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Мла ден Ли ша нин*

РУ СИ ЈА У НА СТА
ЈУ ЋЕМ МУЛ ТИ ПО
ЛАР НОМ СВЕ ТУ

При каз књи ге: Јев ге ниј 
При ма ков, Свет без 
Ру си је. Че му во ди по ли
тич ка крат ко ви дост, 
пре вод: За гор ка Зе че
вић, Слу жбе ни гла сник 
 Фа кул тет без бед но сти, 
Бе о град, 2010, 148 стр. 
УДК 327::911.3+327(470+571)
(049.3)

Јев ге ниј Мак си мо вич При
ма ков (Тби ли си, 1929) по знат је 
ка ко струч ној, та ко и ши рој јав
но сти у Ср би ји. По ред то га што 

је оба вљао функ ци је ди рек то ра 
Ин сти ту та за ори јен та ли сти ку, 
Ин сти ту та за свет ску еко но ми
ју и ме ђу на род не од но се, чла на 
пред сед ни штва Ака де ми је на
у ка СССРа и Ру си је, био је и 
члан Спољ не оба ве штај не слу
жбе. Имао је по ли тич ке функ
ци је још за вре ме Гор ба чо ва, а у 
постсо вјет ској Ру си ји оба вљао 
је ду жност де пу та та Др жав не ду
ме, ми ни стра спољ них по сло ва 
и пред сед ни ка вла де. Тре нут но 
је пред сед ник Тр го вин скоин ду
стриј ске ко мо ре Ру си је. Ра ни је су 
на срп ски је зик пре ве де не ње го ве 
књи ге „Го ди не у ви со кој по ли ти
ци“ (Из да вач ки гра фич ки ате ље 
„М“, 2002), „Осам ме се ци плус...“ 
(Из да вач ки гра фич ки ате ље „М“, 
2003) и „Свет по сле 11. сеп тем бра 
и упад у Ирак“ (При вред на ко мо
ра Бе о гра да, 2006).

Сви про це си и од но си у ко је 
су СССР и Ру си ја би ли укљу че ни 
у по след њих не ко ли ко де це ни
ја, пре ла ма ју се кроз би о гра фи ју 
Јев ге ни ја При ма ко ва. То да је из
ван ре дан зна чај ње го вим сту ди
ја ма и ме мо ар ским за пи си ма о 
по ли ти ци у Ру си ји и ме сту Ру си је 
у свет ској по ли ти ци. На кон кра ја 
Хлад ног ра та, 11. сеп тем бар 2001. 
го ди не озна чио је по че так но вог 
та ла са тек тон ских про ме на у ме
ђу на род ној аре ни. Сту ди ја Свет 
без Ру си је го во ри о тим но во на
ста лим ме ђу на род ним окол но
сти ма и мо гућ но сти ма Ру си је да, 
де лу ју ћи са по зи ци ја ве ли ке си ле, *	 Институт	 за	 политичке	 студије,	
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кон струк тив но до при не се су о ча
ва њу са нај зна чај ни јим гло бал ним 
иза зо ви ма. Ак це нат се, при то ме, 
ста вља на ру скоаме рич ке од но се 
и им пул се ко ји до ла зе од аме рич
ких те о ре ти ча ра и до но си ла ца 
спољ но по ли тич ких од лу ка.

Сту ди ја је по де ље на на осам 
те мат ских по гла вља. Увод но по
гла вље пру жа При ма ко вље ве оп
ште по гле де на при ро ду про бле ма 
ме ђу на род ног по рет ка и по лар
но сти уоп ште, као и о при ро ди 
са вре ме ног, пост хлад но ра тов ског 
по рет ка. И док се са по је ди ним 
те за ма ко је При ма ков ов де из
но си мо же по ле ми са ти, ње го ви 
основ ни на ла зи су углав ном по у
зда ни. Он твр ди да је рас пад Со
вјет ског Са ве за у да ле ко нај ве ћој 
ме ри узро ко ван уну тра шњим 
при вред ним и по ли тич ким про
тив реч но сти ма, те да се са вре ме
ни свет не у пит но кре ће у прав цу 
мул ти по лар но сти. На овај про цес 
При ма ков гле да са одо бра ва њем, 
на до ве зу ју ћи се на Ки син џе ро ву 
те зу о ста бил но сти мул ти по лар
них си сте ма. Ово пот кре пљу је 
тврд њом да ра сту ћа ме ђу за ви
сност зах те ва и узро ку је ста бил
ност си сте ма, а као но си о це, од
но сно по ло ве, ви ди, по ред САДа 
и Ру си је, пре све га Ки ну, Ин ди ју и 
ЕУ. Кључ но свој ство са вре ме ног 
све та је сте „ди ја лек ти ка (кур зив 
М. Л.) из ме ђу мул ти по лар но сти и 
ме ђу за ви сно сти цен та ра свет ског 
си сте ма ко ји се фор ми ра ју“ (стр. 
19).

У на ред на два по гла вља, При
ма ков се ба ви пи та њем док три не 
уни ла те ра ли зма и јед но стра не 
при ме не си ле од стра не САДа. 
Ис црп но на во ди из ла га ње Вол
те ра Мон деј ла, пот пред сед ни ка 
САД у вре ме Џи ми ја Кар те ра, 
са 25. за се да ња Са ве та за ин тер
ак ци ју1 2007. го ди не. Мон дејл је 
го во рио о уло зи Аме ри ке у ства
ра њу и уре ђи ва њу све та на кон 
Дру гог свет ског ра та, кроз осни
ва ње уни вер зал них ме ђу на род
них ор га ни за ци ја по пут УНа, 
Свет ске бан ке и Ме ђун ар од ног 
мо не тар ног фон да. Ис та као је, та
ко ђе, кон струк тив ну уло гу Аме
ри ке у окон ча њу Хлад ног ра та. 
По ње го вом ту ма че њу, при ли ка 
да се свет окре не ре ал ним про
бле ми ма и по ђе пу тем про гре са, 
про пу ште на је за хва љу ју ћи „ра
ди кал ној нео кон зер ва тив ној ре
во лу ци ји“, ко ја је „вој ну моћ ви де
ла као сред ство ши ре ња ути ца ја“ 
и на кра ју до ве ла Аме ри ку у ста ње 
ла тент не кон фрон та ци је са го то
во чи та вим остат ком све та (стр. 

1 Са вет за ин тер ак ци ју (In ter Ac tion Co
un cil) je не за ви сна ме ђу на род на ор га
ни за ци ја осно ва на 1983. го ди не. Она 
оку пља љу де ко ји су у про шло сти оба
вља ли ви со ке функ ци је у сво јим др жа
ва ма (ма хом ше фо ве др жа ва и вла да) у 
ци љу „мо би ли са ња њи хо вих ис ку ста ва, 
енер ги је и кон та ка та“, ка ко би се до шло 
до „пред ло га и прак тич них ре ше ња за 
еко ном ске, со ци јал не и по ли тич ке про
бле ме са ко ји ма се чо ве чан ство су о ча ва“. 
Ви де ти ин тер нет пре зен та ци ју Са ве
та: http://www.in ter ac ti on co un cil.org/ 
(прим. М. Л.).
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2324). При ма ков та ко ђе на во ди 
ја ча ње нео кон зер ва ти ва ца за вре
ме Ре га но ве ад ми ни стра ци је, и 
њи хов по вра так на сце ну за вре ме 
ман да та Бу ша мла ђег, као је дан 
од глав них узро ка за о штра ва ња 
од но са САДа ка ко са по тен ци
јал ним про тив ни ци ма, та ко и са 
до ју че ра шњим парт не ри ма. По
себ но из два ја де ло ва ње По ла Вол
фо ви ца, Лу и са Ли би ја, Ри чар да 
Пер ла, Ели о та Абрам са и Да гла са 
Феј са као гру па ци је на чи је иде је 
се осла ња ла осо ви на Чеј ни – Рам
сфелд за вре ме пр вог ман да та Бу
ша мла ђег, гу ше ћи исто вре ме но 
гла со ве уме ре них ре пу бли ка на
ца, по пут Хен ри ја Ки син џе ра и 
Ко ли на Па у е ла. Иде је ове гру
па ци је, уте ме ље не на прин ци пи
ма ус по ста вља ња но вог свет ског 
по рет ка за сно ва ног на уни по
лар ном уре ђе њу све та, бор бе за 
раз ме шта ње сна га у ра зним ре ги
о ни ма, те при ме не пре вен тив них 
ме ра пре ма по тре би, уз мо гућ но
сти јед но стра ног де ло ва ња САД, 
узро ко ва ле су упу шта ње у про је
кат из во за де мо кра ти је. На ме ти 
су се нај пре на шле му сли ман ске 
зе мље, и то оне ко је се, не за ви сно 
од ни воа де мо крат ског раз во ја, 
ни су на ла зи ле на спи ску аме рич
ких са ве зни ка. Ово је до ве ло до 
ду бљег рас це па по ли ни ји Аме ри
ка – ислам ски свет, чему је знат но 
до ри но си ла и ма ни хеј ска ре то ри
ка Бу ша мла ђег („ислам ски фа ши
зам“). Узро ци по ја ве екс тре ми зма 
у исла му мо гу се тра жи ти у не рав

но прав ним од но си ма у свет ској 
еко но мији, аме рич кој по др шци 
Изра е лу и ње го вим ак ци ја ма у 
Па ле сти ни, али и у са мим по ку
ша ји ма на сил не „де мо кра ти за
ци је“ му сли ман ских дру шта ва 
спо ља. Мајкл Шо јер, кон сул тант 
ЦИА на чи је ми шље ње се по зи ва 
и При ма ков, сма тра да рат про
тив те ро ри зма „ни је рат за на ше 
сло бо де, ре ли ги о зне вред но сти и 
јед на кост по ло ва, већ ре ли ги о зни 
рат“ (стр. 32). 

Ме ђу на род ни те ро ри зам, као 
нај зло коб ни ја ма ни фе ста ција ова
ко ин ду ко ва ног ислам ског екс тре
ми зма, по се ду је свој ства ко ја ни су 
би ла ка рак те ри стич на за ра ни је 
исто риј ске при ме ре упо тре бе те
ро ра у по ли ти ци (Фран цу ска ре
во лу ци ја, Ок то бар ска ре во лу ци ја, 
ба ца ње атом ске бом бе на Хи ро
ши му и На га са ки). То је, нај пре, 
ди фу зна струк ту ра, ко јој по го ду је 
мо гућ ност упо тре бе ин тер не та, 
за тим са мо стал ност фи нан си ра
ња, те мо гућ ност из во ђе ња ма сов
них ак ци ја про тив ци ви ла, ка ко 
би се де ста би ли зо ва ла др жа ва 
(кур зив М. Л.). Та ко ђе, по сто је
ћи гло бал ни иза зо ви, ри зи ци и 
прет ње, по пут ши ре ња ну кле ар
ног и дру гог оруж ја за ма сов но 
уни ште ње, ре ги о нал них кон фли
ка та, ху ма ни тар них ка та стро фа и 
тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла, по ста ју још опа сни ји 
у све тлу ме ђу на род ног те ро ри зма. 
Упо тре ба дво стру ких ар ши на, ка
да се „по доб ни“ те ро ри сти на зи ва
ју „бор ци ма за сло бо ду“ и не ре а гу је 
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се на њи хо ве ак ци је, са мо до при
но си ства ра њу за тво ре них кру го ва 
те ро ри стич ког на си ља.

У скло пу усва ја ња уни ла те
ра ли стич ке плат фор ме од стра
не САДа, по себ но је осе тљи во и 
зна чај но пи та ње од но са Аме ри
ке пре ма Уједи ње ним на ци ја ма. 
Ма да Сје ди ње не Др жа ве оста ју, 
у скла ду са раз ви је но шћу сво је 
еко но ми је, да ле ко нај ве ћи фи нан
си јер УНа, исто вре ме но раз ви
ја ју при ступ да де ло ва ње уну тар 
си сте ма и пра ви ла Ује ди ње них 
на ци ја пред ста вља не ку вр сту не
по треб ног оп те ре ће ња, те да је за 
оства ри ва ње аме рич ких на ци о
нал них ин те ре са свр сис ход ни је 
де ло ва ње кроз НА ТО или раз ли
чи те „ко а ли ци је вољ них“, фор ми
ра не ad hoc. На пад на Ирак 2003. 
го ди не био је, на кон агре си је на 
СРЈ 1999. го ди не, сли ко вит при
мер ова квог при сту па. 

Не за до во љан аме рич ким 
ста вом, Ко фи Анан, ге не рал ни 
се кре тар УН, 2003. го ди не за ду
жу је Гру пу му дра ца,2 на че лу са 
Анан дом Па ња ра чу ном, бив шим 

2 Не ке од по зна тих по ли тич ких лич но
сти ко је су уче ство ва ле у ра ду Гру пе, 
по ред При ма ко ва, је су: Брент Ско у
крофт, САД (са вет ник за на ци о нал ну 
без бед ност Џор џа Бу ша ста ри јег), Са
тиш Нам би јар, Ин ди ја (бив ши ко ман
дант УН ПРО ФОРа), Са да ко Ога та, 
Ја пан (бив ша ви со ка ко ме сар ка УН за 
из бе гли це), Ро бер Ба ден тер, Фран цу ска 
(бив ши ми ни стар прав де Фран цу ске). 
За ви ше ин фор ма ци ја о ра ду гру пе, по
се ти ти: http://www.un.org/se cu re world 
(прим. М. Л.).

пре ми је ром Тај лан да, да из ра ди 
пред ло ге за по бољ ша ње ефи ка
сно сти УН. Из ве штај Гру пе је са
чи њен 2004. го ди не и са др жао је 
низ на ла за о на чел ним пи та њи ма 
као што је про блем на ци о нал ног 
су ве ре ни те та, као и прак тич них 
пред ло га о прав ци ма де ло ва ња и 
евен ту ал ној ин сти ту ци о нал ној 
ре фор ми УН, а пре све га Са ве та 
без бед но сти. Упр кос по хва ла ма 
ко је је Ко фи Анан из нео на ра чун 
из ве шта ја Гру пе, ње го ви на ла зи 
су би ли од ба че ни, или, у нај бо љем 
слу ча ју, иг но ри са ни од стра не 
САДа.

Те ме љи док три не аме рич ког 
уни ла те ра ли зма, пре ма При ма
ко ву, у су штин ском су не скла ду са 
ствар но шћу, од но сно, по сто је ћом 
сло же но шћу све та. У том сми слу, 
ка да је реч о по хо ду на Ирак, чи
ње не су гре шке ко је су са мој Аме
ри ци до не ле мно го не во ља. Од су
ство ве ро до стој ног по во да за на
пад, и по себ но од су ство одр жи ве 
из ла зне стра те ги је, узро ко ва ло је 
крах аме рич ког ле ги ти ми те та, ва
ку ум вла сти у Ира ку и на ру шва ње 
ре ги о нал не рав но те же сна га, пре 
све га у ко рист Ира на и Си ри је. 
По но во су иг но ри са ни гла со ви 
ре а ли ситичког кри ла аме рич ког 
спољ но по ли тич ког ми шље ња. По
се бан про блем оста је ста тус ирач
ког Кур ди ста на, чи јем ре ша ва њу 
ви ше до при но си спо ра зум ути
цај них по ро ди ца Бар за ни и Та ла
ба ни не го аме рич ке кал ку ла ци је 
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ко је укљу чу ју и ва жног НА ТО са
ве зни ка, Тур ску.

Про ме на ад ми ни стра ци је у 
Ва шинг то ну ак ту е ли зу је пи та ње 
од ре ђи ва ња ро ка за ко нач но по
вла че ње аме рич ких тру па из Ира
ка. Пре ма При ма ко ву, „бу дућ ност 
Ира ка мо же се гра ди ти са мо на 
три осно ве: 1. окон ча ње стра не 
ин тер вен ци је и пу но пре но ше ње 
вла сти у ру ке са мих Ира ча на; 2. 
мо дел упра вља ња зе мљом, ко ји би 
ува жио ин те ре се Ара па и Кур да, 
су ни та и ши и та; 3. ка те го рич но 
од у ста ја ње ирач ких сна га су прот
ста вље них оку па ци ји од би ло ка
кве по др шке те ро ри стич ким ор
га ни за ци ја ма и гру па ма“ (стр. 51).

У Ав га ни ста ну, ко га При ма ков 
на зи ва „за бо ра вље ним“, си ту а ци ја 
ни је мно го бо ља и глав ни ци ље ви 
та ко ђе ни су оства ре ни. Ал Ка и да 
ни је уни ште на, ства ра ње но ве ав
га ни стан ске вој ске се од ви ја из у
зет но спо ро, а про из вод ња нар ко
ти ка се на гло по ве ћа ла. Ло кал не 
про тив реч но сти и рас це пи по ет
нич ким, пле мен ским, со ци јал ним 
и по ли тич ким ли ни ја ма ни ма ло 
не олак ша ва ју по сао аме рич ким 
тру па ма. Нај оп ти ми стич ни ји тре
нут ни пла но ви за по вла че ње из 
Ира ка и Ав га ни ста на од но се се на 
2014. го ди ну, иако је са свим из ве
сно да ће од ре ђе ни број тру па би
ти за др жан још ду же. За кљу чу ју ћи 
о ре зул та ти ма прак тич не при ме
не док три не уни ла те ра ли зма ко ју 
су раз ви ли аме рич ки нео кон зер
ва тив ци, При ма ков на во ди ре чи 

аме рич ког про фе со ра Сти ве на 
Вол та: „Не а де кват ност нео кон
зер ва ти зма као основ ног прин ци
па по ли ти ке не тре ба до ка зи ва ти: 
спро ве ден је екс пе ри мент и ње го
ви ре зул та ти су очи глед ни. Кад би 
док тор ре дов но по ста вљао по гре
шне дијаг но зе, као што су нео кон
зер ва тив ци по гре шно ту ма чи ли 
до га ђа је гло бал не по ли ти ке, он да 
би ње го ве услу ге ко ри сти ли са мо 
па ци јен ти ко ји хо ће да умру“ (стр. 
53).

При ма ков кон ста ту је да су у 
нај но ви јем пе ри о ду ци ви ли за циј
ске по де ле за ме ни ле ра ни ју по
де лу све та на иде о ло шкој осно ви, 
али да то не до во ди ну жно до за
кључ ка о по сто ја њу су ко ба ра зних 
ци ви ли за ци ја свет ских раз ме ра. 
Хан тинг тон и Фу ку ја ма су, као 
пред став ни ци раз ли чи тих ста но
ви шта у де ба ти о при ро ди пост
хлад но ра тов ског по рет ка („су
коб ци ви ли за ци ја“ про тив „кра ја 
исто ри је“), сва ки на свој на чин, 
до при не ли раз ви ја њу не тр пљи
во сти из ме ђу За па да и остат ка 
све та, а по себ но ислам ске ци ви
ли за ци је. Оба ауто ра су, ме ђу тим, 
на кра ју би ли про тив ни ци на па да 
на Ирак. Ци ви ли за циј ска по де ла 
ка кву је пред ста вио Хан тинг тон, 
за При ма ко ва је не при хва тљи ва 
због окол но сти ко је сна жно по
ве зу ју ци ви ли за ци је и пре се ца ју 
њи хо ве гра ни це ка ко у ма те ри
јал ној, та ко и у кул тур ној сфе ри. 
Ме ђу ци ви ли за ци ја ма је за то нео
п ход но одр жа ва ти стал ни ди ја лог 
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ко ји би имао ути ца ја и на прак
тич нопо ли тич ка ре ше ња.

У цен трал ним по гла вљи ма сту
ди је, При ма ков по све ћу је па жњу 
уну тра шњим по ли тич ким и еко
ном ским при ли ка ма у Ру си ји, пру
жа ју ћи по др шку „тан де му“ Ме две
дев – Пу тин и ис ка зу ју ћи опре зни 
оп ти ми зам у по гле ду раз во ја Ру
си је. Пр ви ко рак у по врат ку Ру си
је на пут ста бил ног раз во ја би ла 
је ре ви зи ја „псе у до ли бе рал них“ 
ре фор ми, спро во ђе них до 1997. 
го ди не. За у зда ва ње моћ них оли
гар ха (пре свих, Бо ри са Бе ре зов
ског) та ко ђе је би ло ну жан пред
у слов по кре та ња ру ске при вре де 
на тр жи шним осно ва ма, али и 
уз ну жно со ци јал но усме ре ње. 
„Оли гар си“, ка же При ма ков, „то 
ни су са мо круп ни пред у зет ни ци 
ко ји су за са мо не ко ли ко го ди на 
за ра ди ли огром но бо гат ство и 
то не на ко мер ци јал ни на чин, већ 
по мо ћу лич них ве за с вла шћу, или 
са по ро ди цом оно га, ко ји се на ла
зио на вр ху (ми сли се на Јељ ци на 
и ње го ву ћер ку, Та тја ну Ју ма ше
ву; прим. М. Л.). Оли гар си ма су у 
Ру си ји по че ли да се на зи ва ју они 
ко ји су се, не за до вољ ни сво јим 
по ло жа јем у еко но ми ји прак тич
но укљу чи ва ли у по сло ве др жа ве, 
би ра ли сво је љу де на кључ не по зи
ци је и вр ши ли озби љан ути цај на 
за ко но дав не и нор ма тив не про це
се“ (стр. 66). Упр кос стра хо ви ма 
да оштре ме ре при ме ње не про тив 
оли гар хиј ских струк ту ра озна
ча ва ју мо гу ћи увод у ауто ри та ри
зам, ве ћи на оли гар ха је окре ну ла 

ле ђа Хо дор ков ском и при хва ти ла 
де ло ва ње уну тар пра ви ла и про
пи са.

Област у ко јој Ру си ја, упр кос 
свим ре зул та ти ма, и да ље за о ста
је за за пад ним др жа ва ма, али и 
Ки ном, је сте област ино ва тив не 
еко но ми је и раз вој них ис тра жи
ва ња. Нео п ход не су, та ко ђе, ад
ми ни стра тив не ре фор ме ка ко 
би се уна пре ди ло уче шће др жа
ве у ре ал ној еко но ми ји, по себ но 
кроз про гра ме др жав нопри ват ног 
парт нер ства. Спро во ђе ње ан ти
мо но пол ских ме ра и сма ње ње ад
ми ни стра тив них при ти са ка до
при не ло би нео п ход ном раз во ју 
ма лог пред у зет ни штва.

При ма ков се не сла же са Бже
жин ским, ко ји Евро пу ви ди као 
жр тву ру ске га сне по ли ти ке. Ру
ска енер гет ска по ли ти ка кре и ра 
се и спро во ди у спе ци фич ним 
оклно сти ма (осва ја ње на ла зи шта 
у ис точ ном Си би ру, ди вер зи фи
ка ци ја из во за у прав цу ис точ не и 
ју жне Ази је, са рад ња са стра ним 
парт не ри ма, при ла го ђа ва ње тр
жи шним усло ви ма по сло ва ња 
уз по ве ћа ње др жав ног уче шћа). 
Исто вре ме но, Ру си ја не од у ста је, 
а за то и не ма раз ло га, од упо тре
бе енер гет ске по ли ти ке у спољ но
по ли тич ке, а не са мо еко ном ске 
свр хе. Кон стант на по др шка САД 
и по вре ме на по др шка ЕУ „ал тер
на тив ним“ про јек ти ма наф то во да 
и га со во да (га со вод „На бу ко“ – га
со вод Ју жни ток и наф то вод Кон
стан цаТрст – наф то вод Бур гас 
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– Алек сан дро по лис)3 чи не енер
гет ску по ли ти ку стал ним ин стру
мен том ге о по ли тич ког над ме та
ња у Евро а зи ји. На кон осни ва ња 
Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад
њу (Ру си ја, Ки на, Ка зах стан, Кир
ги стан, Та џи ки стан и Уз бе ки стан, 
уз Иран, Ин ди ју и Па ки стан као 
по сма тра че), по зи ци ја се про ме
ни ла у ко рист Ру си је. По ли ти ка 
Ру си је оста је отво ре ност пре ма 
стра те шкој са рад њи са стра ним 
ком па ни ја ма уз мо гућ ност са рад
ње са САДом у обла сти ма од за
јед нич ког ин те ре са, на јед на ким и 
ра ци о нал ним осно ва ма.

По се бан је про блем, сма тра 
При ма ков, што аме рич ка ру ко
во де ћа ели та (а ми сли се на тад
шњу ад ми ни стра ци ју Џор џа Бу
ша мла ђег) „не ви ди и не осе ћа 
раз ли ку из ме ђу по себ ног ме ста у 
мул ти по лар ном си сте му ко је да
нас с пра вом при па да САД и не
по сто је ћег уни по лар ног свет ског 
по рет ка“. При ма ков се у вре ме пи
са ња књи ге, 2009. го ди не, пи тао 
да ли ће по ли ти ка Ба ра ка Оба ме 
ус пе ти да од сту пи од тог кур са. 
Да нас, ка да те че већ тре ћа го ди
на Оба ми не вла да ви не, још увек 
се, из гле да, не мо же да ти по у здан 
од го вор. 

3 Про је кат наф то во да Бур гасА лек сан
дро по лис, ко ји је укљу чи вао Ру си ју, Бу
гар ску и Грч ку и ко ји је тре ба ло да до во
ди ру ску наф ту до Евро пе за о би ла зе ћи 
Бос фор, 2010. го ди не је озбиљ но до ве
ден у пи та ње, на ја вом Бу гар ске да ће се 
по ву ћи из про јек та, на вод но из еко ло
шких раз ло га (прим. М. Л.).

Тран са тлант ски од но си су 
јед на од нај о сте љи ви јих обла сти 
са вре ме не гло бал не по ли ти ке. 
Не у спех у Ира ку при ну дио је Ва
шинг тон да се вра ти по ли ти ци ко
ор ди на ци је деј ста ва са европ ским 
са ве зни ци ма. Ово је, ме ђу тим, 
оте жа но на го ве шта ји ма раз во ја 
ауто номн(иј)е европ ске без бед
но сне ар хи тек ту ре, сла бље њем 
тзв. „фран когер ман ске осо ви не“ 
и же ља кључ них зе ма ља ЕУ за очу
ва њем и раз виј њем до брих од но
са са Ру си јом. Та ко не што је би ло 
са свим очи глед но при ли ком са
ми та НА ТОа у Бу ку ре шту 2008. 
го ди не, ка да су Ни ко ла Сар ко зи 
и Ан ге ла Мер кел уста ли про тив 
Бу шо ве иде је о при је му Укра ји не 
и Гру зи је у НА ТО. Ка да је реч о 
Евро пи, При ма ков сма тра да она 
не ће пре ћи на ан ти а ме рич ке по
зи ци је, али се пи та ко ли ко ће Ва
шинг то ну од го ва ра ти не спор на 
тен ден ци ја ја ча ња европ ске са мо
стал но сти.

Пла но ве о раз ме шта њу аме
рич ких си сте ма про ти вра кет не 
од бра не у цен трал ној Евро пи, 
као и о ши ре њу НА ТОа ка ис
то ку, Ру си ја опа жа као прет ње 
соп стве ној без бед но сти.4 Свр ху 
ра ни јих пла но ва о по ста вља њу 
ПРО си сте ма у Пољ ској и Че шкој, 
При ма ков ви ди у при бли жа ва њу 

4 По гле да ти нор ма тив на и стра те шка до
ку мен та о без бед но сти Ру ске Фе де ра
ци је на ин тер нет стра ни ци ру ског Са
ве та за на ци о нал ну без бед ност: http://
www.scrf.gov.ru/do cu ments/1/ (прим. 
М. Л.).
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стра те шког на о ру жа ња ру ским 
гра ни ца ма, што би, има ју ћи у ви ду 
мо гућ ност ру ског од го во ра у ви ду 
по ста вља ња си сте ма „Ис кан дер“ 
у Ка ли њин град ској обла сти, иза
зва ло по ја ча ну по тре бу Евро пе за 
аме рич ком за шти том. Слич на си
ту а ци ја је и са ши ре њем НА ТОа. 
„Мо же се ре ћи да су САД раз ре
ди ле НА ТО но вим чла но ви ма ра
ди очу ва ња те ор га ни за ци је под 
сво јим ру ко вод ством, сла бе ћи 
тен ден ци ју ње не ‘евро пе и за ци је’ 
и олак ша ва ју ћи ње но ко ри шће ње 
ван гра ни ца Евро пе“ (стр. 109). 
Пре ма При ма ко ву, про цес ши ре
ња НА ТОа је са аме рич ке стра не 
осми шљен та ко „да не кон тро ли
ше Ру си ју, за шта не ма ни ка кве 
по тре бе, већ да је сла би, да Ру си ју 
учи ни по пу стљи ви јом кад је реч о 
ње ним на ци о нал ним ин те ре си
ма“ (стр. 110). САД и НА ТО су, за 
са да, од у ста ли од пла но ва о раз
ме шта њу ПРО у Че шкој у Пољ
ској, као и од при је ма Укра ји не и 
Гру зи је у НА ТО. Ме ђу тим, по до
зре ње у Ру си ји иза зи ва од су ство 
са зна ња о бу ду ћим пла но ви ма у 
по гле ду ових пи та ња.

 Зна чај но свој ство са вре ме них 
ме ђу на род них од но са је сте учвр
шћи ва ње по зи ци ја тзв. „Стра те
шког тро у гла“ – Ру си је, Ки не и 
Ин ди је, на го ве ште ног још 1998. 
го ди не. Од но си ових си ла, упр
кос по сто ја њу из ве сних про бле ма 
и ла тент них тен зи ја, умно го ме су 
по бољ ша ни то ком по след ње де
це ни је. Оста је, ме ђу тим, ве ли ки 
број пи та ња у ју жној, цен трал ној 

и ис точ ној Ази ји, чи је ре ша ва ње 
зах те ва кон струк ти ван ан га жман 
не са мо азиј ских др жа ва и Ру си је, 
већ, пре све га, са рад њу сва ке од 
њих, а Ру си је по себ но, са спољ ним 
парт не ри ма, пре свих са Сје ди ње
ним Др жа ва ма. Про цес збли жа
ва ња Ки не и Ру си је већ је то ли ко 
уз на пре до вао, да се чи ни да Аме
ри ка, упр кос свом про ти вље њу, 
ма ло шта мо же да учи ни на том 
по љу. Ру си ја се не од ри че ни за
шти те сво јих ин те ре са на про сто
ру За јед ни це не за ви сних др жа ва, 
где САД та ко ђе ула же на по ре у ја
ча ње соп стве них по зи ци ја. Сво је 
ин те ре се на овом под руч ју има ју 
и Тур ска и ЕУ. Ин стру мен ти по
мо ћу ко јих Ру си ја, по след њих го
ди на на ро чи то успе шно, шти ти 
соп стве не ин те ре се у не по сред
ном окру же њу, је су ОДКБ (Ор га
ни за ци ја уго во ра о ко лек тив ној 
без бед но сти),5 као и Евро а зиј ска 
еко ном ска за јед ни ца.6

 Раз ма тра ју ћи уло гу САДа у 
ру скогру зиј ском су ко бу у ав гу
сту 2008. го ди не, При ма ков на во
ди три мо гу ћа сце на ри ја, од но сно 
вер зи је до га ђа ја. Пре ма пр вом 
сце на ри ју, пред сед ник Гру зи је, 
Са ка шви ли, де ло вао је са мо стал
но и без одо бре ња САД. При су
ство аме рич ких са вет ни ка у Тби
ли си ју пре по чет ка ак ци је до во ди 

5 Вој ни са вез Ру си је, Бе ло ру си је, Ка зах
ста на, Кир ги ста на, Та џи ки ста на, Уз бе
ки ста на и Јер ме ни је; ви де ти ин тер нет 
пре зен та ци ју на http://www.odkb.gov.ru 
(прим. М. Л.).

6 Ви де ти: www.evra zes.com (прим. М Л.).
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у пи та ње та кву мо гућ ност. Пре ма 
дру гом, Аме ри ка је зна ла за ак ци
ју, али се на да ла у њен успех, што 
би се мо ра ло те ме љи ти на по гре
шној про це ни бор бе не спрем но
сти гру зиј ских ору жа них сна га. 
Тре ћи сце на рио пред ви ђа охра
бре ња ко ја су Са ка шви ли ју би ла 
упу ћи ва на из ути цај ног де ла аме
рич ке ад ми ни стра ци је, уз оче
ки ва ње ру ске ре ак ци је. Та да би 
ру ски од го вор био упо тре бљен за 
ква ре ње гло бал не сли ке о Ру си ји 
и по ве ћа ње из бор них шан си та да
шњег ре пу бли кан ског кан ди да та 
на из бо ри ма за пред сед нка САД, 
Џо на Ме кеј на. 

При ма ков се, на рав но, освр
ће и на ко сов ско пи та ње. Ње го ва 
опа жа ња су на ли ни ји зва нич не 
ру ске и срп ске по ли ти ке. Ме ђу
тим, дра го це но је ње го во про ми
шља ње свр хе ко ју су за пад ни по
ли ти ча ри на ме ни ли не за ви сно
сти Ко со ва. „Пр во – да јав но сти, 
по себ но у Евро пи, до ка жу да ни је 
за луд био за по чет ‘ци клус’ бом
бар до ва ња Ју го сла ви је не санк ци
о ни сан од стра не УН: у Бе о гра ду 
су, на вод но, уме сто Ми ло ше ви ћа 
на власт до шле де мо кра те, Цр
на Го ра је до би ла са мо стал ност, 
а са да и Ко со во... Дру го – САД у 
то ме по себ но по др жа ва Не мач ка, 
ко ја је пре за си ће на еми гран ти ма
Ал бан ци ма, ка ко би се ство ри ли 
усло ви за њи хов по вра так на Ко
со во, а мо жда и у Ал ба ни ју, чи ја је 
гра ни ца ка Ко со ву отво ре на. Тре
ће – да се пре од ла ска пред сед ни
ка Бу ша у исто ри ју, про на ђе ре ше

ње ма кар јед ног је ди ног кон флик
та. И то – за раз ли ку од си ту а ци је 
у слу ча ју оку па ци је Ира ка – још 
уз по др шку европ ских са ве зни ка 
у НА ТОу“ (стр. 115).

По след ње по гла вље ба ви се 
нај ве ћим иза зо ви ма са вре ме не 
гло бал не по ли ти ке и но си на слов 
„Вред но сти ко је не би тре ба ло из
гу би ти“. Аме ри ка се, ка же При ма
ков, на ла зи пред из бо ром из ме ђу 
стра те шких вред но сти ме ђу на
род не за јед ни це и ру скоаме рич ке 
са рад ње са јед не, и ин си сти ра ња 
на кон јунк тур ним раз ми ри ца ма, 
са дру ге стра не. Обла сти у ко ји
ма је са рад ња нај не оп ход ни ја је су 
су прот ста вља ње ши ре њу ну кле
ар ног на о ру жа ња, огра ни че ње и 
сма ње ње не ну кле ар ног (по себ но 
стра те шког) оруж ја, те бли ско и
сточ ни (изра ел скопа ле стин ски) 
су коб. На овим по љи ма Аме ри ка 
је, пре ма При ма ко ву, јед но стра
ним чи ње њем – или не чи ње њем 
– до во ди ла у пи та ње оства ри ва
ње за јед нич ких и оп штих ци ље ва. 
На при ме ру изра ел скопа ле стин
ског су ко ба нео п ход ност са рад ње 
са Ру си јом (у окви ру „квар те та“) 
је нај о чи глед ни ја, има ју ћи у ви ду 
да је Ру си ја је ди ни по сред ник ко
ји одр жа ва до бре од но се са свим 
ре ле ват ним ак те ри ма, у ко је спа
да ју ка ко др жа ве по пут Изра е ла, 
Ира на и Си ри је, та ко и стран ке и 
по кре ти по пут Фа та ха, Ха ма са и 
Хе збо ла ха. И ма да сма ње ње ути
ца ја нео кон зер ва ти ва ца на аме
рич ку по ли ти ку на го ве шта ва уви
ђа ње ну жно сти ру скоаме рич ке 
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са рад ње, ад ми ни стра ци ја Ба ра ка 
Оба ме и да ље, у прет по след њој 
го ди ни свог (пр вог?) ман да та ни
је ја сно де фи ни са ла курс у по гле ду 
од но са са Ру си јом.

Ру скоаме рич ке од но се При
ма ков, с пра вом, ви ди као јед ну од 
оса дуж ко јих ће се раз ви ја ти бу ду
ћи свет ски си стем. У том сми слу, 
ње го вој ана ли зи не рет ко из ми чу 
јед на ко зна чај ни ру скоки не ски 
(ве ро ват но за то што их оп те ре
ћу је ма ње отво ре них пи та ња) и 
ки не скоаме рич ки од но си, што је 
јед на од за мер ки ко је би се мо гле 
упу ти ти сту ди ји „Свет без Ру си
је“. Ипак, ру ско аме рич ки од но си 
и да ље су нај зна чај ни ји у пи та њи
ма „твр де“ без бед но сти у Евро
пи и Евро а зи ји, па је ра зу мљи ва 
При ма ко вље ва тврд ња да ће, „ако 
аме рич кору ски од но си скли зну 
пре ма но вом Хлад ном ра ту, сви ... 
би ти гу бит ни ци“ (стр. 147). Још у 
сво јој чу ве ној књи зи, „Го ди не у ви
со кој по ли ти ци“ (ИГАМ, Бе о град, 
2002), При ма ков је из ра зио уве ре
ње да „Ру си ја мо же и тре ба да те жи 
рав но прав ним и парт нер ским од
но си ма са сви ма, да тра жи и на ла
зи по ља по ду дар них ин те ре са, да 
‘пре о ра ва’ та ква по ља за јед но са 
дру ги ма. А та мо где се ин те ре си не 
по кла па ју, а то се, ка ко по твр ђу је 
жи вот, не мо же ис кљу чи ти, тре ба 
да те жи на ла же њу та квих ре ше ња 
ко ја ће, с јед не стра не, обез бе ђи
ва ти ви тал не ин те ре се Ру си је, а с 
дру ге не ће до во ди ти до кли за ња 
пре ма кон фрон та ци ји. Очи глед
но је у то ме ди ја клек ти ка спољ

не по ли ти ке Ру ске Фе де ра ци је у 
пост хлад но ра тов ском пе ри о ду“ 
(стр. 210). У сту ди ји „Свет без Ру
си је“, пи са ној го то во де це ни ју ка
сни је, При ма ков оста је на истим 
по зи ци ја ма: „Све што је Ру си ји 
по треб но, је су од но си са за па дом 
за сно ва ни на по што ва њу и рав но
прав но сти“ (стр. 147). Ру си ја же ли 
да у на ста ју ћем по рет ку за у зме ме
сто ве ли ке си ле, ко је јој при па да. 
Оста је пи та ње да ли ће аме рич ка 
ад ми ни стра ци ја, по сто је ћа или 
не ка на ред на, до ве сти сво ју по ли
ти ку у склад са ре ал но шћу мул ти
по лар ног све та.

Јев ге ниј Мак си мо вич При ма
ков је чо век ко ји је од лу чу ју ће ути
цао на кре и ра ње и спро во ђе ње 
ру ске по ли ти ке (по себ но, спољ не 
по ли ти ке) у про те клим де це ни
ја ма. Шта ви ше, „ако би се по след
њих че тр де се так го ди на ру ске 
по ли тич ке исто ри је ис при ча ло 
са мо јед ним жи во том, би о гра фи ја 
Јев ге ни ја При ма ко ва би без сум
ње нај вер ни је осли ка ла успо не и 
па до ве ру ске др жа ве и ру ског дру
штва“.7 Уто ли ко је ва жни је по све
ти ти по себ ну па жњу ње го вом опа
жа њу и про ми шља њу са вре ме не 
свет ске по ли ти ке и ру ског ме ста 
у њој. Сту ди ја „Свет без Ру си је“ је 
у том сми слу ви ше не го ко ри стан 
из вор за чи та о це ко ји тра га ју за ду
бљим раз у ме ва њем ру ске спољ не 
по ли ти ке на по чет ку XXI ве ка.

7 Ви де ти: Ми љан Фи ли мо но вић: „Го ди не 
ве ли ког ути ца ја“, Ру си ја да нас, год. I, бр. 4.


	Nacionalni Interes 1-2011 press
	0-0-1-prva str
	0-0-sadr-1
	1-00
	1-01


