
27

УДК: 327.(470+571)”1990/2009”
Примљено: 
20. 04. 2009
Прихваћено: 
15. 06. 2009
Оригинални научни рад 

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година V, vol. 5
Број 1-2/2009.

стр. 27-50

27

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 
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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.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1-2/2009, год. V vol. 5 стр. 27-50

35

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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