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Сажетак
Ва жна фа за у оства ри ва њу мул ти по лар не нео е вро а зиј ске 

кон цеп ци је је сте фор ми ра ње ан ти а тлан ти стич ких „осо ви на при-
ја тељ ства“ Ру си је са кључ ним зе мља ма, те ге о по ли тич ких век то-
ра пре ма ва жним ре ги о ни ма дуж евро а зиј ског обо да. Бу ду ћи да у 
ори ги нал ној кон цеп ци ји ни је пред ви ђен, у ра ду се пред ла же ус-
по ста вља ње век то ра пре ма Бал ка ну због ва жно сти овог ре ги о на 
у чи јем се про сто ру тра ди ци о нал но су че ља ва ју та ла со крат ске и 
те лу ро крат ске си ле. Ана ли зи ра ју ћи зе мље Бал ка на са ста но ви шта 
нео е вро а зиј ских кри те ри ју ма, аутор сма тра да је ру ски фа во рит за 
ис хо ди ште бал кан ског век то ра Ср би ја. Ка ко ње ни про стор ни, де-
мо граф ски, ре сурс ни, еко ном ски, вој ни и дру ги ка па ци те ти је су 
ре спек та бил ни, али ипак ни су до вољ ни, су ге ри ше се да је за ову 
ве о ма зах тев ну ге о по ли тич ку ми си ју ду го роч но нео п ход но ра чу на-
ти на ин те грал не срп ске зе мље.
Кључ не ре чи: ру ско-срп ска „ко нек ци ја“, кон ти нен та ли зам, нео е вро а зиј-

ство, мул ти по лар ни по ре дак, срп ске зе мље, Бал кан 
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УВОД

Спо зна је и ту ма че ња ге о по ли тич ких фе но ме на че сто про-
ис ти чу из тре нут них, днев но по ли тич ких и иде о ло шко-пар тиј ских 
ви зу ра. Та ко ђе, про стор не раз ме ре ге о по ли тич ких по ја ва и про це са 
обич но се не уоча ва ју из ван те ри то ри ја на ци о нал не др жа ве и/или 
исто риј ско-ет нич ког про сто ра, те њи хо ве ре ги о нал не по зи ци је као 
ре зул тан те од но са са су се ди ма и аспи ра ци ја ве ли ких си ла. Сто га 
кон крет не ана ли зе ге о по ли тич ке ствар но сти у број ним слу ча је ви-
ма мо гу да бу ду по вр шне и да про из ве ду по гре шне за кључ ке јер се 
фо ку си ра ју са мо на „врх ле де ног бре га“, тј. на „ви дљи ви део спек-
тра“ мно го сло же ни јих, ду го роч ни јих и те ри то ри јал но об у хват ни-
јих про је ка та. Ге о по ли тич ки ин те ре си су увек те ри то ри ја ли зо ва ни 
и има ју циљ да про ме не по ли тич ко-ге о граф ску кар ту – би ло да се 
ра ди о гра нич ним пи та њи ма, пре тен зи ја ма или ве ли ко др жав ним 
про јек ти ма две или ви ше су сед них др жа ва, би ло да је у пи та њу те-
мељ на пре ком по зи ци ја не ког ма кро-ре ги о на, кон ти нен та или све-
та.

Ка да ам би ци је ве ли ких си ла над ра сту ма кро-ре ги о нал не и 
кон ти не тал не раз ме ре и по ста ну пла не тар не, у оп ти цај ула зе ко ри-
го ва не и до пу ње не ра ни је иде је или се кре и ра ју са свим но ви гло-
бал ни про јек ти. Они мо гу и од ра ни је да по сто је у на уч ним де ли ма 
или про грам ским тек сто ви ма ге о по ли тич ког или ге о стра те гиј ског 
ка рак те ра, али њи хо ва кон кре ти за ци ја се ак ту е ли зу је тек ка да по-
ста ну ускла ђе ни са ti ming-ом до стиг ну те вој но-еко ном ске мо ћи 
и од го ва ра ју ћих од но са у хи је рар хи ји во де ћих свет ских си ла. У 
сва ком слу ча ју, гло бал не кон цеп ци је, ко је из не дри ин те лек ту ал на 
ло ги сти ка др жа ва или не-др жав но (су пра др жав но) ор га ни зо ва них 
пре тен де на та на уре ђе ње свет ског по рет ка, фун ди ра не су у њи хо-
вим са крал но-ге о граф ским и кул тур но-ци ви ли за циј ским иден ти-
те ти ма. То је из во ри ште ге о по ли тич ког иден ти те та, на ко ме по чи ва 
де фи ни са ње, об ли ко ва ње и фа зно оства ри ва ње екс пан зи о ни стич-
ких те ри то ри јал них ци ље ва. За сни ва ње ге о по ли тич ких по сту ла та 
су прот но овим прин ци пи ма је не са мо не ло гич но, већ и, стра те гиј-
ски по сма тра но, нео ства ри во.

По сто је два основ на ти па ге о по ли тич ка иден ти те та на ро да, 
ду го роч ног по зи ци о ни ра ња ње го вих ет но-исто риј ских те ри то ри ја, 
те про фи ли са ња и ори јен ти са ња др жа ве на ме ђу на род ном пла ну. 
То су те лу ро кра ти ја („моћ коп на“) и та ла со кра ти ја („моћ мо ра“). 
Њи хов дав на шњи ан та го ни зам да је „пр ви за кон ге о по ли ти ке“1). У 
скла ду са том по де лом исто риј ски су про ис ти ца ли екс пан зи о ни-

1)  Алек сан дар Ду гин, Основигеополитике, књи га 2, Еко прес, Зре ња нин, 2004, стр. 139.
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стич ки на го ни и раз вр ста ва ња у стра те гиј ске бло ко ве, про из во де ћи 
та ко функ ци о ни са ње „дру гог за ко на ге о по ли ти ке“2). На тим те о-
риј ским прин ци пи ма тра ја ли су Хлад ни рат и би по ла ри зам, њи-
хо во окон ча ње три јум фом та ла со крат ског За па да и ус по ста вља ње 
уни по лар ног си сте ма на че лу са САД. Кон цеп циј ски пред ло жак 
овог епи ло га осми сли ла је пле ја да бри тан ских и аме рич ких ге о по-
ли тич ких ми сли ла ца – Ме хен, Ме кин дер, Спајк мен, Ке нан, Ко ен, 
Бже жин ски...

НУЖНОСТПРЕОБЛИКОВАЊА
УНИПОЛАРНОГПОРЕТКА

По сле ру ше ња Бер лин ског зи да 1989. го ди не, су пре ма ци ја 
САД по ста ла је раз о бру че на. То ком сле де ћих 10-15 го ди на аме-
рич ки ми ли та ри стич ки и нео им пе ри ја листчки екс пан зи о ни зам се 
до ка зао на де лу – не за у ста вљи во је ула зио из ра та у рат и ха рао 
ши ром све та (и на Бал ка ну). Та ко се не са мо учвр шћи вао „но ви 
свет ски (уни по лар ни) по ре дак“, већ и за при мер дру ги ма ка жња ва-
ли сва ка др жа ва и на род ко ји би му се на шли на пу ту. Али, то вре ме 
је пр вен стве но ис ко ри шће но да се аре ал кон тро ле За па да про ши-
ри пре ма ис то ку и ју го и сто ку Евро пе. Не ка да шњи хлад но ра тов ски 
„мо сто бран“ на за пад ној фа са ди евро а зиј ског ме га-коп на је учвр-
шћен и тран сли ран до гра ни ца Ру си је3). Да кле, Ру си ја, то оте ло-
тво ре ње све га су прот ног од САД и њи хов гло бал ни ге о по ли тич ки 
так мац, би ла је, је сте и би ће оп се сив ни циљ та ла со крат ских си ла.

У „сен ци“ на сто ја ња САД да Ру си ју ко нач но „ба це на ко ле-
на“, за у зе то сти у број ним рат ним аван ту ра ма на Бли ском и Сред-
њем Ис то ку, те „за гли бље но сти у бал кан ском бла ту“, бр зо су на-
пре до ва ле дру ге ве ли ке си ле. Иако ни су мо гле да угро зе чел ну 
аме рич ку по зи ци ју, оне су се по сте пе но пре тва ра ле у њи хо ве све 
сна жни је по ли тич ке, еко ном ске и вој не су пар ни ке. Ра ни је не за ми-
сли во, по ста ло је мо гу ће – ку бан ском из у зет ку при дру жи ле су се 
и дру ге ан ти а ме рич ки на стро је не зе мље у ла ти но а ме рич ком „зад-
њем дво ри шту САД“ (Ве не цу е ла, Бо ли ви ја, Ни ка ра гва...), а Бра зил 
је из ра стао у јед ног од свет ских еко ном ских ли де ра. Ипак, глав на 
гло бал на „пар ти ја“, као и увек то ком исто ри је, игра ла се на „ве ли-
кој (евро а зиј ској) ша хов ској та бли“. А ње ним „по љи ма“ све зна чај-

2) Исто, стр. 143.

3) Ми ло мир Сте пич,„Рас ши ре ние НА ТО и ге о по ли ти че ское по ло же ние Сер бии“,Геопо-
литикаимеждународныеотношения, (Ду гин А. Г., ред.), Ка фе дра Со ци о ло гии Ме-
жду на род ных От но ше ний Со ци о ло ги че ско го фа ку лъ те та МГУ им. М. В. Ло мо но со ва; 
Евра зи й ское Дви же ние, Мо сква, 2012, Сс. 643-670.
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ни је „по те зе“ ву кли су ста ри и не ки но ви „ша хи сти“. Ки на, нај мно-
го људ ни ја и еко ном ски нај про спе ри те ни ја зе мља све та, по ста ла је 
кључ ни „играч“. Тај „ве ле мај стор“ се све очи глед ни је кан ди до вао 
за „иза зи ва ча“ гло бал ном ли де ру, ко ји ни је ви ше мо гао та ко ла ко 
као ра ни је да за сво је ин те ре се ин стру мен та ли зу је не са мо оста ле 
„ге о стра те шке игра че“, већ и ма ње моћ не „ге о по ли тич ке сто же-
ре“.4)

Упр кос успо ну Ки не, САД ни су пре ста ле да за глав ног опо-
нен та сво је гло бал не над мо ћи апо стро фи ра ју Ру си ју, да ис трај но 
ра де на ње ном сла бље њу, па чак и да ак ту е ли зу ју ста ре и осми-
шља ва ју но ве ва ри јан те ње не фраг мен та ци је5). Ру ски опо ра вак и 
по вра так на свет ску по зор ни цу од 2000-их да ли су у Ва шинг то ну 
знак за уз бу ну. Шта ви ше, по ја ви ле су се и број не по ле ми ке за што 
Ру си ја ни је то ком по след ње де це ни је 20. ве ка „до ту че на“, тј. све-
де на на бе зна чај ну зе мљу чи ји ути цај не би до пи рао чак ни у пост-
со вјет ски про стор. Са аме рич ке тач ке гле ди шта, ани мо зи тет је био 
ра зу мљив из сле де ћих раз ло га:

•  Ру си ја је са мо до вољ на јер је убе дљи во нај про стра ни ја и 
при род ним ре сур си ма нај бо га ти ја зе мља све та;

•  Ру си ја за у зи ма He ar tland, тј. цен трал ну исто риј ско-ге-
о граф ску, ге о по ли тич ку и ге о стра те гиј ску по зи ци ју на 
нај ве ћем коп ну на Зе мљи;

•  Ру си ја је у пла не тар ном сми слу си но ним те лу ро крат-
ског иден ти те та и „пол“ кон ти нен та ли стич ке мо ћи;

•  Ру си ја ба шти ни сна жну им пе ри јал ну свест, ко ја ни је на-
ста ла као про из вод ору жа ног и ге но цид ног осва ја ња као 

4) У кон цеп ци ји „ве ли ке (евро а зиј ске) ша хов ске та бле“ Бже жин ски пред ви ђа да ће у бу-
дућ но сти  САД ус пе ти да оста ну гло бал ни пред вод ник ако бу ду во ди ле игру у Евро а зи-
ји, упра вља ју ћи по те зи ма „пет кључ них ге о стра те шких игра ча“ (Фран цу ска, Не мач ка, 
Ру си ја, Ки на и Ин ди ја) и „пет ге о по ли тич ких сто же ра“ (Укра ји на, Азер беј џан, Ју жна 
Ко ре ја, Тур ска и Иран). Ви де ти: Zbig njev Bže žin ski, Ve li ka ša hov ska ta bla, CID, Pod go ri-
ca; Ro ma nov, Ba nja Lu ka, 2001, str. 43.

5) Те ри то ри јал но ре ду ко ва ње и фраг мен ти ра ње Ру си је је оп се сив на и кон ти ну и ра на иде ја 
ан гло сак сон ских ге о по ли тич ких умо ва. Та ко се, на при мер, Ме кин дер још у то ку Дру-
гог свет ског ра та за ла гао за из два ја ње Ле на лен да (про стор ис точ но од ре ке Је ни сеј) из 
са ста ва Ру си је (та да шњег аме рич ког рат ног са ве зни ка!?), на по ми њу ћи да та мо по сто-
је ве ли ка при род на бо гат ства (др во, хи дро-по тен ци јал и ми не ра ли) ко ја су прак тич но 
не так ну та. Ви де ти: Hal ford John Mac kin der, „The Ro und World and the Win ning of the 
Pe a ce“, DemocraticIdealsandRelity, Na ti o nal De fen se Uni ver sity Press, Was hing ton, DC. 
1996. /елек трон ско из да ње/, рp. 198-199 (ори ги нал но из да ње: Fo re ign Af fa irs, July 1943, 
Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, Inc., New York). Ви ше од по ла ве ка ка сни је, Бже жин ски је 
пред ла гао кон фе де рал ну по де лу Ру си је на три де ла – Ру си ју, Си би ри ју и Да ле ко и сточ ну 
Ре пу бли ку. Ви де ти: Zbig new Br ze zin ski, „A Ge o stra tegy for Eura sia“,ForeignAffairs, Vol. 
76, № 5, Sep tem ber/Oc to ber 1997, Co un cil on Fo re ign Re la ti ons Inc, New York, 1997, p. 60. 
У пост хлад но ра тов ском пе ри о ду и од аме рич ких зва нич ни ка у ви ше на вра та мо гла је да 
се чу је те за да је на вод но не пра вед но да огром ним си бир ским ре сур си ма упра вља са мо 
јед на зе мља, већ да би она тре ба ло да се ста ве на рас по ла га ње чи та вом чо ве чан ству.       
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код за пад них ко ло ни јал них си ла, већ је ма хом про ис те-
кла из „ми си је“ не на сил ног др жав ног и кул тур но-ци ви-
ли за циј ског ин те гри са ња не-ру ских на ро да и про сто ра;

•  Ру си ја ни је ни Евро па ни Ази ја, већ „не што тре ће“ – 
свет, иден ти тет и „кон ти нент“ за се бе – због че га је њен 
је ди ни ис пра ван ге о по ли тич ки из бор „тре ћи пут“;

•  Ру си ја има по сред нич ки по ло жај из ме ђу евро а зиј ског 
Ис то ка, За пад и Ју га, што јој да је „пи је монт ски“ ка па-
ци тет и пред о дре ђу је је за сто же ра ан ти а ме рич ке, ан-
ти та ла со крат ске и ан ти у ни по ла ри стич ке ин те гра ци је у 
Евро а зи ји.

У Евро а зи ји (још увек) не по сто ји јед на, до вољ но сна жна си-
ла, ко ја би са ма или као пред вод ник не ко ли ци не ма њих и сла би јих 
са ве зни ка/ва за ла би ла рав но пра ван ри вал САД. То ни је, а ве ро ват-
но не мо же ни да по ста не Ки на, због обод ног евро а зиј ског по ло жа-
ја, упр кос бр зом на ра ста њу ње не мо ћи и азиј ско-па ци фич ког ути-
ца ја. Уоста лом, САД су још из хлад но ра тов ског пе ри о да за др жа ле 
ме ха ни зме ма кро-ре ги о нал ног „об у зда ва ња“ и „урав но те жа ва ња“, 
ко ји нео ке на ни стич ки де лу ју и да нас – на Да ле ком Ис то ку не по-
сред ни ба ланс Ки ни је Ја пан, на ју гу Ази је кон тра-тег Ин ди ји је 
Па ки стан, на Бли ском и Сред њем Ис то ку Иран је под при смо тром 
Изра е ла, у Евро пи се ме ђу соб но кон тро ли шу Не мач ка, Ве ли ка 
Бри та ни ја и Фран цу ска, на за па ду Евро а зи је НА ТО и ЕУ (ра ни је 
ЕЕЗ/ЕЗ) про ду жа ва ју ми си ју су прот ста вља ња Ру си ји због ко је су 
и на ста ли... Сто га је би по лар на фор му ла су прот ста вља ња аме рич-
кој до ми на ци ји у Евро а зи ји нео ства ри ва. Је ди ни на чин да се САД 
„про те ра ју“ са нај ве ћег свет ског коп на, а ти ме окон ча њи хо ва гло-
бал на та ла со крат ска хе ге мо ни ја, је сте да се „вар ва ри удру же про-
тив Им пе ри је“ и фор ми ра ју мултиполарнипоредак. Ге о по ли тич ка 
ло ги ка на ла же да у ње го вом је згру бу де Ру си ја.

НЕОЕВРОАЗИЈСТВО–КОНЦЕПЦИЈСКО
ПОЛАЗИШТЕМУЛТИПОЛАРИЗМА

По сле сло ма СССР, у Ру си ји је на ста ло гро зни ча во тра га ње 
за од го во ром на пи та ње: „Шта, ку да и ка ко да ље“? Јед на шко ла ми-
шље ња за ла га ла се за „бе зал тер на тив но укла па ње у уни по лар ну, 
гло ба ли стич ку бу дућ ност“6). Дру га је, пак, за сту па ла став о нео п-
ход но сти по врат ка на „чвр сте ослон це ру ске тра ди ци је, ет нич ких 

6) Ми ло мир Сте пић, Геополитиканеоевроазијства–позицијасрпскихземаља, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 60.
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ко ре на, на ци о нал не исто ри је, ци ви ли за циј ског иден ти те та и др жа-
во твор них ис ку ста ва, на осно ву ко јих би се осми слио аутен ти чан 
про грам ру ске ре а ни ма ци је, ре не сан се и ре кон ки сте, по но во до по-
зи ци ја гло бал не си ле у мул ти по лар ном свет ском по рет ку“7). Сход-
но то ме, фор ми ра ла су се два при сту па бу ду ћем ге о по ли тич ком 
опре де ље њу пост со вјет ске Ру си је – про за пад ни (атлан ти стич ки, 
та ла со крат ски) и ан ти за пад ни (кон ти нен та ли стич ки, те лу ро крат-
ски). Про за пад на ори јен та ци ја до ми ни ра ла је чи та ву де це ни ју по-
сле дез ин те гра ци је СССР, ка да је Ру си ја 1998. го ди не до дир ну ла 
еко ном ско дно и на шла се иви ци по ли тич ке ен тро пи је.8) (графикон
1) Од 2000-их го ди на, упо ре до са пер со нал ном сме ном на вр ху ру-
ске др жа ве, усле дио је за о крет др жав не по ли ти ке и окре та ње евро-
а зиј ском кон ти нен та ли зму.

Графикон1:ЕкономскипадиуспонпостсовјетскеРусије

 5

 
Постсовјетска руска телурократска геополитичка мисао је разуђена, хетерогена, а нека-
да чак и међусобно супротстављена. Обједињује је антизападњаштво и антиамерикани-
зам. Њени корени потражени су у класичном евроазијству руских „белих“ емигрната, 
који су се после Октобарске револуције расули широм Европе, али су се убрзо груписа-
ли махом у Прагу и Паризу. Идејни творац комплексног евроазијског погледа на свет 
био је кнез Николај Трубецкој, али је геополитичке поставке осмислио Петар Савицки. 
Кључна теза била је да Русија није географски располућена Уралом, тј. да евроазијско 
копно није подељено на два, већ на три континента: Европу, Азију и Русију-Евроазију. 
Руска историјска и геополитичка функција проистиче из место-развоја (месторазви-
тие) – специфичног географског положаја (места) и његовог пресудног утицаја на дру-
штвене процесе (развој).  

На основу области који Савицки сврстава у Русију-Евроазију, на једној страни, и 
области у саставу њој супротстављених Азије и Европе, на другој страни, те апроксима-
тивно трасираних границе између њих9, могуће је спознати просторне обрисе Русије-
Евроазије и картографски их приказати10. Ради се о огромном, географски складном и 
самодовољном простору, који представља централну област Старог света и који, при-
родно, ободне зоне мега-копна Евроазије пијемонтски окупља у једну целину. Из тог 
копненог индивидуалитета („духа, осећања континента“), примећује Савицки, требало 
би да проистекне и политички индивидуалитет отелотворен у континенталној држави. 
Из надметања са поморским силама (заснованих на „духу, осећању мора“), које су до-
минирале светом захваљујући тзв. Великим географским открићима и колонијализму, 

                                                            

9 Видети: Петр Николаевич Савицкий, „Степь и оседлоть“, На путях. Утверждение евразийцев, 
Кн. 2, Берлин, 1922, стр. 341-356 (наведено према: Milan Subotić, Put Rusije – evroazijsko stanovište, Plato, 
Beograd, 2004, стр. 81; Петр Николаевич Савицкий, „Евразийство“, Евразийский временник, Кн. 4. Бер-
лин, 1925. www.gumilevica.kulichki.net; П. Н. Савицкий, Географический обзор России-Евразии, Россия – 
особый географический мир, Прага, 1927, стр. 280 (наведено према: Петр Николаевич Савицкий, Конти-
нент Евразия, Аграф, Москва, 1997. репринт) 

10 Картографску реконструкцију просторних обриса Русије-Евроазије и варијанте њене западне 
границе (према Савицком), видети у: Миломир Степић, „Србија у евроазијској и неоевроазијској концеп-
цији – упоредна геополитичка анализа“, Русија и Балкан – питање сарадње и безбедности, Институт за 
политичке студије, Београд, 2008, стр. 31-32. 

Пост со вјет ска ру ска те лу ро крат ска ге о по ли тич ка ми сао је 
раз у ђе на, хе те ро ге на, а не ка да чак и ме ђу соб но су прот ста вље на. 
Об је ди њу је је ан ти за пад ња штво и ан ти а ме ри ка ни зам. Ње ни ко ре-
ни по тра же ни су у кла сич ном евро а зиј ству ру ских „бе лих“ еми-

7) Исто,стр. 60

8) То је би ло раз до бље нај ве ћих су ко ба у гра ђан ском ра ту у бив шој Ју го сла ви ји и отво ре-
ног ан ти срп ског ан га жма на За па да (по ли тич ког, еко ном ског, ме диј ског, вој ног...), ка да 
мно ги ни су има ли од го вор на пи та ње: „За што Ру си ја не по мог не?“ Упра во нај дра ма-
тич ни ји до га ђа ји на Ко со ву и Ме то хи ји, ул ти ма тум у Рам бу јеу и агре си ја НА ТО на СР 
Ју го сла ви ју (не слу чај но!) ко ин ци ди ра ју са тре нут ком нај ве ће ру ске не мо ћи 1998-1999. 
го ди не.
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гр на та, ко ји су се по сле Ок то бар ске ре во лу ци је ра су ли ши ром 
Евро пе, али су се убр зо гру пи са ли ма хом у Пра гу и Па ри зу. Идеј ни 
тво рац ком плек сног евро а зиј ског по гле да на свет био је кнез Ни-
ко лај Тру бец кој, али је ге о по ли тич ке по став ке осми слио Пе тар Са-
виц ки. Кључ на те за би ла је да Ру си ја ни је ге о граф ски рас по лу ће на 
Ура лом, тј. да евро а зиј ско коп но ни је по де ље но на два, већ на три 
кон ти нен та: Евро пу, Ази ју и Ру си ју-Евро а зи ју. Ру ска исто риј ска и 
ге о по ли тич ка функ ци ја про ис ти че из место-развоја (месторазви-
тие) – спе ци фич ног ге о граф ског по ло жа ја (ме ста) и ње го вог пре-
суд ног ути ца ја на дру штве не про це се (раз вој). 

На осно ву обла сти ко ји Са виц ки свр ста ва у Ру си ју-Евро а-
зи ју, на јед ној стра ни, и обла сти у са ста ву њој су прот ста вље них 
Ази је и Евро пе, на дру гој стра ни, те апрок си ма тив но тра си ра них 
гра ни це из ме ђу њих9), мо гу ће је спо зна ти про стор не обри се Ру си-
је-Евро а зи је и кар то граф ски их при ка за ти10). Ра ди се о огром ном, 
ге о граф ски склад ном и са мо до вољ ном про сто ру, ко ји пред ста вља 
цен трал ну област Ста рог све та и ко ји, при род но, обод не зо не ме га-
коп на Евро а зи је пи је монт ски оку пља у јед ну це ли ну. Из тог коп-
не ног ин ди ви ду а ли те та („ду ха, осе ћа ња кон ти нен та“), при ме ћу је 
Са виц ки, тре ба ло би да про ис тек не и по ли тич ки ин ди ви ду а ли тет 
оте ло тво рен у кон ти нен тал ној др жа ви. Из над ме та ња са по мор-
ским си ла ма (за сно ва них на „ду ху, осе ћа њу мо ра“), ко је су до ми-
ни ра ле све том за хва љу ју ћи тзв. Ве ли ким ге о граф ским от кри ћи ма 
и ко ло ни ја ли зму, кон ти нен тал на др жа ва Ру си ја-Евро а зи ја тре ба ло 
би да по бе ди и да пре у зме при мат на чи та вом евро а зиј ском коп ну 
ко је мо же да се схва ти као „кон ти нент-оке ан“11).

Спо ну са из вор ним евро а зиј ством пост со вјет ски нео е вро-
а зиј ци про на шли су у иде ја ма Ла ва Гу ми љо ва, а на ро чи то у ње-
го вом де лу Етногенезаибиосфераземље12). Сво јом кон цеп ци јом 
фа зне ет нич ке ево лу ци је, чи ји по чет ни им пулс де фи ни ше пој мом 

9) Ви де ти: Пе тр Ни ко ла е вич Са виц кий, „Сте пь и осе дло ть“, На путях. Утверждение
евразийцев, Кн. 2, Бер лин, 1922, стр. 341-356 (на ве де но пре ма: Mi lan Su bo tić, PutRusije
–evroazijskostanovište, Pla to, Be o grad, 2004, стр. 81; Пе тр Ни ко ла е вич Са виц кий, „Евра-
зи й ство“, Евразийскийвременник, Кн. 4. Бер лин, 1925. www.gu mi le vi ca.ku lic hki.net; П. 
Н. Са виц кий, ГеографическийобзорРоссии-Евразии, Россия–особыйгеографический
мир, Пра га, 1927, стр. 280 (на ве де но пре ма: Пе тр Ни ко ла е вич Са виц кий, Континент
Евразия, Аграф, Мо сква, 1997. ре принт)

10) Кар то граф ску ре кон струк ци ју про стор них обри са Ру си је-Евро а зи је и ва ри јан те ње не 
за пад не гра ни це (пре ма Са виц ком), ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „Ср би ја у евро а зиј ској 
и нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји – упо ред на ге о по ли тич ка ана ли за“,РусијаиБалкан–пи-
тањесарадњеибезбедности, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 31-32.

11) Пе тр Ни ко ла е вич Са виц кий, „Кон ти нент-оке ан (Рос сия и ми ро вой ры нок)“, Впер вые 
опу бли ко ва но в 1921; (до ступ но у елек трон ској фор ми: www.ih tik.lib.ru)

12) ЕтногенезаибиосфераЗемље (ЭтногенезибиосфераЗемли) је на слов док тор ске ди-
сер та ци је ко ју је  Лав Гу ми љов од бра нио 1974. го ди не, а об ја вио 1978. го ди не.
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„па си о ни ра ност“, а раз вој ни ток бли ско по ве зу је са ути ца ји ма при-
род не сре ди не, Гу ми љов је ве о ма до при нео ка ко ре не сан си иде ја 
о ру ском су пер-ет но су, та ко и пост мо дер ном ле ги ти ми те ту ру ског 
кон ти нен та ли стич ког ге о по ли тич ког дис кур са. Ње го вим иде ја ма о 
на стан ку (ве ли ко)ру ске на род но сти и ци ви ли за ци је као ре зул та ту 
ста па ња сло вен ског са тур ско-та тар ским ет но си ма (оства ре ног у 
са крал но-ге о граф ском кон тек сту као евро а зиј ска сим би о за Шу ме 
и Сте пе), те по то њој ис точ ној екс пан зи ји ру ске др жа ве на евро а-
зиј ска про стран ства као не на сил ној ин те гра ци ји за те че них ет но-
са ко ји су је до дат но снаб де ва ли соп стве ном „па си о ни ра но шћу“ – 
нео е вро а зиј ци су те о риј ски под у пр ли свој кон цеп циј ски при ступ.

Нео е вро а зиј ска ге о по ли тич ка ми сао је раз у ђе на, али ње ну 
основ ну тра су ус по ста вио је (хва ље ни и кри ти ко ва ни) Алек сан дар 
Ду гин. Ду ги нов кон цеп циј ски при ступ је све о бу хва тан и уну тар 
ко ор ди на та нео е вро а зиј ског по гле да на свет свр стао је скуп ста но-
ви шта – фи ло соф ских, иде о ло шко-по ли тич ких, ет но-ре ли ги о зних, 
кул тур но-ци ви ли за циј ских, фи нан сиј ско-еко ном ских, др жа во твор-
них, гло бал но-ге о по ли тич ких... И ње го во по ла зи ште је сте „тре ћи 
пут“ Ру си је као им пе ри јал ног је згра ши ре евро а зиј ске ин те гра ци је, 
што сма тра за „ге о граф ску и по ли тич ку пред о дре ђе ност свет ске 
исто ри је и свет ске ге о по ли ти ке“13). Мо тив и по кре тач тог „стра-
те гиј ског об је ди ња ва ња“ ни је де фи ни сан пре ма прин ци пу ЗА, већ 
пре ма прин ци пу ПРО ТИВ. „То је за јед нич ки не при ја тељ – САД, 
аме рич ки гло бал ни хе ге мо ни зам, ли бе ра ли зам, аме ри ка но ли ки ци-
ви ли за циј ски ве стер ни зам, та ла со крат ски атлан ти зам, уни по лар ни 
мон ди ја ли зам.“14) Ко нач ни циљ је про ме на свет ског ге о по ли тич ког 
по рет ка, тј. де тро ни за ци ја аме рич ке, та ла со крат ске, јед не Свет ске 
Им пе ри је и укидање уни по лар ног мон ди ја ли зма, а успостављање 
евро а зиј ски осми шље ног, те лу ро крат ски про фи ли са ног мул ти по-
лар ног мон ди ја ли зма ви ше свет ских им пе ри ја, ко је ће да оте ло тво-
ру је не ко ли ко пла не тар них ма кро-аре а ла.

Сме ну епо ха и си сте ма, тј. од ла зак уни по ла ри зма и до ла зак 
„ре ал не мул ти по лар но сти“15) ни је мо гу ће спро ве сти тре нут но, ни-
ти у крат ком вре мен ском пе ри о ду, већ као ви ше фа зни про цес16):

13) Алек сан дар Ду гин, Основигеополитике, књи га 1, Еко прес, Зре ња нин, 2004, стр. 192.

14) М. Сте пић, Геополитиканеоевроазијства:позицијасрпскихземаља,стр. 99.

15) Ду гин схва та мул ти по лар ни по ре дак као пре ла зни об лик ка крај њем ис хо ду, а то је исто-
риј ски до ка за но је ди ни рав но те жни свет ски си стем – ге о по ли тич ки ду а ли зам у ви ду 
„но вог мо де ла би по лар но сти“. Ви де ти део „Евра зи й ская ге о по ли ти ка“, по гла вље „Ге-
о по ли ти ка и струк ту ра ми ра в но вом ты ся че ле тии“, оде љак: „Мно го по лар ный мир“, у: 
Алек сан др Ду гин, Проект„Евразия“, ЭК СМО, Яуза, 2004. (до ступ но и у елек трон ској 
фор ми: www.evra zia.org) 

16) Иако Ду гин и нео е вро а зиј ци екс пли цит но не на во де фа зе „тран зи ци је“ уни по лар ног у 
мул ти по лар ни по ре дак, на осно ву њи хо вог де фи ни са ња про це са и кар то граф ских при-
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•  У уводној фази кон ста ту је се гло бал на ге о по ли тич ка 
струк ту ра на раз ме ђу 20. и 21. ве ка – САД су је згро уни-
по лар ног све та; пр ви ни во су аме рич ки „мо сто бра ни“ на 
ис то ку и за па ду Евро а зи је; дру ги ни во обра зу ју зе мље 
тзв. Тре ћег све та; тре ћи ни во је ра стро је на Ру си ја као 
„цр на ру па“.

• Реактивнафазаје за че так евро а зиј ске кон тра стра те ги-
је и под ра зу ме ва ус по ста вља ње ан ти а ме рич ких век то ра 
(„осо ви на при ја тељ ства“) од Ру си је ка нај ва жни јим ре-
ги о ни ма дуж евро а зиј ског обо да и њи хо вим кључ ним 
зе мља ма – Не мач кој, Ја па ну или Ки ни, Ира ну.

•  У мултиполарнојфазитре ба ло би да се фор ми ра ју че-
ти ри пла не тар не зо не („пан-обла сти“), ве ћи ном те лу-
ро крат ског иден ти те та и ма хом ме ри ди јан ски из ду же не 
– Ан гло а ме рич ка, Евро-африч ка, Пан-евро а зиј ска и Па-
ци фич ко-да ле ко и сточ на. 

• Великопросторнафаза од но си се на струк ту ри са ње че-
ти ри зо не, тј. њи хо ву по де лу на ви ше „ве ли ких про сто-
ра“ ко ји мо гу да ус по ста вља ју ине гра тив не ве зе иако 
при па да ју раз ли чи тим „пан-обла сти ма“, што је пут ка 
Ду ги но вом рав но те жном „но вом мо де лу би по лар но-
сти“.17)

Нео е вро а зиј ски про је кат пре о бли ко ва ња уни по лар ног у мул-
ти по лар ни ге о по ли тич ки по ре дак се спро во ди. На то не ука зу је 
са мо ну ме рич ки мер љи во опа да ње ре ла тив не мо ћи За па да (САД 
и ЕУ) и успон но вих/ста рих си ла Ки не, Ру си је, Ин ди је, Бра зи ла 
и дру гих, већ и ви дљи во гло бал но на ра ста ју ће еко ном ско, по ли-
тич ко и ци ви ли за циј ско ан ти за пад ња штво (на ро чи то ан ти а ме ри-
ка ни зам као от пор „за јед нич ком не при ја те љу“). Са ста но ви шта 
на ве де них фа за, мо гу ће је иден ти фи ко ва ти да се свет са да на ла-
зи у реактивнојфазиус по ста вља ња век то ра од Ру си је ка кључ-
ним зе мља ма евро а зиј ског обо да. Њи хо ву кон кре ти за ци ју пред-
ста вља ју тра се ру ских наф то во да и га со во да, ко је се по кла па ју са 
„осо ви на ма при ја тељ ства“, за ко је Ду гин кон ста ту је да су уну тар 
су пер-кон ти нен та Евро а зи је кључ но те лу ро крат ско „сред ство ин-
те гра ци је“18). Уоч љи ви су и не ки по ка за те љи пре ла ска у мултипо-

ка за мо гу ће је из дво ји ти че ти ри хро но-ге о по ли тич ка ни воа. Ви де ти: М. Сте пић, Геопо-
литиканеоевроазијства:позицијасрпскихземаља,стр. 101-142 

17) Ове че ти ри фа зе ни је екс пли цит но де фи ни сао А. Ду гин, већ их из два ја М. Сте пић. Ви-
де ти у: М. Сте пић, Геополитиканеоевроазијства:позицијасрпскихземаља,стр. 101-
142 

18) Алек сан дар Ду гин, Геoпoлитика пoстмoдерне, Превoдилачка радиoница „Рoсић“; 
ИКП „Никoла Па шић“, Беoград, 2009, стр. 204. 
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ларнуфазуфор ми ра ња ма кро-ре ги о нал них ин те гра ци ја су прот них 
и су прот ста вље них гло ба ли зму. Упо ре до са БРИКС-ом, ШОС-ом, 
ОДКБ-ом и дру гим ор га ни за ци ја ма, пре лом не, кључ не, цен трал не, 
пи је монт ске раз ме ре има фор ми ра ње Евро а зиј ског са ве за 2011. го-
ди не, ко ји је још две де це ни је ра ни је осми шљен у нео е вро а зиј ској 
кон цеп ци ји. Али, та ла со крат ска ре ак ци ја За па да ни је из о ста ла: ра-
ди пре се ца ња „осо ви на при ја тељ ства“ и оне мо гу ћа ва ња евро а зиј-
ских ин те гра ци ја („удру жи ва ња вар ва ра про тив Им пе ри је“), САД 
су при бе гле не скри ве ној упо тре би „за атлан ти сте тра ди ци о нал не  
стра те ги је са ни тар них кор до на“19).

ЗНАЧАЈРУСКО-СРПСКЕ„КОНЕКЦИЈЕ“
ЗАГЕОПОЛИТИКУНЕОЕВРОАЗИЈСТВА

Не про ла зна ге о по ли тич ка ва жност Бал ка на увек је да ле ко 
пре ва зи ла зи ла ње го ву про стра ност, при род не ре сур се, број ста-
нов ни ка, еко ном ску моћ и по је ди нач ни по ли тич ки ути цај зе ма ља 
ко је му пот пу но или ве ћим де лом те ри то ри је при па да ју. Кон ста та-
ци ја да Бал кан про из во ди ви ше исто ри је не го што мо же да под не се 
про ис ти че из ви со ког сте пе на ге о по ли тич ког „маг не ти зма“ ко јим 
при вла чи ве ли ке си ле, а ко ји над ма шу је ње гов ге о по ли тич ки ка па-
ци тет. То про ис ти че из по ло жа ја Бал ка на као ви ше ди мен зи о нал не 
евро-азиј ске спо не, због чи је кон тро ле се уну тар ње го вог про сто ра 
фор ми рао „ге о по ли тич ки чвор“ ра зно стра них ин те ре сних век то-
ра20). Али, по гре шно би би ло све сти Бал кан са мо на обез љу ђе но и 
обез ду хо вље но по при ште (аре ну) су че ља ва ња ве ли ких си ла. Бал-
кан је су штин ски ви ше од то га – он је све ко ли ка пер со ни фи ка ци-
ја ин те грал но сти Евро а зи је. За то је он ва жан као сим бол хлад но-
ра тов ске по бе де САД и та ла со крат ског За па да, те си лом сте че не 
при ви ле ги је не са мо да њи ме не при ко сно ве но упра вља ју и да га 
по ли тич ки-те ри то ри јал но (пре)уре де сход но соп стве ним уни по-
лар ним прин ци пи ма и по тре ба ма, већ и да по мо ћу ње га де струк-
тив но де лу ју на је дин ство Евро а зи је. Су прот но то ме, за ам би ци је 
опо ра вље не Ру си је и оста лих ан ти а ме рич ки на стро је них си ла у 
успо ну Бал кан је ис пит зре ло сти, тест спрем но сти и уга о ни ка мен 
за ус по ста вља ње мул ти по лар но сти, за сно ва не на те лу ро крат ском 
ге о по ли тич ком иден ти те ту и прин ци пу „Евро а зи ја Евро а зиј ци ма“. 

У ге о по ли тич ким ин те ре си ма За па да Бал ка ну је тра ди ци о-
нал но на ме ње на уло га ва жне ка ри ке у лан цу ко ји опа су је Ру си ју, 

19) Исто, стр. 203.

20) Ми ло мир Сте пић,Увртлогубалканизације, ЈП Слу жбе ни лист СРЈ; Ин сти тут за ге о по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, стр. 100.
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спре ча ва је да се про би је из за тво ре но сти и по ти сну то сти у коп не-
ну уну тра шњост Евро а зи је, те иза ђе у „то пло мор ски“ ба сен Ме ди-
те ра на. Кон ти ну и тет та кве по зи ци је по твр ђен је и у пост мо дер ном 
раз до бљу: Бал кан се на ла зи у зо ни спо ја два од три великапростора 
дуж обод ног по ја са Евро а зи је ко ји на ста вља ју да бло ки ра ју Ру си-
ју (кон цеп ци ја „ве ли ке ша хов ске та бле“ Бже жин ског)21) и пред ста-
вља са став ни део ин те гри са не Евро пе чи ја функ ци ја про ши ре ног 
аме рич ког тран са тлант ског мо сто бра на на за па ду Евро а зи је и да ље 
о(п)ста је22). У нео е вро а зиј ској мул ти по лар ној кон цеп ци ји Бал кан је 
по де љен из ме ђу две од че ти ри зо не (пан-обла сти) – Евро-африч-
ке и Пан-евро а зиј ске, тј. из ме ђу њи хо ва два при па да ју ћа ве ли ка 
про сто ра – Европ ског и Ру ско-Евро а зиј ског. Гра ни ца је тра си ра на 
та ко да су Ру му ни ја и Бу гар ска при па да ле Пан-евро а зиј ској зо ни 
(Ру ско-Евро а зиј ском ве ли ком про сто ру), а Ср би ја и оста ле срп-
ске зе мље Евро-африч кој зо ни (Европ ском ве ли ком про сто ру).23) 
Сход но то ме, на пр ви по глед ди ле ма не би тре ба ло да по сто ји ни ти 
пре ма аме рич ком (уни по лар ном, евро а тлан ти стич ком, та ла со крат-
ском), ни ти пре ма ру ском (мул ти по лар ном, евро а зиј ском, те лу ро-
крат ском) кон цеп циј ском ви ђе њу бу дућ но сти – срп ске зе мље нису 
(би ле) у ру ском ге о по ли тич ком аре а лу.

Али, си ту а ци ја се фун да мен тал но про ме ни ла у од но су на 
вре ме ка да је нео е вро а зиј ство пре ли ми нар но кон ци пи ра но (Евро а-
зиј ски по крет 1992. го ди не), а по том и ге о по ли тич ко-кар то граф ски 
об ли ко ва но (2001/2002. го ди не). „Ру би кон је пре ђен“ укљу чи ва-
њем Ру му ни је и Бу гар ске у НА ТО (2004.) и ЕУ (2007.) као на гра де 
за про за пад но свр ста ва ње то ком ра та про тив СРЈ 1999. го ди не и 
по сле ње га. Та ко је на ве де на нео е вро а зиј ски про јек то ва на гра ни-
ца из ме ђу Евро-африч ке и Пан-евро а зиј ске зо не (Европ ског и Ру-
ско-Евро а зиј ског ве ли ког про сто ра) на Бал ка ну по ме ре на на ште ту 
ру ских ин те ре са јер су НА ТО и ЕУ из би ли на за пад ну оба ли Цр-
ног мо ра. То је и за крај ње спу штен праг то ле ран ци је Ру си је би ло 
пре мно го и она, у ме ђу вре ме ну већ знат но оја ча ла, по ку ша ва да 
у „бал кан ској игри“ оста не ди пло мат ско-еко ном ски се ди рект ни је 
ан га жу ју ћи по сред ством, de fac to, је ди ног пре о ста лог упо ри шта – 
срп ског. На За па ду се то схва та као по твр да њи хо ве не га тив но ко-
но ти ра не пред ра су де о Ср би ма као „ма лим (бал кан ским) Ру си ма“ 

21) Z. Bže žin ski, Velikašahovskatabla.(Ви де ти кар ту на стр. 37)

22) Zbig njev Bže žin ski, DrugašansaAmerike:tripredsednikaikrizaameričkesupersile, Slu žbe-
ni gla snik; Fa kul tet bez bed no sti Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2009, str. 108. 

23) Ви де ти: Евразийский взгляд–основныепринципыдоктринальной евразийскойплат-
фомы,Арк то гея цен тр, Мо сква, 2001, стр. 44, 46 и Евразийскаятеориявкартах, 2002. 
(http://ge o po li ti ca.ru/Maps/3, 4/) 
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и „ко њо во ци ма ру ских ко за ка пре ма то плим мо ри ма“, а Ср би ји и 
срп ским зе мља ма као „ру ској пред стра жи на Бал ка ну“.

Ди ску та бил но је за што су пре ма нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји 
са мо цр но мор ске бал кан ске зе мље (Ру му ни ја и Бу гар ска) укљу че-
не у кон ти нен та ли стич ки аре ал Ру си је-Евро а зи је24), ка да го то во чи-
тав Бал кан не ма та ла со крат ски ге о по ли тич ки иден ти тет (из у зи ма-
ју ћи Грч ку и уско ја ран ско при о ба ље). Шта ви ше, ме ђу ге о гра фи ма 
још увек је спо ран чак и по лу о стрв ски ка рак тер про сто ра ју жно 
од осе Трст-Оде са.25) Ср би ја и срп ске зе мље у це ли ни за у зи ма ју 
сре ди шњи део Бал ка на и због ви ше ве ков ног при нуд ног по ти ски ва-
ња од мо ра, за др жа ле су до ми нан тан те лу ро крат ски ге о по ли тич ки 
иден ти тет26). Сход но то ме, би ло би ло гич но да су их нео е вро а зиј ци 
укљу чи ли у Пан-евро а зиј ску пан-област (у ве ли ки про стор Ру си-
је-Евро а зи је у ње ном са ста ву), а да гра ни ца пре ма Евро-африч кој 
зо ни (и пре ма Европ ском ве ли ком про сто ру у ње ном са ста ву) бу де 
по ме ре на са Ста ре пла ни не на Ку пу или Уну. Ако то већ ни је учи-
ње но, тран скон ти нен тал ни (европ ско-азиј ски) и гло бал ни зна чај 
Бал ка на на ла гао је да се из Ру си је пре ма ње му неизоставноусме
ри један геополитичкивектор се кун дар ног (или чак и при мар-
ног) зна ча ја. Али, то је из о ста ло, ка ко у те о риј ско-кон цеп циј ском, 
та ко и у прак тич ном сми слу. Хо ће ли тај век тор до ћи тек са га со-
во дом Ју жни ток и да ли ће до та да већ би ти про пу штен ге о по ли-
тич ки ti ming?

Већ се по ка зу је да про јек то ва на „осо ви на при ја тељ ства“ пре-
ма Не мач кој на европ ском сек то ру је сте ва жна, али ни је до вољ на за 
успе шно де мон ти ра ње аме рич ког тран са тлант ског мо сто бра на као 
пред у сло ва за окон ча ње уни по лар ног и ус по ста вља ње мул ти по-
лар ног по рет ка. Из ме ђу ње и ру ског век то ра пре ма Бли ском Ис то-
ку „зја пи“ ве ли ка пра зни на, и то упра во у ге о по ли тич ки кру ци јал-
ном сек то ру бал кан ско-ма ло а зиј ског спо ја (или пре ки да) Евро пе 
и Ази је. За што за ис хо ди ште не до ста ју ћег век то ра ни је по доб на 
Ма ла Ази ја, тј. Тур ска? Она је про стра на, мно го људ на, еко ном ски 
про спе ри тет на и вој но моћ на ре ги о нал на си ла, те, на пр ви по глед, 
ис пу ња ва усло ве за ус поствља ње не са мо век тор ске ко нек ци је, не-
го ви со ко ге о по ли тич ки ран ги ра не „осо ви не при ја тељ ства“. Али, 

24) Пре ма мул ти по лар ној ва ри јан ти из 2001. го ди не чак је и чи тав Бал кан из ван Евро а-
зиј ске, тј. на ла зи се у Евро-африч кој зо ни (пан-обла сти)! Ви де ти:Евразийскийвзгляд
–основныепринципыдоктринальнойевразийскойплатфомы,стр. 44. 

25) Ми ло мир Сте пић, „За пад ни Бал кан: при мер ге о граф ског рас појм љи ва ња и ге о по ли тич-
ког ма ни пу ли са ња“, Националниинтерес, год. VI II, vol. 15, бр. 3/2012, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 14-15.

26) Ми ло мир Сте пић, „О срп ском ге о по ли тич ком иден ти те ту“, Српскаполитичкамисао, 
год. XIX, vol. 36, бр. 2/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 24.
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Тур ска не за до во ља ва кључ не нео е вро а зиј ске кри те ри ју ме – она је 
атлан ти стич ки ори јен ти са на, „си дро НА ТО у ис точ ном Ме ди те ра-
ну“, ви ше де це ниј ски (нео)ке на ни стич ки „об у зда вач“ и ре ги о нал ни 
„ба лан сер“ СССР/Ру си је, те екс по нент САД ко ји сво јим нео о сман-
ским и пан тур ки стич ким ам би ци ја ма по сред но до при но си не са мо 
аме рич кој пар ти ци па ци ји дуж обо да Евро а зи је, већ и укли ња ва њу 
у ње но сре ди ште. Сто га, ако она у бу дућ но сти не за у зме ан ти а ме-
рич ки став и ра ди кал но се не пре о ри јен ти ше ка кон ти нен та ли стич-
кој ге о по ли ти ци (што је ма ло оче ки ва но), Ду гин јој на ме њу је уло гу 
„жр тве ног јаг ње та“ мул ти по лар ног про јек та на ју жној евро а зиј ској 
ди рек три си.27)

Иако је „бал кан ски пот кон ти нент“ по год ни ји за усме ра ва ње 
не до ста ју ћег ге о по ли тич ког век то ра из Мо скве, у том по ли тич ко-
ге о граф ски усит ње ном про сто ру те шко је иза бра ти аде кват ну зе-
мљу за ње го во ис хо ди ште. Ру му ни ја и Бу гар ска, иако Ру си ји ва жне 
због пар ти ци па ци је у Цр но мор ском ба се ну, те пр во бит но чак увр-
ште не у Пан-евро а зиј ску зо ну и њен ве ли ки про стор Ру си ја-Евро-
а зи ја, (са мо)ис кљу че не су не са мо због члан ства у НА ТО и ЕУ, већ 
и због ни за стра те шких ан ти ру ских по те за ко ји ма до ка зу ју фа на-
тич ну евро а тлан ти стич ку пра во вер ност. Грч ка је пра во слав на, али 
има та ла со крат ски иден ти тет и ви ше де це ниј ску при пад ност еко-
ном ским, по ли тич ким и вој ним ин те гра ци ја ма За па да, ко је јој ни 
у тре ну ци ма нај ду бље кри зе не до зво ља ва ју да при хва ти по ну ђе ни 
спас из исто вер не Ру си је. Сло ве ни ја, Ма ке до ни ја, Цр на Го ра и Ал-
ба ни ја (чак и у хи по те тич ким ве ли ко др жав ним га ба ри ти ма) ису-
ви ше су ма ле, не ста бил не и уву че не у „па у ко ву мре жу“ За па да да 
би од го ва ра ле зах те ви ма нео е вро а зиј ске ге о по ли тич ке кон цеп ци је. 
Су штин ски се не раз ли ку је и из ра зи то ри мо ка то лич ка, про за пад на 
Хр ват ска, иако она има екс пан зи о ни стич ке пре тен зи је и ин ду ко ва-
не ам би ци је „ми ни-хе ге мо на“. Бо сну и Хер це го ви ну, по сма тра ну 
це ли ни, уна пред дис ква ли фи ку је про тек то рат За па да, за хва љу ју ћи 
ко ме се ње на уну тра шња хе те ро ге ност, по де ље ност и кон фрон ти-
ра ност не окон ча ва ло гич ним рас па дом. 

 Пре ма кри те ри ју ми ма нео е вро а зиј ске мул ти по лар не кон цеп-
ци је, је ди на бал кан ска зе мља ко ја ис пу ња ва усло ве за фор ми ра ње 
век то ра усме ре ног из Ру си је пре ма ју го за па ду је сте Ср би ја. Та ко је 
ви ди и Ду гин, чел на лич ност нео е вро а зиј ског по гле да на свет: „Ге-
о по ли тич ка пер спек ти ва Ср ба је из ри чи то про ру ског, евро а зиј ског 
ка рак те ра. Ср би ја се пре ко вер ског и ет нич ког чи ни о ца ди рект но 
при кљу чу је Ру си ји и пред ста вља њен ге о по ли тич ки про ду же так 
на ју гу Евро пе. Суд би на Ср ба и суд би на Ру са је на ге о по ли тич ком 

27) А. Ду гин, Геoпoлитикапoстмoдерне, стр. 214.
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ни воу јед на иста суд би на. За то је Ср би ма, да би се вра ти ли из во-
ри шти ма сво је европ ске ми си је, нео п ход но да се окре ну Ис то ку, 
Евро а зи ји, да схва те сми сао и ци ље ве ру ске ге о по ли ти ке.“28) Да кле, 
на срп ско са гла сје са нео е вро а зиј ством упу ћу ју чи ње ни це:

•  Ср би ја има цен трал ни по ло жај на Бал ка ну и за у зи ма 
про стор где се укр шта ју глав ни ко му ни ка циј ски и стра-
те гиј ски прав ци;

•  ње но кључ но свој ство је кон ти нен та ли стич ко, не са мо 
за то што не из ла зи на мо ре, већ и због тра ди ци о нал ног 
те лу ро крат ског ге о по ли тич ког иден ти те та чи ји је пла не-
тар ни сим бол Ру си ја;

•  у са крал но-ге о граф ском сми слу, Ср би су, као и Ру си, 
евро а зиј ски на род Шу ме и Сте пе, а не Оба ле и Мо ра;

•  ана лог но Ру си ма, и Ср би не при па да ју За пад ној, већ 
Пра во слав ној ци ви ли за ци ји29);

•  усрп ском на ро ду ма ло је ко лек тив не аме ро фи ли је, ан гло-
фи ли је, фран ко фи ли је, гер ма но фи ли је... (шта ви ше, због 
исто риј сих ис ку ста ва има еле ме на та ве стер но фо би је), 
упр кос про па ган ди и за ла га њу на За па ду ин те лек ту ал-
но-по ли тич ки „пре па ри ра не“ ели те, али је за то ши ро ко 
за сту пље на и ду бо ко уко ре ње на ру со фи ли ја, ко ја не ка да 
до сти же ира ци о нал не раз ме ре (став о без у слов ној љу ба-
ви и за штит нич кој уло зи „мај чи це Ру си је“);

•  због тра гич них ис ку ста ва рат ног раз би-рас па да Ју го-
сла ви је и ан га жма на на стра ни срп ских су пар ни ка, ме ђу 
Ср би ма је ве о ма рас про стра њен ан ти а ме ри ка ни зам, ко-
га нео е вро а зиј ци по тен ци ра ју као кључ ни ин те гра тив ни 
мо тив на ме га-кон ти нен ту Евро а зи ји;

•  на Бал ка ну је ди но срп ски на род има не га ти ван став пре-
ма  атлан ти зму – ве ћин ски от пор при кљу че њу НА ТО ни-
ка да ни је до ла зио у пи та ње, а пре ма ЕУ све ви ше до ла зи 
до из ра жа ја30);

28) Алек сан дар Ду гин, Основигеополитике, књи га 1, стр. 394.

29) Са вре ме ни те о ре ти ча ри ци ви ли за ци ја, ме ђу њи ма и С. Хан тинг тон, сма тра ју да не по-
сто ји ин те грал на Европ ска ци ви ли за ци ја, већ је кроз сре ди ште Евро пе тра си ра на апрок-
си ма тив на гра ни ца Пра во слав не (Ви зан тиј ске) и За пад не ци ви ли за ци је. Ви де ти Мар1.3 
„The World of Ci vi li za ti ons: Post-1990“ у: Sa muel P. Hun ting ton, TheClashofCivilizations
andtheRemakingofWorldOrder, Si mon & Schu ster, New York, 1996, рр. 26-27.

30) Ви де ти опа да ју ћи тренд опре де ље ња ста нов ни штва Ср би је за ула зак у ЕУ (та бе ла 1) у: 
Сло бо дан Ан то нић, „О ,де бри се лиз ци ји‘ би ра ча: евро скеп ти ци зам у јав ном мне њу Ср-
би је“,Националниинтерес, год. IX, vol. 16, бр. 1/2013, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2013, стр. 85.  
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•  бу ду ћи да је пост хлад но ра тов ски та ла со крат ски уни по-
лар ни гло ба ли зам на раз ме ђу 20. и 21. ве ка до нео срп-
ском чи ни о цу на Бал ка ну све ко ли ку про паст, ло гич но је 
да у опре де ље њу за мул ти по лар ни по ре дак Ср би ви де не 
са мо јед ну ге о по ли тич ку оп ци ју, већ и ра ци о нал ну шан-
су за на ци о нал ни спас и пре по род.

Ср би ја, иако је кључ на зе мља за хи по те тич ко бал кан ско ис-
хо ди ште ру ског век то ра, ипак не ма до вољ не про стор не, ре сурс не, 
де мо граф ске, ин фра струк тур не, еко ном ске и дру ге ка па ци те те да 
би би ла функ ци о нал но упо ри шта нео е вро а зиј ства, од и гра ла уло-
гу у ре ак тив ној фа зи (кон тра стра те ги ји) про тив аме рич ког тран-
са тлант ског ути ца ја у Евро пи и по ста ла осло нац мул ти по ла ри зма 
у на ста ја њу. Али, упр кос свих по пу ла ци о но-те ри то ри јал них гу би-
та ка, још увек ва же Цви ји ће ве кон ста та ци је из ре че не пре ви ше од 
јед ног ве ка: „...ми смо исти на вр ло ма ла др жа ва али зна тан на род, 
од Бе ча до Ца ри гра да не ма ве ћег на ро да од на ше га. Има на чи на да 
се то и у свет ској по ли ти ци узме ви ше це ни ти. Ср би ја би, и због 
сво га по ло жа ја, мо гла и да нас би ти нај ва жни ји фак тор на Бал ка ну. 
Свет тре ба да зна и да се уве ри, да Ср би ја мо же да опе ри ше са мно-
го ве ћом це ли ном, но што је ње на те ри то ри ја. Од Ср би је мо гу да 
по ђу нај ве ће те ри то ри јал не тран сфор ма ци је.“31)

Сход но то ме, ако же ли да се „вра ти на Бал кан“, Ру си ја би 
краткорочно, тј. у по чет ним ко ра ци ма за сни ва ња бал кан ског век-
то ра, ин те грал но са Ср би јом тре ба ло да ра чу на и на Ре пу бли ку 
Срп ску. За јед но су мно го по у зда ни ји и трај ни ји осло нац, за чи је би 
кре и ра ње, оп ста нак и ге о по ли тич ку „ми си ју“ би ла по треб на мно-
го ди рект ни ја по ли тич ко-ди пло мат ска, ме диј ска, кул тур на, обра-
зов но-на уч на и еко ном ска ру ска по др шка. Ру си ја средњорочно не 
би тре ба ло да окле ва са про стор ним де фи ни са њем и по сте пе ним 
ус по ста вља њем сво је ин те ре сне сфе ре у пост ју го сло вен ском про-
сто ру (Ср би ја, БЈР Ма ке до ни ја, Цр на Го ра, Ре пу бли ка Срп ска са 
ве ћим де лом Фе де ра ци је БиХ, не ка да шња Ре пу бли ка Срп ска Кра-
ји на), те ње ним раз гра ни че њем са не мач ком зо ном ути ца ја (Сло ве-
ни ја, ве ћи део Хр ват ске са при сту пом Ја дра ну).32) Ста бил ну ру ску 

31) Јо ван Цви јић, „О на ци о нал ном ра ду“ (го вор одр жан у Ко лу срп ских се ста ра 18. фе бру-
а ра 1907. го ди не), Говориичланци, Са бра на де ла, књи га 3 (том I), СА НУ; Књи жев не 
но ви не; За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1987, стр. 66. 

32) Ду ги но ва иде ја тзв. Ве ли ке Ис точ не Евро пе као „коп че“ из ме ђу Ру си је-Евро а зи је и 
хи по те тич ке кон ти нен та ли стич ки на стро је не Евро пе, тј. као про сто ра кон до ми ни јум-
ског про жи ма ња ру ских и не мач ких ин те ре са без њи хо вог ја сног раз гра ни че ња – ни је 
свр сис ход на (иако је ин спи ри са на же љом да се из бег не ру ско-не мач ка кон фрон та ци ја). 
Она би об у хва та ла др жа ве из ме ђу гра ни ца Ру си је и Не мач ке, и чи тав Бал кан. Ви де ти у: 
Алек сан др Ге ль е вич Ду гин, Геополитика,Ака де ми че ский Про ект; Га у де а мус, Мо сква, 
2011, стр. 478.
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(нео е вро а зиј ску) ко нек ци ју дугорочно на Бал ка ну мо гу да га ран-
ту ју са мо це ло ви те срп ске зе мље у сво јим исто риј ско-ге о граф ским 
га ба ри ти ма и ор га ни зо ва не у је дин стве ну срп ску др жав ну (или др-
жа во ли ку, су пра др жав ну) по ли тич ко-те ри то ри јал ну је ди ни цу. На 
то ме би Ру си ја тре ба ло ис трај но да ра ди, не са мо због ста бил ног 
ис хо ди шта нео е вро а зиј ског век то ра и оства ре ња соп стве ног „др-
жав ног раз ло га“, већ ра ди „ви ших ци ље ва“ – сме не уни по лар ног 
мул ти по лар ним ге о по ли тич ким по рет ком. (карта1)

Карта1:Русија-Балкан–недостајућивектор
неоевроазијскегеополитичкеконцепције

 12

конекцију дугорочно на Балкану могу да гарантују само целовите српске земље у сво-
јим историјско-географским габаритима и организоване у јединствену српску државну 
(или државолику, супрадржавну) политичко-територијалну јединицу. На томе би Руси-
ја требало истрајно да ради, не само због стабилног исходишта неоевроазијског вектора 
и остварења сопственог „државног разлога“, већ ради „виших циљева“ – смене унипо-
ларног мултиполарним геополитичким поретком. (карта 1) 
Карта 1: Русија-Балкан – недостајући вектор неоевроазијске геополитичке кон-

цепције 

Картографска основа: Евразийская теория в картах. http://geopolitica.ru/Maps/2/ (фра-
гмент карте) 

Таласократски Запад под америчким вођством чини и чиниће све да онемогући успост-
ављање руско-српског вектора. Румунија и Бугарска, у име НАТО и ЕУ, већ представљ-
ају „санитарни кордон“. Њему је намењена баражна улога за руски „повратак на Ба-
лкан“, која се манифестује од опструкције изградње нафтовода Констанца-Панчево-
Трст и гасовода Јужни ток, до војно-стратегијског позиционирања НАТО-база и сист-
ема ПРО. Стога је један од приоритетних задатака Русије на југозападном правцу да Р-
умунију и Бугарску ишчупа из западне интересне сфере и врати у своју. Такође, Русија 
би српским земљама, као свом неоевроазијски профилисаном партнеру, требало да п-
омогне да надјачају неокенанистичке постјугословенске „обуздаваче“ и „балансере“33 и 
да изађу из наметнуте клопке тзв. балканског Израела, ослобађајући их притиска од 
стране инструментализовано агресивних и непријатељски настројених суседа. 
Ако српске земље постану руски и неоевроазијски „фаворит“ на Балкану, ко ће, онда, 
да буде „жртвено јагње“ процеса преобликовања униполарног у мултиполарни пор-
едак? Постоје три кандидата – они који најдоследније заступају атлантистичке интересе 
на Балкану, а надокнаду за тај ангажман добијају на штету српског међународног пол-
ожаја, територија, етно-демографских потенцијала, културно-цивилизацијског идентит-
ета, економске моћи... Хрватска је римокатоличка земља, синоним Запада на Балкану, 
чланица НАТО и ЕУ, оријентисана не толико проамерички, колико прогерамански (п-
осредник за приступ Јадрану). Управо та чињеница, а у контексту за неоевроазијски пр-
ојекат мултиполаризма фундаментално важне руско-немачке „осовине пријатељства“ – 
може да спасе Хрватску. Фаворит за судбину „жртвеног јагњета“ требало би да остане 
Албанија и читав албански/арбанашки чинилац. Ради се о очигледном балканском шт-
ићенику и експоненту САД, које директно, политички, економски, војно и пропаган-
                                                            

33 Видети поглавље „Континуитет: постјугословенско неокенанистичко обуздавање и балансира-
ње“ у: Миломир Степић, „Српске земље у балканској апликацији стратегије обуздавања: југословенска и 
постјугословенска формула“, Разбијање Југославије (Живојин Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовано-
вић, ур.), Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 271-280. 

Картографскаоснова: Евр аз и йская т е ория в ка-
ртах. http://g e op ol it ica.ru/Maps/2/ (фра гмент ка рте)

Та ла со крат ски За пад под аме рич ким вођ ством чи ни и чи ни-
ће све да оне мо гу ћи ус по ста вља ње ру ско-срп ског век то ра. Ру му-
ни ја и Бу гар ска, у име НА ТО и ЕУ, већ пред ста вља ју „са ни тар ни 
кор дон“. Ње му је на ме ње на ба ра жна уло га за ру ски „по вра так на 
Бал кан“, ко ја се ма ни фе сту је од оп струк ци је из град ње наф то во да 
Кон стан ца-Пан че во-Трст и га со во да Ју жни ток, до вој но-стра те гиј-
ског по зи ци о ни ра ња НА ТО-ба за и си сте ма ПРО. Сто га је је дан од 
при о ри тет них за да та ка Ру си је на ју го за пад ном прав цу да Ру му ни-
ју и Бу гар ску иш чу па из за пад не ин те ре сне сфе ре и вра ти у сво-
ју. Та ко ђе, Ру си ја би срп ским зе мља ма, као свом нео е вро а зиј ски 
про фи ли са ном парт не ру, тре ба ло да по мог не да над ја ча ју нео ке-
на ни стич ке пост ју го сло вен ске „об у зда ва че“ и „ба лан се ре“33) и да 
иза ђу из на мет ну те клоп ке тзв. бал кан ског Изра е ла, осло ба ђа ју ћи 

33) Ви де ти по гла вље „Кон ти ну и тет: пост ју го сло вен ско нео ке на ни стич ко обуздавање и ба-
лансирање“ у: Ми ло мир Сте пић, „Срп ске зе мље у бал кан ској апли ка ци ји стра те ги је об-
у зда ва ња: ју го сло вен ска и пост ју го сло вен ска фор му ла“, РазбијањеЈугославије(Жи во-
јин Ђу рић, Ми лош Кне же вић, Ми лан Јо ва но вић, ур.), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 271-280.
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их при ти ска од стра не ин стру мен та ли зо ва но агре сив них и не при-
ја тељ ски на стро је них су се да.

Ако срп ске зе мље по ста ну ру ски и нео е вро а зиј ски „фа во-
рит“ на Бал ка ну, ко ће, он да, да бу де „жр тве но јаг ње“ про це са пре-
о бли ко ва ња уни по лар ног у мул ти по лар ни по ре дак? По сто је три 
кан ди да та – они ко ји нај до след ни је за сту па ју атлан ти стич ке ин-
те ре се на Бал ка ну, а на док на ду за тај ан га жман до би ја ју на ште ту 
срп ског ме ђу на род ног по ло жа ја, те ри то ри ја, ет но-де мо граф ских 
по тен ци ја ла, кул тур но-ци ви ли за циј ског иден ти те та, еко ном ске 
мо ћи... Хрватска је ри мо ка то лич ка зе мља, си но ним За па да на Бал-
ка ну, чла ни ца НА ТО и ЕУ, ори јен ти са на не то ли ко про а ме рич ки, 
ко ли ко про ге ра ман ски (по сред ник за при ступ Ја дра ну). Упра во та 
чи ње ни ца, а у кон тек сту за нео е вро а зиј ски про је кат мул ти по ла ри-
зма фун да мен тал но ва жне ру ско-не мач ке „осо ви не при ја тељ ства“ 
– мо же да спа се Хр ват ску. Фа во рит за суд би ну „жр тве ног јаг ње та“ 
тре ба ло би да оста не Албанија и чи тав ал бан ски/ар ба на шки чи-
ни лац. Ра ди се о очи глед ном бал кан ском шти ће ни ку и екс по нен ту 
САД, ко је ди рект но, по ли тич ки, еко ном ски, вој но и про па ганд но, 
по ма жу ње гов ве ли ко др жав ни про је кат. Му сли ман ска вер ско-ци-
ви ли за циј ска при пад ност ве ћи не Ал ба на ца не би тре ба ло ре ме ти 
стра те гиј ске од но се Ру си је и ислам ског све та јер је ру ски век тор 
усме рен ка Ира ну, а не пре ма Тур ској са ко јом ал бан ски чи ни лац 
има ди рект ни је од но се (шта ви ше, Тур ска је већ апо стро фи ра на као 
„жр тве но јаг ње“ на ју жном прав цу из град ње нео е вро а зиј ског про-
јек та мул ти по ла ри зма). Слич на уло га „жр тве ног јаг ње та“ мо гла би 
да се про ши ри и на му сли ман ски чи ни лац у Фе де ра ци ји БиХ и ра-
шко-по лим ском де лу Ср би је.

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Те ри то ри јал но и де мо граф ски ма ле зе мље, на ро чи то оне чи-
ји је ге о по ли тич ки по ло жај тра ди ци о нал но де ли ка тан, при ну ђе не 
су да не пре ста но и па жљи во пра те не са мо прак тич не по те зе ве ли-
ких си ла, већ и њи хо ве дис крет не или јав но про кла мо ва не пла но ве 
јер се они про јек ту ју на ре ги о не где се те ма ле зе мље на ла зе. То ни-
је са мо пи та ње њи хо вог бо љег или ло ши јег по ли тич ког, кул тур ног, 
при вред ног, са о бра ћај ног, тр го вин ског, вој ног и дру гог по зи ци о ни-
ра ња, већ че сто и пи та ње оп стан ка. Ср би и срп ске зе мље пла ти ли 
су и пла ћа ју ви со ку це ну за по ста вља ња оба ве зе да пра те ге о по ли-
тич ке кон цеп ци је ве ли ких си ла, при прем не ак тив но сти за њи хо ву 
кон кре ти за ци ју, фа зни ток, пре лом не мо мен те и епи лог у оства-
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ри ва њу „на гло бал ном те ре ну“, те мо гу ће и ствар не по сле ди це по 
на ци о нал не и др жав не ин те ре се. А те кон цеп ци је че сто и ни су под 
ве лом кон спи ра тив но сти. На про тив. Обич но се об зна њу ју у ви ду 
пре да ва ња, рас пра ва, на уч них ра до ва и књи га, у аутор ству по је-
ди на ца или ти мо ва струч ња ка ко ји чи не ин те лек ту ал ну ло ги сти ку 
пра вих кре а то ра (пре)уре ђе ња све та. Циљ те „тран спа рент но сти“ 
је да се по ка же над моћ, из вр ши „пре па ри ра ње“ јав но сти и уна пред 
обе сми сли сва ка по ми сао на от пор. Ни су ли се та ко су ге стив но 
при пре ма ли три јумф атлан ти зма, ус по ста вља ње уни по лар ног ге о-
по ли тич ког си сте ма, па и раз би-рас пад Ју го сла ви је на ште ту срп-
ских ин те ре са? Из не пре по зна ва ња шта се при пре ма и до га ђа не 
мо же да про ис тек не аде кват на пре вен ти ва ни ти ре ак ци ја.

Ру ско нео е вро а зиј ство је све о бу хва тан по глед на свет, ко ји 
се ди ја ме трал но раз ли ку је од го то во пла не тар но одо ма ће ног (на-
мет ну тог) и свр сис ход ним сте ре о ти пи ма про же тог ве стер ни зма. 
Иако под ра зу ме ва дру га чи је по и ма ње ге о граф ских, исто риј ских, 
ет но граф ских, кул тур но-ци ви ли за циј ских, иде о ло шко-по ли тич-
ких и еко ном ских  фе но ме на и про це са, кључ но по ље где оно ну ди 
ал тер на ти ву је сте ге о по ли ти ка. По сле го то во пе то ве ков не до ми на-
ци је та ла со крат ских, атлант ских, тр го вач ких си ла, ко ја је вр ху нац 
до сти гла у дру гој по ло ви ни 20. ве ка ка да је Евро а зи јом и Пла не том 
у це ли ни пр ви пут у исто ри ји до ми ни ра ла јед на си ла из ван Евро а-
зи је, нео е вро а зиј ска ге о по ли тич ка кон цеп ци ја по ста вља те мељ из 
ко га мо же да на ста не епо хал ни обрт. Уме сто јед не, гло бал не Им пе-
ри је и ње не раз о бру че не хе ге мо ни је ко јој су под ре ђе не та ко моћ-
не си ле као што су Ки на, Ру си ја, Ин ди ја, Ја пан, Бра зил, Европ ска 
уни ја, ислам ски блок и све оста ле зе мље све та, ге о по ли тич ки по-
ре дак би се пре о бли ко вао у урав но те же ни ји, ста бил ни ји и ре ал ни-
ји – мул ти по лар ни. Али, ко јој од че ти ри ме ри ди јан ски из ду же не 
пан-области, тј. ко јем од број них великихпростораће кон крет на 
зе мља при па да ти ни је са мо пи та ње кар то граф ски ви зу е ли зо ва ног 
ге о по ли тич ког ше ма ти зма, већ по ли тич ке, ет но-де мо граф ске, кул-
тур не, еко ном ске, вој не и дру ге пер спек ти ве у вре ме ну ко је до ла зи. 
То се, у пр вом ре ду, од но си на на ро де, њи хо ве на ци о нал не про-
сто ре и др жа ве сме ште не на кон так ту пан-обла сти, од но сно њи хо-
вих ве ли ких про сто ра. Упра во у та квој по зи ци ји на ла зе се Ср би ја 
и срп ске зе мље у це ли ни. Срп ски чи ни лац је ло гич но ис хо ди ште 
нео е вро а зиј ског ге о по ли тич ког век то ра ко ји би Ру си ја ло гич но 
тре ба ло да ори јен ти ше пре ма Бал ка ну. Без ру ско-срп ске  „ко нек-
ци је“ не ма истин ског „по врат ка Ру си је на Бал кан“, а без „по врат-
ка Ру си је на Бал кан“ не мо гу ће је ис ти ски ва ње евро а тлан ти зма из 
Евро пе, тј. нео ства ри ва је сме на уни по лар ног и усто ли че ње мул ти-
по лар ног по рет ка. 
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MilomirStepic

BALKAN–AMISSINGORIGINPOINT
OFANEO-EUROASIANVECTOR

Resume
Rus sian Neo-Euro a si a nism is a the o re ti cal-con cep ti o nal ge o po-

li ti cal ba sis of cre a tion of Euro-Asian As so ci a tion. Main ob jec ti ve of 
the Neo-Euro a si a nism is tran sfor ma tion of an uni po lar world or der in to 
mul ti po lar one. This pro cess is en vi si o ned to ta ke pla ce in fo ur pha ses – 
star ting from ascer ta in ment of the uni po lar re a lity to for ma tion of “gre-
at re gi ons” (wit hin fo ur pan-are as) that wo uld be ba sic su bjects of the 
mul ti po lar world. The esta blis hment of the Euro-Asian As so ci a tion in 
2011 symbo li zed an en tran ce in to third Neo-Euro a sian pha se, alt ho ugh 
se cond one has not been fi nis hed yet. The re ha ve not been esta blis hed 
“the axes of fri endship” from Rus sia to ward key-po wers in Euro-Asia, 
ne it her the re ha ve been esta blis hed the vec tors to ward most im por tant 
re gi ons along the ed ge of Euro-Asia. Bal kan is en vi si o ned to be an ori-
gin po int of one of the se vec tors.

In ac cord to Neo-Euro a sian cri te ri ons, the only Bal kan fac tor 
which me ets con di ti ons for esta blis hment of the con nec tion with Rus-
sia are Ser bia and Serb lands. Ser bia and the Serb lands in ge ne ral ha ve 
a cen tral ge o grap hic lo ca tion, te lu roc ra tic ge o po li ti cal iden tity, ci vi li-
za tion ho mo ge ne ity with Rus sia, pro-Rus sian mood of the pe o ple, ne-
ga ti ve ex pe ri en ce in re la ti ons with the USA, sig ni fi cant an ti-An tlan tic 
mi li tary-po li ti cal ori en ta tion and re gi o nal (Bal ka nian) cen tral ca pa city. 
In ac cord with this, gas pi pe li nes and oil pi pe li nes which the Neo-Euro-
a si ans stress as an in stru ment of ac com plis hment of the ir con cep tion 
of mul ti po la rism, are pro jec ted thro ugh the Serb lands, but they are 
vul ne ra ble po ints as well. The ir ro u tes are in ter cep ted by pro-Ame ri-
can Bal kan “cor don sa ni ta i re”.  The se two op po sing ef forts – the one 
of the USA to pre ser ve and strengthen it and the one of Rus sia to bre ak 
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thro ugh and di sman tle it so that ge o po li ti cal vec tors be co me lin ked to 
ge o e ner ge tic vec tors – will mark the pro ces ses in ne ar fu tu re of Bal kan.
KeyWords: Rus sian-Ser bian “con nec tion”, con ti nen ta lism, Neo-Euro a si a-

nism, mul ti po lar or der, Serb lands, Bal kan
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