рен. 

Про фе сор Жи ва нов је све о
бу хват но и зна лач ки са вла дао и 
об ра дио обим ну и ра зно вр сну 
гра ђу (нео бја вље ни и не пу бли ко
ва ни ар хив ски ма те ри јал, днев ни
ке, ме мо а ре, све до чан ства и се ћа
ња уче сни ка, ра до ве исто ри ча ра 
раз ли чи тих исто риј ских шко ла, и 
по ли ти ча ра ра зних идеј них и по
ли тич ких опре де ље ња и др.) сло
жив ши све то у је дан им пре си ван 
и за о кру жен мо за ик, ко ји на мо
мен те под се ћа на уз бу дљив исто
риј ски ро ман. 

На шег ауто ра од ли ку је: ши
рок и не при стра сан при ступ из
во ри ма, до ку мен ти ма и ли те ра
ту ри; за вид на објек тив ност у пре
зен та ци ји по сто је ћих ми шље ња 
и ста во ва; све о бу хват ност у при
ка зи ва њу сло же них исто риј ских 
зби ва ња и дру штве них про це са 
са до бро ус по ста вље ним од но
сом из ме ђу глав них исто риј ских 
то ко ва, њи хо вих по ли тич ких и 
дру штве них су бје ка та и дру штве
ноеко ном ских усло ва и ста ња 
у ко ји ма се од ви ја ју исто риј ски 

про це си; ја сан и пре гле дан стил 
из ла га ња.

По бит ним ка рак те ри сти ка ма, 
од ко ри шће них из во ра и ли те ра
ту ре, пре ко при ме ње них ме то да, 
све о бу хват но сти при сту па, до 
соп стве ног са гле да ва ња и ту ма
че ња исто риј ских зби ва ња, књи га 
Пад Ру ског цар ства пред ста вља 
озби љан на уч ни до при нос, не са
мо на шој не го и ру ској и свет ској 
исто ри јо гра фиј. Жи ва нов се сво
јим прет ход ним де ли ма увр стио 
у нај бо ље по зна ва о це ру ске исто
ри је. Овом књи гом је на нај бо љи 
на чин по твр дио сте че ни углед и 
ауто ри тет.
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