НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 1/2014, год. X vol. 19

УДК 911.3::327(497.11)
”19/20”(082)(049.3)

Слађана Младеновић*

СРБИЈА И
ЕВРОАЗИЈСКИ
ГЕОПОЛ ИТ ИЧКИ
ПРОСТОР

Приредили

Миломир Степић
Живојин Ђурић

При к аз зборн и к а: Србија и
евроазијски геополитички про
стор (приред и л и Ми лом ир
Степ ић, Живојин Ђурић),
Инс тит ут за пол и т ич ке сту
дије, Беог рад, 2013, 446 стр.
У орган изац ији Инс тит ута за
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и евроазијс ки геопол ит ичк и про
стор“. Текс тови изл агања на на
учном скуп у су објављен и у виду
зборн ик а радова, и сврс тан и су у
три цел ине.
Прва цел ина, под називом Не
пролазна геополитичка и геое
кономска динамичност Евроа
зије обу х вата чет ири текс та, који
се односе на идејн у пот ку евроа
зијс ких интег рац ија. Милош Кне
жевић, сарадн ик Инс тит ута за
пол ит ичке студ ије, и главн и уред
ник часоп иса Национални инте
рес, је предс тавио мог уће разу ме
вање Евроазије и евроазијс тва као
семант ичке конс трукц ије и гео
пол ит ичке идеје. Аутор је као је
дан од основн их проблема у пои
мању Евроазије истак ао проблем
разг ран ичења Европе и Азије. По
ред рус ког евроазијс тва, Кнеже
вић је размат рао турс ко и евроа
меричко евроазијс тво. Пос ледњи
део рада се тиче односа Балк ана
и Евроазије, у оквиру кога је на
роч ито апос трофирано питање
од носа према Евроазији и евроа
зијс ким интег рац ијама у Србији.
Бранко Крга, генерал-пуковн ик
у пензији, нек адаш њи Начелн ик
Генералштаба Војс ке Југос лавије
и садаш њи професор Академ ије
за дип ломат ију и безбедност, је
размат рао мог уће основе изг рад
ње евроазијс ког геопол ит ичког
прос тора. Аутор је наглас ио да
су основе изг радње Евроазије ви
шед имензионалне, и обу х ватају:
1) нове друштвене, пол ит ичке и
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економс ке основе унут раш њег
уређења земаља Евроазије; 2) без
бедност земаља Евроазије и ши
рег прос тора, са потенц ијалом да
интег рац ион и процес у Евроази
ји постане мировн и пројек ат и 3)
превази л а жење циви л изац ијс ких
разл ик а и афирмац ија свих наро
да Евроазије, кроз пронал ажење
модел а култ урне и цивил изац иј
ске толеранц ије. Пос ледњи део
рада се однос и на ставове Србије
о изг радњи евроазијс ког геопол и
тичког прос тора, чији је она по
тенц ијалн и учес ник. Жељко Бу
дим ир, виш и асис тент на Фак ул
тет у пол ит ичк их нау к а Универзи
тета у Бањој Луц и, је Мак индеров
геопол ит ичк и поредак, који је
конц ип иран на почетк у XX век а,
искорис тио као подлог у за разма
трање савремен их евроазијс ких
интег рац ија са становишта Рус и
је. До почетк а XX век а, Рус ија је
обу х ват ил а највећ и део Хартлен
да, и нас тавил а њиме да дом ин и
ра до распада Совјетс ког Савеза.
Основ позиц ион ирања Рус ије
као глобалног актера је интег ри
сање Хартленда. Без интег рисања
цент ралноазијс ких држ ава, Бе
лорус ије и Украјине, Рус ија би у
потен ц ијал ном Евроазијс ком са
везу са Кином предс тављал а сла
бијег актера. Небојша Вуковић, из
гимназије „Светозар Милет ић“ из
Србобрана, је предс тавио геок ул
турне аспекте евроазијс тва у делу
Александра Панарина. На првом
месту је схватање о Рус ији као о
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посебној творевин и, мешавин и
рус ко-правос лавне и турк ијс коисламс ке духовне парад игме. За
тим, за успех евроазијс ке идеје је
неоп ходан дијалог вел ик их кул
тура и рел иг ија на том прос тору.
Коначно, Панарин је смат рао да
се мора прис туп ит и стварању ин
терц иви л изац ијс ких и интерре
лиг ијс ких универзал ија, тј. учења
која би одраж авал а духовно на
слеђе Евроазије и предс тављал а
алтернат иву западној култ урној
дом и на ц ији.
Друга цел ина у зборн ик у ра
дова је пос већена макрорег ион и
ма и „вел ик им играч има“ на евро
азијс кој ша ховс кој табли. Ра дови у
оквиру ове цел ине се тич у Европ
ске уније, као и позиц ија Кине и
Инд ије у геопол ит ичком и гео
стратеш ком окружењу. Мом ир
Бул атовић, са Европс ког универ
зитета у Беог раду, је предс тавио
стварне проблеме са којима се су
очава ЕУ, и образлож ио нес танак
њене при влач не моћ и. Економс ки
парамет ри кризе у ЕУ су так ви да
производе поделе између држ ава
члан ица, јер Европс ка унија ни
је у стању да реш и проблеме због
својих конс трук ц ион их својс та
ва. Сви сценарији о опс танк у
евра, еврозоне, и саме ЕУ су так ви
да наводе на зак ључак о немог ућ
нос ти опс танк а ЕУ у досадаш њем
обл ик у.
Чет ири текс та у оквиру ове
цел ине су пос већена Кин и. Рад Ју
Хонгџ уна, замен ик а мин ис тра за
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Међународн и развој у Цент рал
ном ком итет у Ком ун ис тичке
парт ије Кине и директора кине
ског Цент ра за студ ије савреме
ног света, се тиче промовисања
односа између Кине и Средње
и Источне Европе, као и односа
између Кине и Србије. С једне
стране, Кина са овим држ авама
има добре економс ке односе, као
и успос тављене везе пол ит ичке,
култ урне, нау чне и друге сарадње,
а са друге стране, стратеш ко парт
нерство између Кине и Србије
може да буде продубљено. Посе
бан аспект односа две држ аве се
тиче трад иц ионалног пријатељ
ства и подрш ке Кине, како током
1990-их, тако и у најновијем пери
оду. Драгана Мит ровић са Фак ул
тета пол ит ичк их нау к а и Драган
Траи ловић са Инс тит ута за по
лит ичке студ ије су предс тавил и
геопол ит ичке пос лед ице кинес ке
енергетс ке стратег ије у Цент рал
ној Азији. Економс ки раст Кине
је довео до рађања нове безбедно
сне претње – претње енергетс ке
безбеднос ти. Кина је због тога
усмерена на енергетс ку сарадњу
са државама Цент ралне Азије и са
Рус ијом. При том, Кина зас тупа
економс ку сарадњу „на принц и
пима обос тране корис ти“, што др
жавама Цент ралне Азије пруж а
мог ућност избора алтернат ивног
модел а унут раш ње орган изац ије
државе и друштва и вођења спољ
не пол ит ике у однос у на моделе
које нуд и Запад. Иван М. Зарић,
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из Мин ис тарс тва одбране Реп у
блике Србије, је у свом раду пред
ставио евроазијс ку геопол ит ичк у
и геос тратег ијс ку перс пект иву
Кине. Раст војне моћ и, проу зро
кован економс ким рас том, као и
концент рац ија привреде у прио
балној облас ти Кине условљава
избор приоритета за будуће на
ступање. Тал асократс ки правац
који ће Кина зау зет и је усмерен ка
суп ротс тављању америчком „об
уздавању“ у азијс ко-пац ифичком
рег ион у. С друге стране, да би Ки
на могла да изабере овај правац,
пот ребна јој је сит уа ц ија смање
ног прит ис ка на телурократс ком
нивоу, тј. у однос има са евроазиј
ским држ авама, а пре свега са Ру
сијом. Кина би могла да буде прва
вел ик а сил а која ће усклад ит и свој
тал асократс ки и телурократс ки
потенц ијал. На примеру Кине је
Зоран Пет ровић Пироћанац са
Инс тит ута за пол ит ичке студ ије
изнео арг ументе у корист Евро
азијс ког савеза умес то Европс ке
уније. Кинеско друштво се и у
XXI век у руковод и идејом хармо
није, која предс тавља конс тант у
кинес ке мис ли и развоја. Алтер
нат ива НАТО и ЕУ, која израња
у виду земаља БРИКС, је навел а
аутора на форм ул исање предло
га српс кој пол ит ичкој клас и за
сарадњу са Евроазијом, у вези са
реа л изац ијом пројекта изг радње
пловног пута Морава-Вардар.
Марко Пејковић са Инс тит у
та за пол ит ичке студ ије је у свом
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раду анал изирао геопол ит ик у
Инд ије у евроазијс ком контекс ту.
Аутор је на почетк у рада предс та
вио геопол ит ичке тенденц ије у
инд ијс кој историји до стицања
независ нос ти 1947. год ине, као
и полож ај јуж не Азије у клас ич
ним геопол ит ичк им концепт има,
да би зат им анал изирао односе
Инд ије са кључн им играч има на
евроазијс ком прос тору, Рус ијом,
САД и Кином. Конс танта инд иј
ске спољне пол ит ике, која проис
тиче из њене трад иц ије и култ уре,
јесте склоност ка средњем пут у.
Трећа цел ина у зборн ик у ра
дова нос и назив Евроазијске ин
теграције: српско геополитич
ко и геоекономско становиште.
Милом ир Степ ић са Инс тит ута
за пол ит ичке студ ије је размат рао
геог рафс ке и етно-цивил изац иј
ске основе евроазијс ког геопо
лит ичког интег рисања Србије.
Аутор је размат рао ком пат ибил
ност српс ког чин иоца са тран
сатлант измом и (нео)евроазиј
ством, имајућ и у виду будућу мул
типол арн у структ уру света и хе
терогеност евроазијс ког прос то
ра. Основно питање је да ли мал и
народ и и држ аве мог у да избегн у
наметн уте интег рац ионе про
цесе, и да остан у неу т ралн и, али
не и изолован и. Зак ључак аутора
је да је геопол ит ичко прик лања
ње половима моћ и неизбеж но, а
да је позиц ион ирање Србије као
неу т ралне држ аве неос твариво и
пог убно. Елена Георг иевна Поно
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марева са Мос ковс ког држ авног
инс тит ута за међународне односе
Мин ис тарс тва спољн их пос лова
Рус ке Федерац ије је на примеру
Србије предс тавил а енергетс ку
дип ломат ију Рус ије као фактор
евроазијс ких интег рац ија. Енер
гетс ка дип ломат ија је рел ат ивно
нови вид спољнопол ит ич ке де
латнос ти, који је прил агођен раз
воју друштва у пост-индус триј
ској епох и. Иако нов, то је један од
најјач их мех ан изама остваривања
држ авн их интереса. Енергетс ка
дип ломат ија Рус ије је приоритет
деловања ове држ аве, а посебно
се испољава на прос тору Балк ана
и Србије. Бран им ир Куљан ин са
Фи лозофс ког фак ултета Универ
зитета у Бањој Луц и је размат рао
однос Срба према чет ири правца
рус ког евроазијс тва: 1) цивил иза
ционом (источ но-хри ш ћанс ком,
тј. правос лавном), 2) етн ичком –
словенс ком, 3) словенс ко-туран
ском (хриш ћанс ко-исламс ком) и
4) азијс ко-тихоокеа нс ком (који
означава премештање сед ишта
света из атлантс ког у тихоокеа н
ски басен). У контекс ту Чет вртог
светс ког рата, који је Америк а по
вел а за поробљавање Евроазије
и успос тављање Pax Americana,
аутор пос мат ра савремена деша
вања на евроазијс ком прос тору,
и зак ључ ује да српс ка евроазијс ка
геопол ит ик а треба да се усмери
на Исток, који пос таје привредно
и друштвено сред иште света. Рад
Душана Пророковића из Цент ра
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за стратеш ке алтернат иве ста
вља нагласак на евроазијс тво као
средство за стабил изац ију при
лик а и успос тављање поверења
између правос лавн их и мус ли
манс ких народа на Балк ан у, пре
свега ослањањем на трад иц ио
налне вреднос ти као основу за
„сарадњу цивил изац ија“. Наи ме,
теорија Сем јуел а Хант ингтона о
„сукобу цивил изац ија“ је прера
сла у средс тво спровођења атлан
тистичк их циљева, тиме што су
САД упот ребиле исламс ки свет
прот ив околн их цивил изац и
ја, а пре свега правос лавне. Тиме
Хант ингтонове „крваве гран ице
ислама“ прерас тају у „крваве гра
нице између исламс ке и право
славне цивил изац ије“. Благоје С.
Бабић, универзитетс ки професор
и нау чн и саветн ик у пензији, је
представио геоекономс ку стран у
односа Србије и Евроазије. Гео
економ ија предс тавља теж њу за
овла да ва њем економс ким про
стором рад и успос тављања трго
винс ке и технолош ке премоћ и,
ослањањем на економс ка сред
ства. Србија ниједан избор који се
пред њу пос тавља – ист рајавање
на неу т ралнос ти, избор Европс ке
уније или Евроазије – не би смел а
да смат ра „избором без замене“, да
не би бил а трајно изложена уце
нама. Аутор најбољим решењем за
Србију смат ра „Све-Европ у“, од
нос но заједн иц у између Влад иво
сток а и Даблина или прерас тање
у „балк анс ку Швајцарс ку“. Алек
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сандар Саша Гајић са Инс тит ута
за европс ке студ ије је у свом раду
изврш ио анал изу савременог гео
пол ит ичког полож аја Србије, која
се нал ази у геопол ит ичком проце
пу између Европс ке уније и Евро
азијс ког савеза. Србија и околне
зем ље у којима живе Срби су из
фазе полуокру жења пос та ле пот
пуно окружене члан ицама ЕУ и
НАТО. С обзиром на то да Србија
геопол ит ичк и тавори у пред ворју
ЕУ, пос тоје два основна сценари
ја даљег односа ова два ент итета.
Укол ико би у ЕУ побед ил а атлан
тис тичк а опц ија, Србија би пред
стављал а још једно средс тво за
пац ифик ац ију Немачке. Укол ико
би Немачк а „преу зел а“ ЕУ, Срби
ја би тек у крајњој инс танц и при
ступ ил а Европс кој унији, да би се
спреч ио нап редак Турс ке, или би
ЕУ одлуч ил а да подел и Србију са
Турс ком. Сви ови неповољн и сце
нарији, према миш љењу аутора,
мог у бит и избегн ут и укол ико до
ђе до надјачавања конт инентал
ног утицаја из Хартленда, што би
могло да услед и тек након реи нте
гра ц ије постсовјетс ког прос тора.
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