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ПРИКАЗИ
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слове,Београд
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Ми лош Алек сић*

ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КА 
АЛ ТЕР НА ТИ ВА

(Ми ло мир Степић, 
Ге о по ли тика 
неоевроазијства – 
позици ја срп ских зе ма ља, 
Ин сти тут за по ли тич ке 
сту дије, Бе о град, 2013.)

Пред чи та о ци ма се на ла зи 
књи га ко ја на ефек ти ван и си сте
ма ти чан на чин пре зен ту је на ста
нак и раз вој ге о по ли тич ке ми сли 
у Ру си ји. По ла зе ћи од ана ли зе 
нај ра ни јих ми сли ла ца, па све до 
са вре ме них те о ре ти ча ра, чи ји 
ста во ви уве ли ко ути чу на фор
ми ра ње ру ске спољ не по ли ти ке, 
раз ма тра ју се њи хо ва ви ђе ња ге о
граф ске усло вље но сти спољ но по
ли тич ке ори јен та ци је, стра те ги је 
и пер спек ти ве ру ског на ро да и 
др жа ве. У том сми слу, кључ ну уло
гу има Евро а зи ја – спе ци фич на и 
је дин стве на це ли на Евро пе и Ази
је, ко ја је ја сно од ре ђе на ка ко сво
јим при род ним гра ни ца ма, та ко 
и пре до ми нант ним те лу ро крат
ским ка рак те ром, на су прот пе ри
фер них де ло ва Евро пе и Ази је ко ји 
су за хва ће ни ути ца јем та ла со кра
ти је. Из ово га, да ље, про ис ти че и 
ци ви ли за циј ска спе ци фич ност 
овог про сто ра, и исто риј ска уло га 
ко ју би Ру си ја, на осно ву ових спе
ци фич но сти, тре ба ло да пре у зме. 
Кроз раз ми шља ња ауто ра чи та во 
вре ме се про вла чи раз ма тра ње 
по ло жа ја Бал ка на, од но сно Ср
би је у овој гло бал ној по ли тич кој 
ви зу ри, где се још јед ном по ка зу
је по себ ност на шег по ло жа ја на 
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тич кој кон цеп ци ји до ла зи осни
ва њем СССРа. 

Три шко ле ру ске 
ге о по ли ти ке

Са ми по че ци те о риј ских раз
ма тра ња ове те ма ти ке у Ру си ји се 
мо гу кла си фи ко ва ти у три глав на 
прав ца – ге о граф ску, ци ви ли за
циј ску и евро а зиј ску шко лу.

По ла зне по сту ла те ге о граф
ске шко ле је фор му ли сао ге не рал 
Мил ју тин у 19. ве ку. Од ре ђу ју ћи 
Ве ли ку Бри та ни ју као глав ног 
су пар ни ка, а на осно ву ге о стра
те гиј ских ин те ре са, Ру си ја се за
ла же за са вез са Фран цу ском и 
Не мач ком, про дор у цен трал ну 
Ази ју ра ди при бли жа ва ња Ин
ди ји, осло ба ђа ње Бал ка на од тур
ске сте ге, и из бор Ира на и Ки не 
као ло гич них са ве зни ка. Ме сто 
ме то до ло шког уте ме љи ва ча ове 
шко ле и пре те че ру ске ге о по
ли ти ке уоп ште – при па да Тјан
шан ском. Аутор ис ти че ње го во 
ка рак те ри стич но ста но ви ште по 
ко ме са мо спој кон ти нен тал не и 
по мор ске мо ћи, те лу ро кра ти је и 
та ла со кра ти је га ран ту је оп ста
нак др жа ве. Он пре по зна је три 
ви да ге о по ли тич ке кон тро ле: 
пр сте на сти – при мер су ци ви
ли за ци је Сре до зе мља, пар ци јал
ни – стра те шке ко ло ни јал не ба зе 
Шпа ни је, Ен гле ске, Хо лан ди је, 
и тран скон ти нен тал ни – по пут 
ру ског. Раз ма тра ју ћи дис про пор
ци је ру ског цен тра и пе ри фе ри је, 
пред ла же по ме ра ње пре сто ни це 

чво ри шти ма пре пли та ња сфе ра 
ути ца ја ве ли ких ге о по ли тич ких 
игра ча.

За че ци ру ске  
ге о по ли тич ке 

ми сли
На по чет ку ра да Сте пић пра

ви осврт на објек тив не усло вље
но сти ру ског про сто ра ко је су 
ути ца ле на оно што он на зи ва 
ге о по ли тич ким па ра док сом, а то 
је чи ње ни ца да је Ру си ја нај ве ћа 
зе мља на Пла не ти, али да ни ка да 
ни је би ла и нај ве ћа свет ска си ла. 
Он пре по зна је узро ке по пут не
за шти ће но сти те ри то ри је и не по
вољ ног по мор ског по ло жа ја, ме
ђу тим срж овог про бле ма на ла зи 
у ви ше слој ној ру ској ду ал но сти. 
При ро да ове ду ал но сти је ге о
граф ска – по де ље ност на сте пу и 
шу му, кон ти нен тал на – про сти
ре се у Евро пи и Ази ји, ет нич ка 
– амал гам сло вен ских и цен трал
но а зиј ских на ро да, и о кон цу ре
ли гиј ска – ме ша ви на пра во слав
нови зан тиј ског и на сле ђа исла
ма. Ова двој ност не за о би ла зи ни 
ње ну ге о по ли тич ку ори јен та ци ју. 
Иако је она, исто риј ски гле да но, 
пре вас ход но би ла те лу ро крат ска, 
за вре ме вла да ви на Пе тра и Ка та
ри не до ла зи до евро пе и за ци је, мо
дер ни за ци је Ру си је, град ње стра
те шких лу ка Санкт Пе тер бур га и 
Оде се, али и пре о ри јен та ци је ка 
та ла со крат ском мо де лу. До ко нач
ног по врат ка коп не ној ге о по ли
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ка ге о граф ском сре ди шту зе мље 
и осни ва ње но вих еко ном ских и 
кул тур них цен та ра на ис то ку.

 Као јед ног од два пред
став ни ка ци ви ли за циј ске шко
ле Сте пић из два ја Да ни лев ског. 
Пр ви ње гов би тан ге о по ли тич
ки осврт од но си се на Ца ри град, 
ње гов зна чај прет по ста вља чак 
зна ча ју Санкт Пе тер бур га. Кон
тро ла над њим би обез бе ди ла 
си гур ност ју жним ру ским гра
ни ца ма, отво ри ла нај по вољ ни ји 
по мор ски пут, и до не ла но ви зна
чај Ру си ји као ре ли гиј ском и кул
тур ном сре ди шту. Да ни лев ски 
ви ди Ца ри град као пре сто ни цу 
но вог Све сло вен ског са ве за, у ко
ме би сво је ме сто на шла и Ср би ја, 
за јед но са оста лим срод ним ју
жно сло вен ским пле ме ни ма. Дру
ги пред став ник овог те о риј ског 
прав ца и ис так ну ти пан сла ви ста 
је Ла ман ски. Де фи ни сао је ду а
ли зам Евро пе – са јед не стра не 
сто ји грч косло вен ска, а са дру ге 
ро ман скогер ман ска кон цеп ци ја 
све та. Евро а зиј ски про стор де
ли на три ве ли ке це ли не: Пра ву 
Евро пу (ро ман скогер ман ску), 
Пра ву Ази ју (ста ре ци ви ли за ци је 
и не ис то риј ски на ро ди), и Сре ди
шњи свет (ко га чи не Ру си ја, ис
точ на и ју го и сточ на Евро па).

Евро а зиј ство – 
ге о по ли тич ки 

аспек ти
Тре ћа шко ла, ко ја се на ла зи у 

фо ку су ово га ра да, на ста је ме ђу 
„бе лим“ еми гран ти ма по сле Ок
то бар ске ре во лу ци је. Овај ве ли ки 
др жав ни лом до вео је до те мељ
ног пре и спи ти ва ња ру ског иден
ти те та, исто ри је, вр сте др жав ног 
уре ђе ња и са мо све сти. За чет ник 
све о бу хват не и је дин стве не евро
а зиј ске пер цеп ци је све та био је 
кнез Тру бец кој. По се бан ак це нат 
ста вља се на две ме ђу соб но по
ве за не не га ци је – про шлог и ту
ђег. На и ме про шло пред ста вља 
цар ску Ру си ју, ко ја је по сле ди ца 
ту ђег, од но сно по при ма ња за пад
них кул ту ро ло шких и вред но сних 
ути ца ја. Ово је до ве ло до не стан
ка ру ске на ци о нал не са мо све сти 
и до по ја ве ње них не а у тен тич них 
об ли ка. На осно ву овог от кло на 
евро а зиј ци кре и ра ју но ву, та ко
зва ну по ли ти ку тре ћег пу та, 
и но ве Евро а зиј ске др жа ве, ко ја 
од го ва ра ње ним кул тур ним, ге о
граф ским и исто риј ским по себ
но сти ма. Ње на глав на свој ства 
по Ни ко ла ју Алек се је ву су: иде о
кра ти ја –под ра зу ме ва кул тур но 
све сну ели ту, спрем ну на жр тву, 
ко ја не ро бу је днев ним и про
мен љи вим ин те ре си ма; де мо ти
ја – ор ган ски при ступ на род ној 
во љи кроз укуп ност исто риј ског 
и кул тур ног је дин ства, где се ле
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ги тим ност ба зи ра на иде ји, не 
на ем пи ри ји; ду жно сна др жа ва 
– не ги ра ње ли бе рал ног, ин ди
ви ду а ли стич ког кон цеп та, где је 
по је ди нац „лич ност“, већ по тен
ци ра ње чо ве ка као ор ган ског де ла 
це ли не, где он по се ду је ду жност 
пре ма др жа ви и ње ним ин те ре си
ма; не пар тиј ски си стем – ор ган
ско пред ста вља ње, на су прот пар
ти ку ла ри стич ком, пар тиј ском; 
др жав нопри ват на при вре да 
– ме шо ви ти еко ном ски си стем, 
са огра ни че ном при ват ном сво ји
ном и др жа вом у уло зи ре гу ла то
ра, пла не ра и кон тро ло ра; евро а
зиј ска фе де ра ци ја – за сно ва на на 
па не вро а зиј ском на ци о на ли зму, 
са су пра на ци о нал ним иден ти
те том, уз мо гућ ност кул тур них 
ауто но ми ја. Пе тар Са виц ки ко
ри сти но ви ин тер ди сци пли нар ни 
при ступ – ге о со фи ју, син те зу ге
о граф ских и исто риј ских на че ла 
ка ко би об ја снио спе ци фич ност 
Евро а зи је. Бал кан и Ср би ја не 
при па да ју ње го вом ге о граф ском 
од ре ђе њу Евро а зи је, али се на ла зе 
у про ши ре ној зо ни ин те ре са.

Од го вор  
уни по ла ри зму

Ко лапс СССРа ак ту ел ни 
ру ски ли дер Вла ди мир Пу тин 
на звао је нај ве ћом ге о по ли тич
ком ка та стро фом 20. ве ка. Он је 
под ра зу ме вао и уру ша ва ње чи
та вог си сте ма по ли тич ких и еко
ном ских ин сти ту ци ја и од но са и 
оста вио је огро ман иде о ло шки, 

без бед но сни и еко ном ски ва ку
ум. Тај ва ку ум је по чео по сте пе но 
да се ис пу ња ва но вим ге о по ли
тич ким иде ја ма, ко је се мо гу свр
ста ти у две гру пе – атлан ти стич ке 
и кон ти нен та ли стич ке.

 У окви ру атлан ти стич ке 
шко ле, ка ко Сте пић пра вил но за
па жа, по сто је три глав не ди ле ме: 
ге о граф ска – твр ди се да је Ру си
ја до ми нант но европ ска, да је њен 
еко ном ски, кул тур ни и де мо граф
ски цен тар у Евро пи, али се ов де 
за не ма ру је чи ње ни ца да је го то во 
80% др жав не те ри то ри је у Ази ји; 
ан тро по ло шка – иако че ти ри пе
ти не на ро да је су Ру си, не мо же се 
пре не брег ну ти и ет нич ки и кул
ту ро ло шки ути цај азиј ских на ро
да ко ји се же још из пе ри о да Злат
не хор де; ци ви ли за циј ска – тврд
ња да Ру си ја при па да европ ској 
ци ви ли за ци ји на спрам тра ди ци
о нал ног на сле ђа Мо скве као тре
ћег Ри ма. Тре њин пре по зна је три 
прет ње пре ма Ру си ји – европ ску, 
ислам ску (се па ра ти зам и те ро
ри зам) и да ле ко и сточ ну (Ки на и 
Си бир), а по том се за ла же за при
бли жа ва ње европ ској као, по ње
му, нај ком па ти бил ни јој и нај бе зо
па сни јој ал тер на ти ви. Ка ра га нов 
и гру па атлан ти ста оку пље на око 
Са ве та за спољ ну и од брам бе ну 
по ли ти ку (СВОП), је ишла чак та
ко да ле ко да је за го ва ра ла по ве зи
ва ње са Евро пом и по це ну под ре
ђе ног по ло жа ја, за ла жу ћи се и за 
стра те шко парт нер ство са САД. 
Та ко ђе, твр ди ли су да из ме ђу НА
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Те о риј ске осно ве 
 и раз вој 

неоевроазиј ских 
иде ја

Ге о по ли ти чар Алек сан дар 
Па на рин, раз ма тра ју ћи ме то де 
спре ча ва ња ус по ста вља ња про а
ме рич ке хо ри зон та ле пре ко Евро
а зи је, ко ја би до ве ла до то га да се 
Ру си ја на ђе у окру же њу, пред ло
жио је ства ра ње про ру ске вер ти
ка ле, дуж ли ни је Ру си јаИн ди ја. 
Ово би омо гу ћи ло кон тро лу по
мор ских пу те ва на се ве ру и ју гу, 
али би, та ко ђе, мо гло да по ста не 
сре ди ште ко ме би мо гле да гра
ви ти ра ју оста ле др жа ве Евро а зи
је. Кључ ни про стор за оства ре ње 
ова кве иде је био би цен трал но а
зиј ски ре ги он. По ред САД, Па на
рин, као по тен ци јал ну пре пре ку 
овом про јек ту, ви ди и про бу ђе ну 
ислам ску ци ви ли за ци ју.

Је дан од нај у ти цај ни јих евро
а зи ја ца да на шњи це, и осо ба ко ја 
се сма тра не фор мал ним иде о ло
гом „Је дин стве не Ру си је“, је сте 
Алек сан дар Ду гин. Он као кључ
не тач ке ослон ца ове иде је на во ди 
сле де ће: иде о кра ти ју не ви ди са
мо као фи ло соф ски и иде о ло шки 
да ле ки циљ, већ ње ну при ме ну 
ве зу је за пи та ње оп стан ка Ру си је; 
ру ски на род је кључ но упо ри ште 
нео е вро а зиј ства, то је „на род ми
си је“ ко ји ши ри свој све то на зор, 
али без не ги ра ња на ци о нал них 
по себ но сти дру гих на ро да; Ру ска 

ТО и Ру си је по сто ји там пон зо на 
ма њих др жа ва те да не ма ни ка кве 
вој не опа сно сти, ме ђу тим екс
пан зив на ре ал ност НА ТО их је 
убр зо де ман то ва ла. До за о кре та 
у ње го вим раз ми шља њи ма до ла зи 
по сле свет ске еко ном ске кри зе и 
ра пид ног успо на Ки не. По но вом 
схва та њу до ћи ће до озбиљ них 
кон фли ка та око пре ра спо де ле ре
сур са, Евро па не ста је са свет ске 
сце не као озби љан играч, а Ру си ја 
сво је век то ре ин те гра ци је тре ба 
да усме ри на ис ток. У том сми слу, 
он се за ла же за осни ва ње тре ће, 
ис точ не пре сто ни це.

 К о н  т и  н е н  т а  л и  с т и ч  к а 
шко ла се осла ња на тра ди ци је 
пан сла ви зма, и пра во слав ног нео
ви зан ти зма. Исто риј ска коп ча 
из ме ђу ста рих евро а зи ја ца и мо
дер ног ви да овог по кре та, је Лав 
Гу ми љов. Ње го вим нај ве ћим до
при но сом сма тра се те о ри ја ет но
ге не зе – од но сно раз вој ног пу та 
ет но са. Овај про цес има свој уз
ла зни, стаг нант ни и си ла зни ток. 
По чет ни под сти цај на стан ка ет
но са и енер ги ја ко ја му да је жи вот 
и ви тал ност де фи ни ше пој мом 
па си о ни ра ност. Раз вој ет но са, 
по Гу ми љо ву, усло вљен је и со ци
јал ним и ге о граф ским ка те го ри
ја ма. Сма тра да Ру си, за раз ли ку 
од Евро пља на, и да ље по се ду ју 
до вољ не ко ли чи не па си о ни ра но
сти.
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Др жа ва је ге о по ли тич ки ин стру
мент оства ре ња ми си је и Ру си ја 
би мо ра ла ра ди кал но да се тран
сфор ми ше ка ко би до се гла овај 
др жав ни об лик, а то ни је ни на
ци о нал на др жа ва, ни ти др жа ва 
ре ги о на већ им пе ри ја ко ја по чи ва 
на ви шим ци ље ви ма. Ду гин пред
ви ђа да ље ин те гра ци о не про це се. 
Не функ ци о нал ни ЗНД тре ба ло 
би да пре ра сте у Евро а зиј ски са
вез (на лик ЕУ), а ши ри об лик са
рад ње би био Евро а зиј ски дом, 
ко ји би об у хва тио и три до дат на 
ре ги о на: пра во слав ни Бал кан, 
ис точ ну Евро пу, и не ке азиј ске зе
мље (Мон го ли ја, Иран, Ин ди ја). 
За ла же се за еко но ми ју тре ћег 
пу та, и ус по ста вља ње евро а зиј
ске ва лу те, ра ди по сти за ња са мо
до вољ но сти.

 Нео евроазијством  
до мул ти по лар ног 

по рет ка
Про цес евро а зиј ских ин те гра

ци ја и ре фор ми за крај њи циљ има 
пре ком по но ва ње свет ских од но
са, ус по ста вља ње но вог мул ти по
лар ног по рет ка и окон ча ње хе ге
мо ни је САД. У це ло куп ном про
це су Сте пић из два ја че ти ри фа зе.

Увод на фа за под ра зу ме ва кон
ста то ва ње гло бал не ре ал но сти. 
Уни по лар ни свет чи ни је згро 
(САД), као сре ди ште мо ћи; по
том, ту је па ци фич ки и тран са
тлант ски  мо сто бран, ко ји је по сле 
рас па да СССР ја ко про ши рен; 
по јас Тре ћег све та над ко јим се 

оства ру је тач ка ста кон тро ла, и на 
кра ју Ру си ја или „цр на ру па“.

Сле де ћа, ре ак тив на фа за, 
под ра зу ме ва ства ра ње стра те ги
је тран сфор ма ци је уни по лар ног 
по рет ка. Она се пред ви ђа ус по
ста вља ње три век то ра. Пр ви је 
усме рен ка Евро пи, где је ло гич
но ис хо ди ште Не мач ка, ко ја и по 
те лу ро крат ској ори јен та ци ји од
го ва ра Ру си ји, а ко ја би по ста ла 
цен тар оку пља ња у Евро пи. Из
ме ђу њих мо ра до ћи до рас по де ле 
ин те ре сних сфе ра, а ра ди спре ча
ва ња фор ми ра ња са ни тар ног кор
до на ко ји би мо гао да их раз дво ји. 
Дру ги век тор је усме рен на ис ток. 
Ин ди ја иако тра ди ци о нал ни са
ве зник, игра ће се кун дар ну уло гу, 
а при мар ну је ис пр ва Ду гин до
де љи вао Ја па ну, же ле ћи да та ко 
де фи ни тив но од се че САД од овог 
де ла све та. Ме ђу тим, ак ту ел на де
ша ва ња су до ве ла до ре ви ди ра ња 
ње го вих ста во ва и ори јен та ци је 
пре ма Ки ни. Тре ћи век тор усме
рен је ка ислам ском све ту, где је 
очи глед ни са ве зник Иран.

Тре ћа фа за под ра зу ме ва фор
ми ра ње зо нал них панобла сти, 
че тво ро по лар ног си сте ма: ан гло
аме рич ког по ла, уз ди ску та бил ну 
по зи ци ју Ве ли ке Бри та ни је, Ју
жне Аме ри ке и Аустра ли је; евро
африч ки; паневро а зиј ски, ко ји 
пре се ца де ло ве Ки не; па ци фич ко
да ле ко и сточ ни, у окви ру ко га је 
Ду гин сма трао да за ли дер ску по
зи ци ју кон ку ри шу и Ки на и Ја пан.
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Си сте ма тич но при ка зан раз
вој ру ске ге о по ли ти ке, као и чи тав 
мо за ик ре ле вант них ауто ра пред
ста вље них у овој мо но гра фи ји, 
пру жа ја сну сли ку не са мо о ге не
зи, већ и о мо гу ћим ис хо ди ма ге о
стра те гиј ске ори јен та ци је Ру си је. 
Пред ста вља ју ћи и ин те гра ци о не 
про це се, ко ји из ова квих по сту
ла та про из и ла зе, Ср би ја мо же да 
ма пи ра се бе у овој кон сте ла ци ји 
и ти ме бо ље са гле да ал тер на тив не 
при сту пе соп стве ним ин те гра ци
о ним иза зо ви ма.

Че твр ти и фи нал ни ко рак 
пред ста вља ком по зи ци ју „ве ли
ких про сто ра“ као функ ци о нал
них це ли на у окви ру че ти ри зо не. 
Они мо гу би ти раз ли чи тог сте пе
на ко хе зи је и осно ва ин те гра ци је, 
а до сад су се по ја вљи ва ли у два 
исто риј ска об ли ка, као ци ви ли за
ци је и као им пе ри је. Пред ви ђа ју 
се и кон такт не зо не ко је ће има ти 
ко хе зи о ну уло гу уну тар хе те ро ге
них обла сти. Та кав би био про је
кат Ве ли ке Ис точ не Евро пе ко ја 
би об у хва та ла Бал кан, а чи ји је ко
хе зив ни фак тор сло вен ство.

Ме ха ни зми  
спро во ђе ња  
по ли ти ке  

нео е вро а зиј ства
Век тор ска по ли ти ка ства ра

ња но ве три ла те ра ле, оства ру је 
се у прак си из град њом га со во да 
и про це сом енер гет ског умре жа
ва ња. По ку ша ји оме та ња ова кве 
са рад ње огле да ју се у фор ми ра
њу „са ни тар них кор до на“ ко ји би 
спре ча ва ли овај тран зит. Ру си ја је 
успе шно кон со ли до ва ла тр го ви
ну са Не мач ком, док се са Ки ном 
све ви ше раз ви ја. Иран, ко ји је и 
сам из во зник наф те и га са, мо же 
да ко ри сти ру ске це во во де у те 
свр хе. На по мо лу су и кон крет ни 
ко ра ци на оства ре њу тре ће и че
твр те фа зе, а огле да ју се у фор ми
ра њу ОДКБа, Ца рин ског са ве за, 
Евро а зиј ског са ве за и Шан гај ске 
ор га ни за ци је за са рад њу.
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