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Сла ђа на Мла де но вић*

СР БИ ЈА И 
ЕВРОАЗИЈСКИ  
ГЕ О ПО ЛИ ТИЧКИ 
ПРО СТОР

При каз збор ни ка: Ср би ја и 
евро а зиј ски ге о по ли тич ки про
стор (при ре ди ли Ми ло мир 
Сте пић, Жи во јин Ђу рић), 
Ин сти тут за по ли тич ке сту
ди је, Бе о град, 2013, 446 стр.

У ор га ни за ци ји Ин сти ту та за 
по ли тич ке сту ди је, у Бе о гра ду је 
7. но вем бра 2013. го ди не одр жан 
на уч ни скуп под на зи вом „Ср би ја 

и евро а зиј ски ге о по ли тич ки про
стор“. Тек сто ви из ла га ња на на
уч ном ску пу су об ја вље ни у ви ду 
збор ни ка ра до ва, и свр ста ни су у 
три це ли не.

Пр ва це ли на, под на зи вом Не
про ла зна ге о по ли тич ка и ге о е
ко ном ска ди на мич ност Евро а
зи је об у хва та че ти ри тек ста, ко ји 
се од но се на идеј ну по тку евро а
зиј ских ин те гра ци ја. Ми лош Кне
же вић, са рад ник Ин сти ту та за 
по ли тич ке сту ди је, и глав ни уред
ник ча со пи са На ци о нал ни ин те
рес, је пред ста вио мо гу ће раз у ме
ва ње Евро а зи је и евро а зиј ства као 
се ман тич ке кон струк ци је и ге о
по ли тич ке иде је. Аутор је као је
дан од основ них про бле ма у по и
ма њу Евро а зи је ис та као про блем 
раз гра ни че ња Евро пе и Ази је. По
ред ру ског евро а зиј ства, Кне же
вић је раз ма трао тур ско и евро а
ме рич ко евро а зиј ство. По след њи 
део ра да се ти че од но са Бал ка на 
и Евро а зи је, у окви ру ко га је на
ро чи то апо стро фи ра но пи та ње 
од но са пре ма Евро а зи ји и евро а
зиј ским ин те гра ци ја ма у Ср би ји. 
Бран ко Кр га, ге не ралпу ков ник 
у пен зи ји, не ка да шњи На чел ник 
Ге не рал шта ба Вој ске Ју го сла ви је 
и са да шњи про фе сор Ака де ми је 
за ди пло ма ти ју и без бед ност, је 
раз ма трао мо гу ће осно ве из град
ње евро а зиј ског ге о по ли тич ког 
про сто ра. Аутор је на гла сио да 
су осно ве из град ње Евро а зи је ви
ше ди мен зи о нал не, и об у хва та ју: 
1) но ве дру штве не, по ли тич ке и * Институт за политичке студије, 
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еко ном ске осно ве уну тра шњег 
уре ђе ња зе ма ља Евро а зи је; 2) без
бед ност зе ма ља Евро а зи је и ши
рег про сто ра, са по тен ци ја лом да 
ин те гра ци о ни про цес у Евро а зи
ји по ста не ми ров ни про је кат и 3) 
пре ва зи ла же ње ци ви ли за циј ских 
раз ли ка и афир ма ци ја свих на ро
да Евро а зи је, кроз про на ла же ње 
мо де ла кул тур не и ци ви ли за циј
ске то ле ран ци је. По след њи део 
ра да се од но си на ста во ве Ср би је 
о из град њи евро а зиј ског ге о по ли
тич ког про сто ра, чи ји је она по
тен ци јал ни уче сник. Жељ ко Бу
ди мир, ви ши аси стент на Фа кул
те ту по ли тич ких на у ка Уни вер зи
те та у Ба њој Лу ци, је Ма кин де ров 
ге о по ли тич ки по ре дак, ко ји је 
кон ци пи ран на по чет ку XX ве ка, 
ис ко ри стио као под ло гу за раз ма
тра ње са вре ме них евро а зиј ских 
ин те гра ци ја са ста но ви шта Ру си
је. До по чет ка XX ве ка, Ру си ја је 
об у хва ти ла нај ве ћи део Хар тлен
да, и на ста ви ла њи ме да до ми ни
ра до рас па да Со вјет ског Са ве за. 
Основ по зи ци о ни ра ња Ру си је 
као гло бал ног ак те ра је ин те гри
са ње Хар тлен да. Без ин те гри са ња 
цен трал но а зиј ских др жа ва, Бе
ло ру си је и Укра ји не, Ру си ја би у 
по тен ци јал ном Евро а зиј ском са
ве зу са Ки ном пред ста вља ла сла
би јег ак те ра. Не бој ша Ву ко вић, из 
гим на зи је „Све то зар Ми ле тић“ из 
Ср бо бра на, је пред ста вио ге о кул
тур не аспек те евро а зиј ства у де лу 
Алек сан дра Па на ри на. На пр вом 
ме сту је схва та ње о Ру си ји као о 

по себ ној тво ре ви ни, ме ша ви ни 
ру скопра во слав не и тур киј ско
ислам ске ду хов не па ра диг ме. За
тим, за успех евро а зиј ске иде је је 
нео п хо дан ди ја лог ве ли ких кул
ту ра и ре ли ги ја на том про сто ру. 
Ко нач но, Па на рин је сма трао да 
се мо ра при сту пи ти ства ра њу ин
тер ци ви ли за циј ских и ин тер ре
ли гиј ских уни вер за ли ја, тј. уче ња 
ко ја би од ра жа ва ла ду хов но на
сле ђе Евро а зи је и пред ста вља ла 
ал тер на ти ву за пад ној кул тур ној 
до ми на ци ји. 

Дру га це ли на у збор ни ку ра
до ва је по све ће на ма кро ре ги о ни
ма и „ве ли ким игра чи ма“ на евро
а зиј ској ша хов ској та бли. Ра до ви у 
окви ру ове це ли не се ти чу Европ
ске уни је, као и по зи ци ја Ки не и 
Ин ди је у ге о по ли тич ком и ге о
стра те шком окру же њу. Мо мир 
Бу ла то вић, са Европ ског уни вер
зи те та у Бе о гра ду, је пред ста вио 
ствар не про бле ме са ко ји ма се су
о ча ва ЕУ, и обра зло жио не ста нак 
ње не при влач не мо ћи. Еко ном ски 
па ра ме три кри зе у ЕУ су та кви да 
про из во де по де ле из ме ђу др жа ва 
чла ни ца, јер Европ ска уни ја ни
је у ста њу да ре ши про бле ме због 
сво јих кон струк ци о них свој ста
ва. Сви сце на ри ји о оп стан ку 
евра, евро зо не, и са ме ЕУ су та кви 
да на во де на за кљу чак о не мо гућ
но сти оп стан ка ЕУ у до са да шњем 
об ли ку. 

Че ти ри тек ста у окви ру ове 
це ли не су по све ће на Ки ни. Рад Ју 
Хонг џу на, за ме ни ка ми ни стра за 
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Ме ђу на род ни раз вој у Цен трал
ном ко ми те ту Ко му ни стич ке 
пар ти је Ки не и ди рек то ра ки не
ског Цен тра за сту ди је са вре ме
ног све та, се ти че про мо ви са ња 
од но са из ме ђу Ки не и Сред ње 
и Ис точ не Евро пе, као и од но са 
из ме ђу Ки не и Ср би је. С јед не 
стра не, Ки на са овим др жа ва ма 
има до бре еко ном ске од но се, као 
и ус по ста вље не ве зе по ли тич ке, 
кул тур не, на уч не и дру ге са рад ње, 
а са дру ге стра не, стра те шко парт
нер ство из ме ђу Ки не и Ср би је 
мо же да бу де про ду бље но. По се
бан аспект од но са две др жа ве се 
ти че тра ди ци о нал ног при ја тељ
ства и по др шке Ки не, ка ко то ком 
1990их, та ко и у нај но ви јем пе ри
о ду. Дра га на Ми тро вић са Фа кул
те та по ли тич ких на у ка и Дра ган 
Тра и ло вић са Ин сти ту та за по
ли тич ке сту ди је су пред ста ви ли 
ге о по ли тич ке по сле ди це ки не ске 
енер гет ске стра те ги је у Цен трал
ној Ази ји. Еко ном ски раст Ки не 
је до вео до ра ђа ња но ве без бед но
сне прет ње – прет ње енер гет ске 
без бед но сти. Ки на је због то га 
усме ре на на енер гет ску са рад њу 
са др жа ва ма Цен трал не Ази је и са 
Ру си јом. При том, Ки на за сту па 
еко ном ску са рад њу „на прин ци
пи ма обо стра не ко ри сти“, што др
жа ва ма Цен трал не Ази је пру жа 
мо гућ ност из бо ра ал тер на тив ног 
мо де ла уну тра шње ор га ни за ци је 
др жа ве и дру штва и во ђе ња спољ
не по ли ти ке у од но су на мо де ле 
ко је ну ди За пад. Иван М. За рић, 

из Ми ни стар ства од бра не Ре пу
бли ке Ср би је, је у свом ра ду пред
ста вио евро а зиј ску ге о по ли тич ку 
и ге о стра те гиј ску пер спек ти ву 
Ки не. Раст вој не мо ћи, про у зро
ко ван еко ном ским ра стом, као и 
кон цен тра ци ја при вре де у при о
бал ној обла сти Ки не усло вља ва 
из бор при о ри те та за бу ду ће на
сту па ње. Та ла со крат ски пра вац 
ко ји ће Ки на за у зе ти је усме рен ка 
су прот ста вља њу аме рич ком „об
у зда ва њу“ у азиј скопа ци фич ком 
ре ги о ну. С дру ге стра не, да би Ки
на мо гла да иза бе ре овај пра вац, 
по треб на јој је си ту а ци ја сма ње
ног при ти ска на те лу ро крат ском 
ни воу, тј. у од но си ма са евро а зиј
ским др жа ва ма, а пре све га са Ру
си јом. Ки на би мо гла да бу де пр ва 
ве ли ка си ла ко ја ће ускла ди ти свој 
та ла со крат ски и те лу ро крат ски 
по тен ци јал. На при ме ру Ки не је 
Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац са 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је 
из нео ар гу мен те у ко рист Евро
а зиј ског са ве за уме сто Европ ске 
уни је. Ки не ско дру штво се и у 
XXI ве ку ру ко во ди иде јом хар мо
ни је, ко ја пред ста вља кон стан ту 
ки не ске ми сли и раз во ја. Ал тер
на ти ва НА ТО и ЕУ, ко ја из ра ња 
у ви ду зе ма ља БРИКС, је на ве ла 
ауто ра на фор му ли са ње пред ло
га срп ској по ли тич кој кла си за 
са рад њу са Евро а зи јом, у ве зи са 
ре а ли за ци јом про јек та из град ње 
плов ног пу та Мо ра ваВар дар. 

Мар ко Пеј ко вић са Ин сти ту
та за по ли тич ке сту ди је је у свом 



ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

234

ра ду ана ли зи рао ге о по ли ти ку 
Ин ди је у евро а зиј ском кон тек сту. 
Аутор је на по чет ку ра да пред ста
вио ге о по ли тич ке тен ден ци је у 
ин диј ској исто ри ји до сти ца ња 
не за ви сно сти 1947. го ди не, као 
и по ло жај ју жне Ази је у кла сич
ним ге о по ли тич ким кон цеп ти ма, 
да би за тим ана ли зи рао од но се 
Ин ди је са кључ ним игра чи ма на 
евро а зиј ском про сто ру, Ру си јом, 
САД и Ки ном. Кон стан та ин диј
ске спољ не по ли ти ке, ко ја про ис
ти че из ње не тра ди ци је и кул ту ре, 
је сте скло ност ка сред њем пу ту. 

Тре ћа це ли на у збор ни ку ра
до ва но си на зив Евро а зиј ске ин
те гра ци је: срп ско ге о по ли тич
ко и ге о е ко ном ско ста но ви ште. 
Ми ло мир Сте пић са Ин сти ту та 
за по ли тич ке сту ди је је раз ма трао 
ге о граф ске и ет ноци ви ли за циј
ске осно ве евро а зиј ског ге о по
ли тич ког ин те гри са ња Ср би је. 
Аутор је раз ма трао ком па ти бил
ност срп ског чи ни о ца са тран
са тлан ти змом и (нео)евро а зиј
ством, има ју ћи у ви ду бу ду ћу мул
ти по лар ну струк ту ру све та и хе
те ро ге ност евро а зиј ског про сто
ра. Основ но пи та ње је да ли ма ли 
на ро ди и др жа ве мо гу да из бег ну 
на мет ну те ин те гра ци о не про
це се, и да оста ну не у трал ни, али 
не и изо ло ва ни. За кљу чак ауто ра 
је да је ге о по ли тич ко при кла ња
ње по ло ви ма мо ћи не из бе жно, а 
да је по зи ци о ни ра ње Ср би је као 
не у трал не др жа ве нео ства ри во и 
по губ но. Еле на Ге ор ги ев на По но

ма ре ва са Мо сков ског др жав ног 
ин сти ту та за ме ђу на род не од но се 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
Ру ске Фе де ра ци је је на при ме ру 
Ср би је пред ста ви ла енер гет ску 
ди пло ма ти ју Ру си је као фак тор 
евро а зиј ских ин те гра ци ја. Енер
гет ска ди пло ма ти ја је ре ла тив но 
но ви вид спољ но по ли тич ке де
лат но сти, ко ји је при ла го ђен раз
во ју дру штва у постин ду стриј
ској епо хи. Иако нов, то је је дан од 
нај ја чих ме ха ни за ма оства ри ва ња 
др жав них ин те ре са. Енер гет ска 
ди пло ма ти ја Ру си је је при о ри тет 
де ло ва ња ове др жа ве, а по себ но 
се ис по ља ва на про сто ру Бал ка на 
и Ср би је. Бра ни мир Ку ља нин са 
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер
зи те та у Ба њој Лу ци је раз ма трао 
од нос Ср ба пре ма че ти ри прав ца 
ру ског евро а зиј ства: 1) ци ви ли за
ци о ном (ис точ нохри шћан ском, 
тј. пра во слав ном), 2) ет нич ком – 
сло вен ском, 3) сло вен скоту ран
ском (хри шћан скоислам ском) и 
4) азиј скоти хо о ке ан ском (ко ји 
озна ча ва пре ме шта ње се ди шта 
све та из атлант ског у ти хо о ке ан
ски ба сен). У кон тек сту Че твр тог 
свет ског ра та, ко ји је Аме ри ка по
ве ла за по ро бља ва ње Евро а зи је 
и ус по ста вља ње Pax Ame ri ca na, 
аутор по сма тра са вре ме на де ша
ва ња на евро а зиј ском про сто ру, 
и за кљу чу је да срп ска евро а зиј ска 
ге о по ли ти ка тре ба да се усме ри 
на Ис ток, ко ји по ста је при вред но 
и дру штве но сре ди ште све та. Рад 
Ду ша на Про ро ко ви ћа из Цен тра 
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за стра те шке ал тер на ти ве ста
вља на гла сак на евро а зиј ство као 
сред ство за ста би ли за ци ју при
ли ка и ус по ста вља ње по ве ре ња 
из ме ђу пра во слав них и му сли
ман ских на ро да на Бал ка ну, пре 
све га осла ња њем на тра ди ци о
нал не вред но сти као осно ву за 
„са рад њу ци ви ли за ци ја“. На и ме, 
те о ри ја Се мју е ла Хан тинг то на о 
„су ко бу ци ви ли за ци ја“ је пре ра
сла у сред ство спро во ђе ња атлан
ти стич ких ци ље ва, ти ме што су 
САД упо тре би ле ислам ски свет 
про тив окол них ци ви ли за ци
ја, а пре све га пра во слав не. Ти ме 
Хан тинг то но ве „кр ва ве гра ни це 
исла ма“ пре ра ста ју у „кр ва ве гра
ни це из ме ђу ислам ске и пра во
слав не ци ви ли за ци је“. Бла го је С. 
Ба бић, уни вер зи тет ски про фе сор 
и на уч ни са вет ник у пен зи ји, је 
пред ста вио ге о е ко ном ску стра ну 
од но са Ср би је и Евро а зи је. Ге о
е ко но ми ја пред ста вља те жњу за 
овла да ва њем еко ном ским про
сто ром ра ди ус по ста вља ња тр го
вин ске и тех но ло шке пре мо ћи, 
осла ња њем на еко ном ска сред
ства. Ср би ја ни је дан из бор ко ји се 
пред њу по ста вља – ис тра ја ва ње 
на не у трал но сти, из бор Европ ске 
уни је или Евро а зи је – не би сме ла 
да сма тра „из бо ром без за ме не“, да 
не би би ла трај но из ло же на уце
на ма. Аутор нај бо љим ре ше њем за 
Ср би ју сма тра „СвеЕвро пу“, од
но сно за јед ни цу из ме ђу Вла ди во
сто ка и Да бли на или пре ра ста ње 
у „бал кан ску Швај цар ску“. Алек

сан дар Са ша Га јић са Ин сти ту та 
за европ ске сту ди је је у свом ра ду 
из вр шио ана ли зу са вре ме ног ге о
по ли тич ког по ло жа ја Ср би је, ко ја 
се на ла зи у ге о по ли тич ком про це
пу из ме ђу Европ ске уни је и Евро
а зиј ског са ве за. Ср би ја и окол не 
зе мље у ко ји ма жи ве Ср би су из 
фа зе по лу о кру же ња по ста ле пот
пу но окру же не чла ни ца ма ЕУ и 
НА ТО. С об зи ром на то да Ср би ја 
ге о по ли тич ки та во ри у пре двор ју 
ЕУ, по сто је два основ на сце на ри
ја да љег од но са ова два ен ти те та. 
Уко ли ко би у ЕУ по бе ди ла атлан
ти стич ка оп ци ја, Ср би ја би пред
ста вља ла још јед но сред ство за 
па ци фи ка ци ју Не мач ке. Уко ли ко 
би Не мач ка „пре у зе ла“ ЕУ, Ср би
ја би тек у крај њој ин стан ци при
сту пи ла Европ ској уни ји, да би се 
спре чио на пре дак Тур ске, или би 
ЕУ од лу чи ла да по де ли Ср би ју са 
Тур ском. Сви ови не по вољ ни сце
на ри ји, пре ма ми шље њу ауто ра, 
мо гу би ти из бег ну ти уко ли ко до
ђе до над ја ча ва ња кон ти нен тал
ног ути ца ја из Хар тлен да, што би 
мо гло да усле ди тек на кон ре ин те
гра ци је пост со вјет ског про сто ра. 
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