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„Да ли је мо гу ћа ге о по ли тич ка пре о ри јен та ци ја Ср би-
је у са вре ме ним ме ђу на род ним при ли ка ма?“- је исто вре ме но 
те о риј ско и прак тич но пи та ње што зах те ва ви ше „прет ход-
них од го во ра“ на за пи та но сти: где се Ср би ја на ла зи са да, шта 
нас је до то га до ве ло и ка че му смо тре нут но ге о по ли тич ки 
ори јен ти са ни да би нам био по тре бан от клон, од но сно пре-
о ри јен та ци ја? У по за ди ни, као по ла зно пи та ње, сме ште на је 
кључ на те о риј ска ди ле ма ко ја гла си: да ли је у са вре ме ном 
све ту уоп ште мо гу ће да се „ма ли“ су бјек ти ме ђу на род них 
од но са - сла бе, ма ло број не и те ри то ри јал но не ве ли ке др жа ве 
- соп стве ним сна га ма пре о ри јен ти шу те да узи ма ју уче шће у 
са вре ме ној ме ђу на род ној по ли ти ци, да је по и ма ју „ге о по ли-
тич ки“ и да се у скла ду са тим и по на ша ју?

Kомплексност са мих од го во ра на ове и ова кве за пи та-
но сти, из и ску је да се кре не обр ну тим ре до след ном - од те о-
риј ских и нај оп шти јих, ка по је ди нач ним и ре ал-по ли тич ким 
од го во ри ма. Про ме не са ве зни штва, па и су штин ске ге о по ли-
тич ке пре о ри јен та ци је ве ли ких си ла су уче ста ле, исто риј ски 
еви дент не и, са мим тим, ван сва ке ди ле ме. Ве ли ка Бри та ни ја 
је, од кла сич не по зно-фе у дал не др жа ве европ ског Ри млан да, 
са по чет ком мо дер не епо хе ево лу и ра ла у мер кан ти ли стич-
ко-та ла со крат ску им пе ри ју, ду бо ко ме ња ју ћи сво ја ра ни-
ја основ на ге о по ли тич ка и вред но сна од ре ђе ња. Фран цу ска 
је то ком прет ход на два ве ка, као ге о по ли тич ка си ла пр вог 
ре да у европ ском Ри млан ду, осци ли ра ла из ме ђу кон ти нен-
та ли стич ког им пе ри ја ли зма (пе ри од На по ле о на Бо на пар те) 
или исто вр сне, ма да знат но уме ре ни је ре пу бли ке (Де Го ло ва 
„пе та ре пу бли ка“) и ори јен та ци је ко ја је на ги ња ла ге о по ли-
тич кој атлан ти за ци ји (пе ри од Крим ског ра та-вла да ви на На-
по ле о на III, са вре ме на Фран цу ска). Не мач ка је  ге о по ли тич ку 
пре о ри јен та ци ју свог „сред ње е вроп ског“ кон цеп та до жи ве ла 
си лом то тал ног сло ма у свет ским су ко би ма, да би, у пост-
хлад но ра тов ском ми љеу, из ве ла по ступ ну ре ха би ли та ци ју 
сво је „сред њо е вроп ске“ ге о по ли тич ке пер спек ти ве. Ру си ја 
је, пак, ула зе ћи у ра зно вр сна са ве зни штва са си ла ма на про-
сто ру Ри млан да и „спољ ног по лу ме се ца“ – од Ве ли ког Кон-
цер та, пре ко Тро је цар ског са ве за до Ан тан те – ис по ља ва ла 
сво ју ге о по ли тич ку уло гу кон ти нен тал не си ле евро а зиј ског 
Хар тлан да, баш као што је Бри та ни ја, сво јим број ним са ве зи-
ма ба лан си ра ју ћи про тив (по тен ци јал но) до ми нант не си ле на 
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евро а зиј ском коп ну, за др жа ва ла сво ју та ла со крат ску, атлант-
ску ори јен та ци ју. Про ме не спољ но по ли тич ких са ве зни штва 
(у пе ри о ди ма рав но те же сна га или су ко ба услед ње ног по ре-
ме ћа ја) из ме ђу ве ли ких си ла не у по ре ди во су че шћи од ду-
бин ских, ге о по ли тич ких пре о ри јен та ци ја, ма да и оне, де лом 
про из ла зе из ге о граф ских да то сти: кон стан ти ге о по ли тич ког 
и стра те шког по зи ци о ни ра ња из чи јих се пер спек ти ва са гле-
да ва др жав ни, на ци о нал ни ин те рес (ово је, у мо дер ној епо хи, 
нај о чи ти је у слу ча ју Сед мо го ди шњег ра та (1756-1763) на про-
сто ру за пад но е вроп ских др жа ва и њи хо вих ко ло ни јал них 
по се да). 

Про ме не стра на и ду бље ге о по ли тич ке пре о ри јен та ци-
је дру го ра зред них си ла и ма лих др жа ва знат но су про бле ма-
тич ни је. Па ипак, и њи ма оби лу је исто ри ја мо дер не Евро пе: 
од ита ли јан ске ве зе са Цен трал ним си ла ма па до ње ног пре-
ла ска на стра ну Ан тан те у Пр вом свет ском ра ту; од Фран-
ко вог ин кли ни ра ња то та ли тар ној Осо ви ни до не у трал ног, 
про са ве знич ког др жа ња у Дру гом свет ском ра ту (слич но је 
си ту а ци ја са Тур ском, с том раз ли ком да је она у Пр вом свет-
ском ра ту би ла рат на са ве зни ца Цен трал них си ла)... Ге о по-
ли тич ко „дво у мље ње“ Бу гар ске под стак ну то пре тен зи ја ма у 
Ма ке до ни ји и по то ње опре де љи ва ње за сред њо е вроп ски гер-
ман ски блок, уз слич не двој бе (са мо, по во дом Тран сил ва ни-
је) Ру му ни је где су, пак, пре ваг ну ла обе ћа ња си ла Ан тан те у 
Пр вом, као и „пре бег“ обе ове др жа ве из по ра же ног та бо ра 
си ла Осо ви не на стра ну Са ве зни ка у за вр шној фа зи Дру гог 
свет ског ра та, све до чан ства су о мо гућ но сти да ве ли ке ге о-
стра те шке пре о кре те мо гу да из вр ше и ма ње др жа ве, до ду ше 
при мет ни је из ра же не са мо у пе ри о ди ма ве ли ких свет ских 
ге о по ли тич ких тур бу лен ци ја, су ко ба и про ме не у рав но те жи 
од но са сна га. 

И по ред то га, по сто ји по при лич но рас про стра ње но пре-
ду бе ђе ње ка ко је ге о по ли тич ка пре о ри јен та ци ја (или, бар, 
те жња ка њој) из раз не ре ал них на да ња ге о по ли тич ких но-
стал ги ча ра фа сци ни ра них на ци о нал ним ин те ре сом у сво јим 
ра ни јим ево лу тив ним, исто риј ским фа за ма што не уви ђа ју 
дра ма тич ност про ме на са вре ме них ме ђу на род них од но са и 
ума ње ње зна ча ја кла сич ног те ри то ри јал ног, ге о по ли тич ког 
фак то ра – та ко да они за „ме ру ствар но сти“ узи ма ју од но-
се ко ји ви ше не по сто је, ко ји су одав но пре шли у исто ри ју. 
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Прем да се и да ље при ме ћу је да они ко ји по се ду ју ге о по ли-
тич ки ка па ци тет а не го во ре о ге о по ли ти ци су штин ски „де-
ла ју ге о по ли тич ки“ на ме ђу на род ном по љу, та кве се мо гућ-
но сти од ри чу они ма ко ји су, услед ма ло број но сти или ма лог 
оби ма те ри то ри ја и сво јих ре сур са, у ве ли ком  ге о по ли тич-
ком де фи ци ту са сво јим оскуд ним ин стру мен ти ма мо ћи. За-
го вор ни ци овог при сту па сма тра ју да се из ве сни по ли тич ки 
до би ци по сло вич но при пи си ва ни ге о по ли тич ком де ло ва њу 
- оним ак тив но сти ма „твр де мо ћи на по ли тич ком про сто ру“ 
да нас мо гу на до ме сти ти је ди но но вим при сту пи ма, пр вен-
стве но оним у кул тур ној по ли ти ци и еко но ми ји. Та мо, на-
вод но, још по сто ји до вољ но „сло бод ног про сто ра“ за ма ле и 
не до вољ но моћ не ак те ре да се што по вољ ни је по зи ци о ни ра ју, 
по што је у пра вој, су ро вој ге о по ли тич кој аре ни њи хов про-
стор „обез вре ђен“ а њи хо ва моћ ми зер на.

На су прот ова квим ми шље њи ма, број на су и ви ђе ња 
ко ја од ри чу да је ге о по ли ти ка као „по ли ти ка про сто ра“ по-
вла сти ца са мо ве ли ких и нај ве ћих на ро да и др жа ва. „Ма ли 
и сред њи на ро ди и др жа ве та ко ђе ис ка зу ју ге о по ли тич ка на-
сто ја ња у ра зним об ли ци ма. Та микрогеополитика по сво јим 
оштро ум ним на зи ра њи ма мо же да се упо ре ди са макроге
ополитиком су пер си ла. Без об зи ра што че сто на ста је на по 
обо ди ма свет ских сре ди шта мо ћи, периферна геополитика 
са сво јим жи вот ним на дах ну ћи ма у по тра зи за оп стан ком, 
мо же да до сег не вред ност нај ду бљих уви да.“1

„КЛАСИЧНИ“ГЕОПОЛИТИЧКИ
зНАЧАЈБАЛКАНАИњЕГОВЕ
САВРЕМЕНeДИМЕНзИЈЕ

Не спор но по го ђен пост хлад но ра тов ском про ме ном ко ја 
је „обез вре ди ла“ до та да шњи ге о по ли тич ки зна чај те ри то ри је 
не ка да шње Ју го сла ви је (па та ко, у окви ру ње, и срп ски ет-
нич ки про стор) - као ме ђу про стор из ме ђу два су прот ста вље-
на бло ка што се, упра во као та кав, мо гао ге о по ли тич ки на 
сва ки на чин „ка пи та ли зо ва ти“ - ње го ве „ге о по ли тич ке ди-
мен зи је“ ни ти су не ста ле, ни ти су трај но из гу бље не, већ су 
се про ме ни ле, у по гле ду ме ђу бло ков ске тр го ви не „сма њи ле“ 

1 Ми лош Кне же вић, „Ге о по ли тич ност про сто ра мо ћи“, Збор ник Геополитичка
стварностСрба, Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1997,  стр. 192. 
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а, за пра во, у нај ве ћој ме ри, „вра ти ле“ у сво је „тра ди ци о нал не 
ди мен зи је“ ко је су уоч љи ве ве ко ви ма уна зад. „Ге о по ли тич-
ки зна чај про сто ра бив ше СФРЈ у пост би по лар ној Евро пи не 
са мо да ни је мар ги на ли зо ван, не го се, у тран сфор ми са ном 
об ли ку, чак по ве ћао. Ме ђу тим, не ста ло је по тре бе за без у-
слов ном це ло ви то шћу ње не др жав не те ри то ри је.... Ср би и 
срп ске зе мље иден ти фи ко ва не су као смет ња, ка ко за пре-
тен зи је ван бал кан ских си ла и цен та ра мо ћи, та ко и за се па ра-
ти стич ке и ве ли ко др жав не ам би ци је сво јих не по сред них су-
се да, што ни је про у зро ко ва но ира ци о нал ним раз ло зи ма, већ 
ре спек то ва њем по тен ци јал не мо ћи срп ског фак то ра (у ин те-
грал ном про стор ном, по пу ла ци о ном, вој ном, еко ном ском и 
по ли тич ком об ли ку).“2 Ста но ви шта ко ја по ри чу ак ту ел ност 
ге о по ли тич ког по зи ци о ни ра ња ма лих др жа ва и за сту па ју 
пост хлад но ра тов ску обез вре ђе ност про сто ра, да кле, упор-
но пре ви ђа ју да „срп ски ге о по ли тич ки про стор“ на Бал ка ну 
ни је имао сво ју ге о по ли тич ку вред ност (ко ја се мо гла „ка-
пи та ли зо ва ти“) са мо у хлад но ра тов ској епо хи – већ и пре и 
по сле ње, са сво јим исто риј ски пре по зна тљи вим кон стан та ма 
и про ме њи ви ма.  

У ви зу ри кла сич не ге о по ли ти ке Бал кан ско по лу о стр во 
пред ста вља ју го и сточ ни део за пад ног, европ ског де ла „Ри-
млан да“ ко ји пред ста вља сво је вр сну ве зу, мост и/или пре пре-
ку пре ма ње го вом цен трал ном, бли ско и сточ ном де лу  - обо ду 
евро а зиј ског кон ти нен та што оде љу је ње го во је згро („Хар-
тланд“) од при сту па свет ским мо ри ма.3 „На Ма кин де ро вој 
ма пи тро дел не и хи је рар хиј ске струк ту ре, срп ска отаџ би на 
за у зи ма „нај те шњи“ про стор Ри млан да, да кле руб ног по ја са 
што окру жу је Хар тланд, „ср це зе мље“, од но сно је згро евро-
а зиј ског кон ти нен та. Ов де од ре ђе ње „нај те шњи“  ука зу је на 
чи ње ни цу да кроз срп ску отаџ би ну већ ве ко ви ма, па и ми ле-

2 Ми ло мир Сте пић, „Про ме њи вост де тер ми нан ти ге о по ли тич ког по ло жа ја срп-
ских зе ма ља“,  Српскопитање– геополитичкопитање, Јан тар гру па, Бе о-
град, 2004, стр. 144.

3 О основ ним ге о по ли тич ким те о ри ја ма о зна ча ју Ри млан да и Хар тлан да ви де-
ти Хал форд Ма кин дер, Демократскиидеалиистварност, Ме та фи зи ка, Бе о-
град, 2009; Nic ho las Spykman, TheGeographyofPeace, Har co urt, Bra ce&Co,, 
New York, 1944; Nic ho las Spykman, America`sStrategyinWorldPolitics:TheUS
and theBalanceofPower, Har co urt, Bra ce&Co,, New York, 1942; Алек сан дар 
Ду гин, ОсновиГеополитике, Еко прес, Зре ња нин, 2004; ТајнаБалкана, Збор-
ник, СКЦ, Бе о град,  1995.
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ни ји ма, про ла зе глав не и ско ро оба ве зне, те нај кра ће ствар не 
и по тен ци јал не са о бра ћај ни це што по ве зу ју Се вер но и Цр но 
мо ре, те Ка спиј ско мо ре, Се вер ну и Цен трал ну  Евро пу са 
европ ским ју го и сто ком и на да све Бли ским ис то ком.“4 „У но-
ви јој кон сте ла ци ји, ка да Бал кан ни је ви ше са мо евро а зиј ски 
„мост“ тра ди ци о нал ног прав ца се ве ро за пад-ју го и сток, не го 
све ви ше ва жна intermarium-ска ка ри ка из ме ђу Ја дран ског и 
Цр но мор ског ба се на, ра сте ва жност ње го вих по преч них реч-
них до ли на као по тен ци јал них при род но пре ди спо ни ра них 
са о бра ћај них ко ри до ра.“5

По глед кроз исто ри ју Бал ка на до во љан је за увид да се 
на овом де лу Ри млан да од ви ја ју укр шта ња ути ца ја кул тур-
но-ци ви ли за циј ских ти по ва и њи хо вих „ве ли ких про сто ра“, 
свих ви до ва екс пан зив них про јек ци ја ко ји се и из ду би не коп-
на, и дуж ње го вог обо да, али и  са мо ра, су сти чу и пре пли ћу у 
сво је вр сном „бал кан ском чво ру“, кљу ча о ни ци из ме ђу Евро пе 
и Бли ског ис то ка. „За пад ног, ко ји је из Сред ње Евро пе на сту-
пао ка Ме ди те ра ну и да ље, ка Ори јен ту; Ори јен та, ко ји са 
ју го и сто ка на сту пао на се ве ро за пад, ка По ду на вљу; и кон-
ти нен тал ног, ко ји, из „Хар тлен да“ на сту па на југ пре ко По-
ду на вља, ка Ме ди те ра ну и да ље, кроз ори јен тал не про сто ре 
„Ри млан да“. У по за ди ни, кроз ма ни пу ли са ње њи хо вим ме-
ђу соб ним су ко бља ва њем то ком зад њих без ма ло 250 го ди на, 
на овим про сто ри ма је при сут на и глав на та ла со крат ска си ла 
- атлан ти зам, „го спо дар свет ских мо ра“, ко ја пре у сме ра ва ове 
су ко бе ка ко би за шти ти ла сво је ин те ре се на обод ном про-
сто ру – Ри млан ду, од но сно Сре до зе мљу као „за ли ву свет ског 
мо ра“ са сво јим ува ла ма (Ја дран ским, Јон ским и Егеј ским 
„мо рем“).6 „Пре ко срп ских зе ма ља и њи хо вих др жа ва као 
фрон ти је ра осци ли ри ра ле су тран сгре си о но-ре гре си о не те-
ри то ри јал не фа зе ве ли ких бал кан ских и ван бал кан ских им-
пе ри ја, чи ја су уну тра шња свој ства и про јек то ва ни ци ље ви 

4 Дра гош Ка ла јић, „Ве ли ке си ле про тив срп ског на ро да“; Геополитичкаствар
ностСрба, Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1997, стр.  62.

5 Ми ло мир Сте пић, „Са вре ме ни еко ном ско-ге о граф ски и ге о по ли тич кии по ло-
жај Ср би је“,  Српскопитање–геополитичкопитање, Јан тар гру па, Бе о град, 
2004, стр. 316.

6 Алек сан дар Га јић, „У ге о по ли тич ком про це пу: Ср би ја из ме ђу ЕУ и Евро а зиј-
ског са ве за“, Збор ник Србијаиевроазијскигеополитичкипростор (ур. Ми ло-
мир Сте пић) , Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 440
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би ли ис кљу чи во ин ко па ти бил ни.“7 Стал но над ме та ње из ме-
ђу пред став ни ка че ти ри „ве ли ка про сто ра“ на Бал ка ну ко ји 
на из ме нич но би ва пре гра да/пре пре ка и мост за оства ри ва ње 
њи хо вих ин те ре са ви дљив је кроз мно ге епо хе: „По де ла Рим-
ског цар ства на ис точ ни и за пад ни део; су ко би ви зан тиј ских 
и рим ско-не мач ких вла да ра кроз сред њи век; рас кол хри-
шћан ства на пра во слав ну и ка то лич ку цр кву; су коб исла ма 
и хри шћан ства у пе ри о ду успо на Осман ског цар ства; све оне 
бор бе и ком пли ко ва ни спле то ви од но са ве ли ких си ла по во-
дом њи хо вих пре тен зи ја на те ри то ри је Осман ског цар ства у 
фа зи њи хо вог не по врат ног сла бље ња...“8 Ге о по ли тич ке про-
јек ци је су на ро чи то би ле ви дљи ве у пе ри о ду ре ша ва ња „Ис-
точ ног пи та ња“, од но сно у пла но ви ма о по де ли бал кан ских 
де ло ва Осман ске им пе ри је ко је су фор му ли са ле и по ступ но, 
ди рект но и ин ди рект но, спро во ди ле ве ли ке си ле. „По зи ци-
ју између чекића и наковња срп ске зе мље сте кле су за хва-
љу ју ћи пе ри фер но сти и ге о граф ској уда ље но сти у од но су на 
жа ри шта свет ске мо ћи... Та кав кон такт ни ге о по ли тич ки по-
ло жај „у про це пу све то ва“9 оте жа вао је фор ми ра ње и функ-
ци о ни са ње не за ви сних срп ских по ли тич ко-те ри то ри јал них 
струк ту ра, пре ки дао њи хов кон ти ну и тет и ре ме тио про стор-
ну ком пакт ност.“10 Чак и у срећ ни јим вре ме ни ма и при по-
вољ ни јим окол но сти ма, срп ске су др жа ве кроз це лу исто ри ју 
за ви си ле од ба лан си ра ња пре ма ути ца ји ма ве ли ких си ла, те 
укла па њем у њи хо ве ши ре стра те шке за ми сли и про јек ци је. 

„Срп ски про сто ри“ по сле 1918. го ди не, у окви ру за јед-
нич ке др жа ве Ју жних Сло ве на (СХС, Ју го сла ви ја) у ге о стра-
те шком сми слу пре тво ре ни су у део „buf fer zo ne“-а, са ни-
тар ног кор до на са чи ње ног од по ја са ма њих др жа ва ко је су 
се про те за ле од Бал ти ка до Сре до зе мља.  Ње го ва је уло га 
би ла да пре пре ча ва пут „со вје ти зо ва ном“ „Хар тлен ду“ ка 
обо ду коп на, али Не мач ке као глав не си ле цен трал но е вроп-
ског „Ри млан да“ пре ма Бли ском ис то ку („Атлант ски са ве-

7 Ми ло мир Сте пић, У вртлогу балканизације, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 
2001, стр. 98.

8 Мо мир Стој ко вић,  „Ге о по ли тич ки чи ни о ци бал ка ни за ци је“, Збор ник (ур. Бра-
ни слав Ма тић) ТајнаБалкана, СКЦ, Бе о град, 1995,  стр. 160.

9 Ан дре ја Ми ле тић, Искушењагеополитичкогземљотреса, стр. 85.
10 Ми ло мир Сте пић, У вртлогу балканизације, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 

2001, стр.  98-99.
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зни ци су ство ри ли Ју го сла ви ју као пре пре ку по тен ци јал ном 
про до ру не мач ке по ли ти ке и при вре де ка зо ни Бли ског ис-
то ка“11). У хлад но ра тов ској епо хи, на кон Ти то вог од ме та ња 
из та бо ра Ста љи но вог Со вјет ског са ве за, ге о по ли тич ка уло-
га дру ге, со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је на ста ви ла је ову ме ђу-
рат ну уло гу са до дат ном иде о ло шком ком по нен том пру жа ња 
при ме ра „по жељ не ал тер на ти ве“ со вјет ском ре ал-со ци ја ли-
стич ком дру штве ном мо де лу. Исто вре ме но је дру га Ју го сла-
ви ја (ФНРЈ, СФРЈ) би ла по зи ци о ни ра на као ква зи-не у трал ни 
про стор ме ђу бло ков ског по сре до ва ња ко ји је пре у зео уло-
гу пред во ђе ња По кре та не свр ста них на ко ло ни јал ним про-
стран стви ма Тре ћег све та, са скри ве ним ци љем спре ча ва ња 
да се пост ко ло ни јал не зе мље свр ста ју уз со вје ти зо ва ну те лу-
ро крат ску су пер си лу.  

Опи са на ме ђу бло ков ска уло га пре ста је 1991. го ди не 
са ру ше њем ис точ ног иде о ло шког бло ка, на кон че га до та-
да шњи зна чај Ју го сла ви је по ста је из ли шан. Бал кан по но во 
по ста је оно што је био у ра ни јим пе ри о ди ма – про стор ге-
о по ли тич ке „пре ком по зи ци ја и над ме та ња из ме ђу бли ско и-
сточ них си ла, Сред ње Евро пе као стра те шког де ла За па да и 
ис точ ног ути ца ја ко ји је у том тре нут ку био у кон стант ном 
по вла че њу,“12 од но сно „на ми ри ва ња“ из ме ђу њих. Овај про-
стор је и од скоч на да ска за да ље, ши ре стра те шко на сту па ње 
атлан ти стич ких си ла  ка „ср цу коп на“ – ка Ру си ји и Цен трал-
ној Ази ји, пре ко цр но мор ског ба се на и Ка спи ја, ко га тре ба 
„по кри ти“ и на ње му „це мен ти ра ти“ кључ на стра те шка са-
ве зни штва за ка спиј ксо-цен трал но а зиј ско под руч је, пре свих 
она са Тур ском и му сли ман ским зе мља ма ко је су на кло ње не 
атлан ти стич ким пла но ви ма или у њи ма ви де мо гућ ност за-
до во ља ва ња сво јих ин те ре са. Та ко ђе, та ла со крат ски атлан-
ти сти на по при шту бив ше Ју го сла ви је те жи ли су да на ду жи 
рок осу је те пре о ста ле или но во при до шле ути ца је Ру си је и 
Не мач ке, као и да „об у зда ју“ и огра ни че ам би ци је сво јих са-
ве зни ка, и да при том за се бе за др же уло гу ко нач ног ар би тра 
ко ји мо же у скла ду са по тре ба ма да ста би ли зу је или де ста би-
ли зу је при ли ке у ре ги о ну, не ис пу шта ју ћи из ру ку кон тро лу 

11 Дра гош Ка ла јић, „За срп ску ге о по ли ти ку“, Збор ник (ур. Бра ни слав Ма тић) 
ТајнаБалкана, СКЦ, Бе о град, 1995, стр. 221.

12 Алек сан дар Га јић, „САД и рас пад Ју го сла ви је – по глед из два де се то го ди шње 
пер спек ти ве“,На ци о нал ни ин те рес 2/2011, год VII, vol. 11, стр. 65.
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над два стра те шки ва жна ко му ни ка ци о на прав ца – тран зит 
Ду на вом13 ко ји спа ја Сред њу Евро пу са Бли ским Ис то ком, и 
цр но мор ске мо ре у зе ко ји пред ста вља ју „кљу ча о ни цу“ Сре-
до зе мља за евро а зиј ски кон ти нен та ли зам. 

АКТУЕЛНИГЕОПОЛИТИЧКИ
ПОЛОжАЈСРБИЈЕ

То ком ге о по ли тич ке пре ком по зи ци је ко ја се од ви ја ла 
па ра лел но са не стан ком СФРЈ де ве де се тих го ди на 20. ве ка 
срп ски ет нич ки про стор је фраг мен ти ран и ума њен за го то во 
тре ћи ну у од но су на про стор на ко ме се про сти рао пре је дан 
век. „По ти ски ва ње Ср ба из срп ских зе ма ља нај ин тен зив ни је 
је на ју гу, ју го за па ду и за па ду; тај про цес је кон ти ну и ран, а 
за ви сно од ра них или мир но доп ских усло ва до би ја раз ли чи те 
ви до ве ре а ли за ци је.... Ре ду ко ва ње и фрег мен та ци ја срп ских 
зе ма ља вр ши се ра ди пре у зи ма ња ге о по ли тич ки кључ них зо-
на у ко ји ма су из вор но пар ти ци пи ра ли Ср би и спре ча ва ња да 
они уђу у са став је дин стве не срп ске др жа ве, ко ја би у сво јим 
исто риј ски и на ци о нал но аде кват ним гра ни ца ма би ла нај-
зна чај ни ји фак тор на Бал ка ну.“14 Про стор на ло ги ка от ки да ња 
де ло ва срп ских ет нич ких про сто ра је очи глед на: по ти ски ва-
њем са про сто ра Ди нар ског ма си ва, Кра ји не, Сла во ни је, де-
ла ис точ не Хер це го ви не и де ла сред ње Бо сне – спро во ди се 
стра те ги ја уда ља ва ња срп ске ет нич ке ма се од пар ти ци па ци-
је Ја дран ском мо ру и ње но са би ја ње ка про стор ном „је згру“ 
на стан ка њи хо ве мо дер не др жа ве на те ри то ри ји не ка да шњег 
„Бе о град ског па ша лу ка“. Иста ло ги ка сто ји иза одва ја ња Цр-
не Го ре из за јед нич ке др жа ве са Ср би јом, као и оку па ци је 
Ко со ва и Ме то хи је. На тај на чин се спро во ди про цес да љег 
фа зног са жи ма ња и окру же ња Ср ба и Ср би је, ко јој је на ме ње-
на уло га са бир ног, ге то и зи ра ног про сто ра на ме ње ног да љој, 
по сте пе ној фраг мен та ци ји.     

13 О стра те шком зна ча ју ко је САД при да ју Ду на ву упра во у овом сми слу ви де ти 
Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Аме рич ка стра те ги ја укли ња ва ња на ју го и сто ку 
Евро пе по сле дру гог свет ског ра та (1)“,  Српскаполитичкамисао, бр.4/2009, 
год. 16, вол. 26, ИПС, Бе о град, стр. 159-180.

14 Ми ло мир Сте пић, „Ср би и ет но-де мо граф ско окру же ње – ме ђу за ви сност по-
пу ла ци о них и ге о по ли тич ких про це са на Бал ка ну“, Српскопитање–геополи
тичкопитање, Јан тар гру па, Бе о град, 2004, стр.  253.
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Бу ду ћи без спо соб но сти и пра ве же ље да се од у пре 
овим по губ ним про це си ма те из вр ши пре о крет у пра ву ге о-
по ли тич ке ста би ли за ци је, срп ска по ли тич ка кла са од по чет-
ка 21. ве ка кон стант но во ди кон фу зну, не су ви слу и кон тра-
про дук тив ну спољ ну по ли ти ку. Она је по чев од 2007. го ди не 
име но ва на за по ли ти ку „че ти ри сту ба“. „Ње ни де кла ра тор ни 
по че ци на ла зе се у ина у гу ра ци о ном го во ру пред сед ни ка Бо-
ри са Та ди ћа 2004. „Да нас су на ши спољ но по ли тич ки при о-
ри те ти: европ ске ин те гра ци је, до бро су сед ство, као и ујед на-
че ни од но си са три цен три пе тал не тач ке свет ске по ли ти ке: 
Бри се лом, Ва шинг то ном и Мо сквом.”15 Пра ва ина у гу ра ци ја 
ове кон цеп ци је од и гра ла се у ав гу сту 2009. го ди не ка да је 
пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић, на кон по се те Пе кин гу, из ја-
вио да Ср би ја има „че ти ри сту ба“ спољ не по ли ти ке (уз при-
до да ва ње Ки не ЕУ, Ру си ји и САД)16 и да ће то у ду жем пе ри о-
ду би ти ње на основ на спољ но по ли тич ка док три на.“17 Ра ди се 
о сво је вр сној си му ла ци ји, фар сич ној ре при зи ба лан си ра ју ће, 
ме ђу бло ков ске, не у трал не и „отво ре не“ по ли ти ке из про те-
клих епо ха, ко ја се ма хом за др жа ва на ре чи ма, а у прак си се 
сво ди углав ном на осла ња ње на два спор ни ја и ге о по ли тич ки 
не на кло ње ни ја „сту ба“ ко ја су у пр вој де це ни ји но вог ми ле-
ни ју ма сте кли ре пу та ци ју не ми нов но сти и бе зал тер на тив но-
сти – ЕУ и САД. Упра во та  два од „че ти ри сту ба“ ге о по ли-
тич ки су  ди рект но, ма да у раз ли чи тој ме ри (САД  го то во 
пот пу но, а ЕУ де ли мич но) су прот ни не ким од нај ви тал них 
на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је.  Са дру ге стра не, 
евен ту ал на до бит или ком пен за ци ја у ова квој са рад њи, на ро-
чи то у кон тек сту свет ске еко ном ске кри зе, по ста ла је крај ње 
спор на. „Си ту а ци ја је тим тра гич ни ја што је по ли тич ка власт 
у  Ср би ји, нај ви ше због иде о ло шке јед но стра но сти и по ли-
тич ко-ин те ре сних ути ца ја, а тек се кун дар но ге о по ли тич ког 
по ло жа ја (си ту а ци ја „по лу о кру же ња“) при вре ду зад њих ви-
ше од де це ни је усме ра ва ла ис кљу чи во у прав цу ин те гра ци ја 

15 Пре ма: Ми лош Кне же вић, „Ди ле ме спољ не по ли ти ке о „бе зал тер на тив ној” 
евро ин те гра ци ји Ср би је”, Националниинтерес,  бр. 2/2010, год. VI, vol. 8, стр. 
188.

16 Blic 07.09.2009, http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/109738/Ta dic-Ki na-je dan-od-
ce ti ri-stu ba-spolj ne-po li ti ke-Sr bi je

17 Алек сан дар Га јић, Сло бо дан Јан ко вић, „Че ти ри сту ба спољ не по ли ти ке Ср би-
је“, Из ла га ње на ме ђу на род ном ску пу о спољ ној по ли ти ци, Ин сту тут за ме ђу-
на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град,  2012, стр. 194 
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са при вре да ма ЕУ, до вев ши сво је ре сур се и сво је тр жи ште у 
ста ње ко ло ни јал не по лу пе ри фе ри је по су ста лог нео ли бе рал-
ног ка пи та ли стич ког си сте ма. Ова кво ста ње да нас ре ал но 
оте жа ва сва ки за о крет ка ди вер си фи ко ва њу са рад ње и оста-
вља Ср би ју под ло жну уце на ма чи је ис пу ња ва ње је ви тал но 
угро жа ва ју.“18

Кре а то ри срп ске по ли ти ке, упр кос све му, на ста вља ју 
да во де ова ку спољ ну по ли ти ку, што по тен ци ра ју ћи бе зал-
тер на тив ност „евро ин те гра ци ја“ за пра во трај но по да ју ове 
про сто ре  атлан ти стич кој ге о по ли тич кој оп ци ји (ко ја их је 
и до ве ла у не за ви дан по ло жај) ко ја га ко ри сти за раз и гра ва-
ње сво јих сце на ри ја у окви ру ши рих ре ги о нал них пла но ва. 
Про ме на вла сти у Ср би ји 2012. го ди не не да ни је ре ла ти ви-
зо ва ла, ус по ри ла или чак де лом учи ни ла от клон у од но су на 
ова кву по став ку ства ри, не го је, на про тив, до крај њих гра-
ни ца ра ди ка ли зо ва ла пре ђа шње тра си ра на спољ но по ли тич-
ка/ге о по ли тич ка усме ре ња сво де ћи је на по ли ти ку „је ди ног, 
бе зал тер на тив ног сту ба“- ЕУ од ко га се не ја сни ви ди онај 
дру ги, зна чај ни ји - Сје ди ње не Др жа ве и њен ал тан ти стич ки 
кон цепт. „Са рад ња са „дру га два сту ба“ или је не до вољ но ис-
ко ри шће на (у ди пло мат ско-по ли тич ком сми слу), или је крај-
ње скром на, или го то во ру ди мен тар на об зи ром на мо гу ће 
по тен ци ја ле пло до твор не са рад ње (пре све га еко ном ска са-
рад ња са Ки ном). О ши рем ге о по ли тич ком за о кре ту и по сле-
дич ном ге о стра те шком са ве зни штву да не го во ри мо.“19 За-
кљу чак је не из бе жан – Ср би ја се  осло ни ла го то во ис кљу чи во 
на „два не по вољ ни ја сту ба“ сво је спољ не по ли ти ке, она ко ја 
сво је ге о по ли тич ке ин те ре се на про сто ру Бал ка на оства ру-
ју на срп ску ште ту, а у ве ли кој ме ри од ма кла од дру га „два 

18 Исто, Не за бо ра ви мо да  зе мље ЕУ 27 2010. го ди не  има ју удео од 67% у уво зу 
у Ср би ју,  а да Ср би ја у исту из во зи сво јих 63,9% ро ба (си ро ви на и пре храм-
бе них про из во да ма хом). Пра ви по ка за тељ еко ном ских од но са  са ЕУ и САД 
је чи ње ни ца да еко ном ска по ли ти ка Ср би је во ђе на по ре цеп ту за пад них вла да 
и мо не тар них ин сти ту ци ја са пре до ми нант ним ути ца јем САД и зе ма ља ЕУ 
до ве ла до то га да је ин ду стриј ска про из вод ња у Ср би ји 2009. би ла за 12 од сто 
ма ња не го 2008. Го ди не, али и за 15,5 од сто ни жа не го у 1998. го ди ни (под 
санк ци ја ма) „и за чак 52% ни жа не го да ле ке 1989. го ди не,” (ко ја је већ би ла 
ло ши ја од 1980. го ди не). Пре ма Мла ђен Ко ва че вић, „Ди мен зи је и уз ро ци еко-
ном ске кри зе у Ср би ји”, стр. 12

19 Алек сан дар Га јић, Сло бо дан Јан ко вић, „Че ти ри сту ба спољ не по ли ти ке Ср би-
је“, Из ла га ње на ме ђу на род ном ску пу о спољ ној по ли ти ци, Ин сту тут за ме ђу-
на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2012, стр.  194.
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сту ба“ ко ја мо гу да је под у пи ру у на сто ја њи ма да по вра ти 
соп стве ну ста бил ност. 

Ствар је ти ме про бле ма тич ни ја што у ре ги о нал ним 
окви ри ма при су ству је мо по ку ша ји ма по врат ка Тур ске као 
ре ги о нал ног игра ча и си ле сред њег до ме та на про сто ре где 
је не ка да би ла им пе ри јал ни вла дар. По сте пе но и стр пљи во 
се упу шта ју ћи у спро во ђе ње Да во то гу лу о ве док три не „стра-
те шке ду би не“20 као спољ но по ли тич ког, др жав ног кон цеп та 
усме ре ног на „ко ри шће ње“ му сли ман ских по ли тич ких су бје-
ка та (Ал ба ни ја, са мо про кла мо ва но „не за ви сно Ко со во“, Фе-
де ра ци ја БиХ), Тур ска се ге о по ли тич ки „уси дру је“ на Бал-
ка ну са при кри ве ном те жњом да ту ство ри сво ју ин те ре сну 
сфе ру ко ја би у крај њем, „иде ал ном“ ис хо ду до се за ла „исто-
риј ске гра ни це“ на Са ви и Ду на ву. На ла зе ћи се из ме ђу ге о по-
ли тич ког че ки ћа и на ков ња си ла ко је се су сти чу на са вре ме-
ном Бал ка ну, а за гле да на у пре двор је ЕУ као бе зал тер на тив-
ног спољ но по ли тич ког и ге о по ли тич ког ори јен ти ра, „срп ске 
те ри то ри је (де ли мич но или у це ли ни) мо гле би да бу ду или 
укљу че не у по ду нав ску (цен трал но е вроп ско-бал кан ску) зо ну 
не мач ког ге о по ли тич ког и ге о е ко ном ског ути ца ја уну тар или 
из ван бу ду ће тран сфор ми са не и про ши ре не ЕУ, и/или пре-
пу ште не бал кан ском фраг мен ту на ра слих нео о сман ских ам-
би ци ја Тур ске као мо гу ће са тис фак ци је за ње но бес ко нач но 
че ка ње за при јем у ЕУ.“21

„ДВОСТРУКАОшТРИЦА“
НАСТАЈУЋЕМУЛТИПОЛАРНОСТИ

Не по сто ја ње ја сне све сти о са да шњем ствар ном по ло-
жа ју Ср би је и мо гу ћим пер спек ти ва ма те опи са ним от по че-
тим тен ден ци ја ма и дра ма тич ним, круп ним ге о по ли тич ким 
про це си ма ко ји се на зи ру у на ред ном пе ри о ду, у ши рој и у 
струч ној јав но сти обич но се „ма ски ра ју“ крај ње уоп ште ним, 
нео д ре ђе ним при ча ма о пре ра ста њу „уни по лар ног“ у „мул-
ти по лар ни“ свет и при ла го ђа ва њу но во на ста лим окол но сти-
ма ко је су са мим ти ме са свим по год не за си му ли ра ње на из-

20 Де таљ но о док три ни „стра те шке ду би не“ код Дар ко Та на ско вић, Неоосмани
зам–повратакТурскенаБалкан, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010.

21 Ми ло мир Сте пић, „Ге о по ли тич ност ши ре ња ЕУ и по ло жај Ср би је“, Српска
политичкамисао, 1/2010, го ди на 17, све ска 27, стр. 39.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2014,год.Xvol.19 стр.191212

203

глед ши ро ке, све стра не по ли ти ке или пак не во ђе ње ни ка кве 
под из го во ром да се то чи ни да се не би за ме ри ло на ра ста-
ју ћим а ме ђу соб но су прот ста вље ним ин те ре си ма ста рих и 
но вих ве ли ких си ла што нас окру жу ју са свих стра на. При 
ти ме се, ме ђу тим, пре ви ђа да је са ма мул ти по лар ност све-
та та ко ђе „мач са две оштри це“: на ра ста ње мул ти цен три зма 
отва ра но ве оп ци је, омо гу ћа ва но ва ин те ре сна по ве зи ва ња са 
на ра ста ју ћим цен три ма ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске мо ћи, 
али и до кре и ра ња но вих ин те ре сних сфе ра из ме ђу ве ли ких 
игра ча; она ге не ри ше но ве ри ва ли те те и са ве зни штва, но ве 
мо гућ но сти и но ве опа сно сти... Ко не бу де у ста њу да се сна ђе 
у но вом све ту, за ње га не ће ни би ти бу дућ но сти. 

Ла пи дар но ста вља ње зе ма ља БРИК-а у ра ван „спољ но-
по ли тич ких при о ри те та“ са ЕУ и САД и на чел на спрем ност 
за са рад њу не зна чи го то во ни шта без уви ђа ња шта са рад-
ња са ко јом зе мљом зна чи у сва ком сми слу, укљу чу ју ћи ту 
и ге о по ли тич ки и ге о е ко ном ски, уз прет ход ну про це ну ко-
ли ки су мо гу ћи до ме ти ути ца ја ових си ла на Бал ка ну, ко ји 
су њи хо ви ин те ре си, шта они ре ал но мо гу да до не су на ове 
про сто ре а шта не. Прак тич но де ло ва ње ов да шње по ли ти ке 
го во ри да Ср би ја не са мо да не по ку ша ва да чи ни би ло ка кав 
„ге о по ли тич ки за о крет“ ка кав из и ску је озбиљ но про ми шља-
ње ре ла ци ја из ме ђу соп стве них и ин те ре са на ста ју ћих цен та-
ра мул ти по лар ног све та, већ да се сле по „вр ти у ме сту“ под 
ути ца ји ма не ста ју ћег уни по ла ри зма, од но сно атлан ти стич ке 
ге о по ли тич ке оп ци је, и при то ме за ми шља да се иде ка њој, 
док се ова,  уну тар са ме  се бе, ди фе рен ци ра, де ли,  ге о по ли-
тич ки пре о ри јен ти ше те ме ђу соб но су ко бља ва. 

На ра ста ју ћа свет ска еко ном ска кри за са мо је убр за ла  
ге о по ли тич ке про це се ко ји се од ви ја ју у ди мен зи ја ма ко је 
во де пут „мул ти по лар но сти“ бу ду ћи да је њен епи цен тар и 
про стор ра зор ног де ло ва ња пре све га „евро а тлан ски свет“, а 
тек по сле дич но, на раз ли чи те на чи не – и дру ги ре ги о ни све-
та. Са отво ре ним ин тер вен ци о ни змом као на лич јем „арап-
ског про ле ћа“ на се вер но а фрич ко-бли ско и сточ ном про сто ру, 
ови ге о по ли тич ки трен до ви се пре тва ра ју у ма ње-ви ше отво-
ре ну бор бу за кре и ра ње но вих ин те ре сних сфе ра и стра те-
шко по зи ци о ни ра ње „ве ли ких игра ча“. На тај на чин се по-
ступ но отва ра огром но ге о стра те шко жа ри ште са не са гле ди-
вим ра зор ним по тен ци ја ли ма ко је се про те же дуж ве ћег де ла 
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„Ри млан да“ – од Па ки ста на, то јест прак тич но од ин диј ског 
пот кон ти нен та, до ме ди те ран ског Ле ван та - па да ље, обо дом 
се вер не Афри ке, до Ма гре ба. За Ср би ју и ње ну ге о по ли тич ку 
бу дућ ност да ле ко су нај зна чај ни ји про це си ко ји се тре нут но 
од ви ја ју у Европ ској Уни ји.   

У кри зној ЕУ те че стра те шко над и гра ва ње две исто риј-
ски при сут не а ге о по ли тич ке кон цеп ци је од ко јих је Уни ја 
са зда ва на, а ко је су кроз исто риј ски раз вој ове су пра на ци о-
нал не тво ре ви не би ле у јед ном ам би ва лент ном од но су – исто-
вре ме ном ри вал ству и са ве зу. Јед ну чи ни, на кон свет ских 
уде са опо ра вље на, “сред ње е вроп ска“ ге о по ли тич ка осо ви на 
„те лу ро крат ске“ Не мач ке и ње них исто риј ских са ве зни ка, а 
дру гу си ле атлан ти стич ке „та ла со кра ти је“ ан гло сак сон ског 
ти па – док оста ле зе мље, од оне нај ва жни је – Фран цу ске, 
пре ко зе ма ља Скан ди на ви је, Ме ди те ра на или, пак, оне не-
ка да шњег ис точ ног ла ге ра осци ли ра ју у свом пре те жни јем 
при кла ња њу јед ној од ове две оп ци је. 

Кон стант на те жња атлан ти стич ке оп ци је, још од вре-
ме на ње ног овла да ва ња за пад ним де лом европ ског кон ти-
нен та, је одр жа ва ње statusquo-а, од но сно сво је пу не ге о по-
ли тич ке пре мо ћи. У усло ви ма еска ла ци је си стем ске кри зе 
ка пи та ли зма упра во нео ли бе рал ног, „атлан ти стич ког“ ти па 
она се пре тво ри ла у сво ју ра ди кал ну вер зи ју: у по сте пе но 
пре тва ра ње ЕУ у „зам ку за Не мач ку“ ко ји ће је, до кле год 
тра ју дра ма тич ни раз ме ри кри зе, „по та па ти“ и ис цр пљи ва-
ти у еко ном ском и фи нан сиј ском „за пу ша ва њу“ број них ру па 
ко је су „атлан ти сти“, што као кон струк ци о ну гре шку, што 
као план ски про јект, „угра ди ли“ пре све га у ме ки тр бух еко-
ном ски сла би јих зе ма ља чла ни ца „са ве знич ке“ ЕУ.  Док се на 
Не мач ку вр ши при ти сак пре ба ци ва ња сно ше ња те ре та ду го-
ва и функ ци о ни са ња ин сти ту ци о нал но кон фу зног по рет ка, 
до би је но вре ме се на дру гим стра на ма по ку ша ва ис ко ри сти-
ти за стра те шке, ге о по ли тич ке до бит ке. Здру же ни при ти сак 
уну тар и из ван ЕУ на Не мач ку по пи та њу еми то ва ња „евро-
об ве зни ца“ упра во то има за сво ју по за ди ну. Из истог раз ло га 
све сно се уру ша ва ва жан део II сту ба Ма стрих та (за јед нич ка 
спољ на и без бед но сна по ли ти ка), од но сно на ста вља оп стру-
и ра ње ства ра ње за јед нич ких, европ ских без бед но сних сна га, 
а по тен ци ра ју би ла те рал на и мул ти ла те рал на са ве зни штва 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2014,год.Xvol.19 стр.191212

205

европ ских чла ни ца НА ТО-а у њи хо вим нео ко ло ни ја ним 
аван ту ра ма на про сто ру Се вер не Афри ке и Бли ског ис то ка.  

Не мач ка, на су прот то ме, не са мо да по ку ша ва да из бег-
не соп стве но „по та па ње“, већ да кри зу ЕУ, са да већ као из ра-
зи то пре моћ на др жа ва уну тар ње, ис ко ри сти за ја ча ње сво-
јих по зи ци ја - што са мо стал ним „чвр стим де ло ва њем“, што 
фор си ра њем у прав цу ства ра ња стра те шких са ве зни шта ва 
уну тар и из ван ЕУ. Ис ход „Бри сел ског са ми та“ одр жа ног 9. 
де цем бра 2011. го ди не ка да је Мер ке ло ва ус пе ла да, бар на не-
ко вре ме, на мет не „кон ти нен тал ној“ Евро пи не мач ко ви ђе ње 
уво ђе ња ди сци пли не у мо не тар но-еко ном ској сфе ри („по вра-
тив ши“ на сво ју стра ну по овим пи та њи ма Сар ко зи ја (ко ји ће 
убр зо из гу би ти власт од стра не „евро а тлан ти стич ки јег Ола-
на), а мар ги на ли зу ју ћи Ка ме ро на) чи је је мо мен тал но усва-
ја ње сво јим „ве том“ спре чи ла Бри та ни ја,22 пр ва је, ма да тек 
де ли мич на и при вре ме на по бе да не мач ке кон цеп ци је уну тар 
ЕУ. Из сво јих раз ло га, не мач ку по зи ци ју, чак уз ну ђе ње нов-
ча не по мо ћи евро зо ни, по др жа ва ли су Ру си ја и Ки на, пр ва из  
без бед но сно-ге о стра шких и ге о е ко ном ских раз ло га, а дру га 
из пре те жно еко ном ских.23 Не мач ка је, та ко ђе из сво јих стра-
те шких раз ло га, ја сно усме ре на на по бољ ша ње еко ном ске и 
по ли тич ке са рад ње са овим си ла ма, ко је мо гу да пре ра сту 
у не ка кав вид ге о по ли тич ког са ве за, пре све га са Ру си јом. 
Ме ђу тим, од 2012. го ди не при мет но је ме сти мич но по гор ша-
ва ње њи хо вих од но са. Оно је узро ко ва но пре све га не мач ким 
гру бим иг но ри са њем и кр ше њем ру ских ин те ре са за рад за-
шти те сво јих стра те шких по зи ци ја. Слу чај „ки пар ских ба-
на ка“ са мо је нај дра стич ни ји у ни зу. Све је то на ве ло Ру си ју 
да поч не да пре и спи ту је до са да шњи при ступ парт нер ству са 
„сред ње вроп ском оп ци јом“ и поч не да опи па ва те рен у кон-
так ти ма са атлан ти сти ма, пре све га Бри тан ци ма24 што, у но-

22 Уме сто да бу де усво јен кон сен зу сом, са да тек сту о ме ра ма спа са ва ња евро зо не 
и евро е ко но ми је пред сто ји про цес ме ђу вла ди них пре го во ра и ком пли ко ва не 
ра ти фи ка ци је у сва кој чла ни ци Уни је по на о соб, што у по је ди ним др жа ва ма 
из и ску је и ре фе рен дум ско из ја шња ва ње гра ђа на. Ви ше од то ме код: Сто ја но-
вић Ми ро слав, „Ри зик пре ве ли ке мо ћи“, Пе чат бр 196, 16.12. 2011, стр. 24-26

23 Ки ни, као ги гант ском про из во ђа чу–из во зни ку, по го ду је оп ста нак је дин стве-
ног ста бил ног тр жи шта ве ли ке ку пов не мо ћи као што је ЕУ.

24 Har ding Lu ke,  “UK mi ni sters to me et Rus sian co un ter parts as re la ti ons thaw”, 
Gu ar dian, Mon day 11 March 2013, http://www.gu ar dian.co.uk/world/2013/mar/11/
uk-rus sian-mps-me et-re la ti ons-thaw 24.06.2013;  Soboleva Inna , “Russia / UK 
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во на ста лим окол но сти ма, пру жа ју ру ку сва ком так тич ком 
са ве зу усме ре ном ка об у зда ва њу по ја ча ног не мач ког ути ца ја 
уну тар ЕУ“.25 Да ли ће евро а зиј ски и сред њо е вроп ски кон ти-
нен та ли сти ус пе ти да пре ва зи ђу не су гла си це, от кло не ме ђу-
соб не гре шке и пре о кре ну овај за обе стра не за бри ња ва ју ћи 
тренд – оста је отво ре но пи та ње.   

ПОСТОЈЕЛИУСЛОВИ
зАГЕОПОЛИТИЧКУ

ПРЕОРИЈЕНТАЦИЈУСРБИЈЕ?

Ду бо ко у за гр ља ју атлан ти стич ких струк ту ра и њи хо-
вих стра те ги ја, са вре ме на Ср би ја, од но сно ње на по ли тич ка 
ели та, или је не све сна или из крат ко ви дог опор ту ни зма све-
сно пре ви ђа да уочи ове про це се за рад иде а ли зо ва не ми то-
ло ге ме о при сту па њу „бе зал тер на тив ној Уни ји“. Ова кво „ан-
ти по ли тич ко“ по на ша ње у усло ви ма стра те шког ди фе рен-
ци ра ња и ре де фи ни са ња уну тар „кри зне“ ЕУ што по вла чи и 
ду го роч но су штин ско об у ста вља ње го то во свих да љих ин те-
гра ци ја, по Ср би ју мо же да бу де коб но. Док Ср би ја, и то уза-
луд но, у сва ком по гле ду (па и ге о по ли тич ки) та во ри у то ком 
ма ра тон ског про це са при кљу че ња ЕУ што уну тар се бе пре-
ви ре у прав цу су штин ске тран сфор ма ци је пут „аси ме трич не 
тво ре ви не“ где ће за си гур но ути цај ма њих др жа ва и на ро-
да би ти дра стич но мар ги на ли зо ван - про пу шта се дра го це-
но вре ме за по бољ ша ње сво јих крај ње уз др ма них по зи ци ја 
ко је се отва ра ју, са свим сво јим пра те ћим ри зи ци ма, у кри-
зним пре ви ра њи ма што убр за ва ју тен ден ци је мул ти по ла ри-
зма. Ста тич ност зна чи да ље сла бље ње и да ље фраг мен та ци ју 
што, у слу ча ју над ја ча ва ња би ло од две ге о по ли тич ке оп ци је 
у ЕУ, Ср би ју до во ди у још не за вид ни ји по ло жај. „У слу ча ју 
над ја ча ва ња ал тан ти стич ке оп ци је уну тар ЕУ, Ср би ји, до дат-
но фраг мен ти ра ној, у др жав ном сми слу раз ва ље ној и „ре ги о-
нал но ре струк ту и ра ној“, сле ду је,  на кон ду гог та во ре ња, ута-

Dialogue Reaches  New Level”, March 16, 2013 Combined report, RBTH, http://
rbth.ru/international/2013/03/16/russia-uk_dialogue_reaches_new_level_23929.
html 24. 06.2013.

25 Александар Гајић, „Геополитика кризе ЕУ“, Зборник КризаЕУ:оквири,доме
ти,трендови(прир.ГајићА,ИгрутиновићМ.), Институт за европске студије, 
Београд, 2013, стр. 152.
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па ње та кву Уни ју. У њој би она би ла не са мо још је дан ма ли, 
до дат ни тег око вра та за ду го трај ну па ци фи ка ци ју Не мач ке, 
већ и „кал др ма“ за ула зак ана дол ских и бли ско и сточ них ма-
са по сред ством Бал ка на у цен трал не про сто ре Евро пе... У 
слу ча ју успе шног „пре у зи ма ња“ Уни је од стра не Не мач ке и 
ње ног са мо стал ни јег де ло ва ња ми мо атлан ти стич ке оп ци-
је – Ср би ја би, до даљ њег, би ла оста вље на пред ње ним ка-
пи ја ма. Европ ској Уни ји под „сред њо е вро пља ни ма“ ну жно 
би би ло са мо да кон тро ли шу ко му ни ка циј ске прав це и га се 
кри зне еска ла ци је: ин те гра ци ја Ср би је у та кву ЕУ би ла би 
са мо по след ња пре о ста ла оп ци ја. У си ту а ци ји, да кле, да од 
стра не ал тан ти зма охра бре на Тур ска на ста ви да се ин фил-
три ра у сре ди ште Бал ка на, сред њо е вроп ској ЕУ оста ја ла би 
два из ну ђе на по те за: или да Ср би ју ге о по ли тич ки „про гу та“ 
у це ло сти, или да је по де ли на два де ла, из ме ђу ин те ре сних 
сфе ра гер ма ни зо ва не Евро пе и ре и сла ми зо ва не „нео о сман-
ске Тур ске“, при че му кон тро ла ко му ни ка циј ских ко ри до ра 
за Сред њу Евро пу има при о ри тет.“26

При ли ке за срп ску пре о ри јен та ци ју, ма да тре нут но не 
ве ли ке и из глед не, по сто је. Оне ни су вре мен ски не по сред но 
бли ске (јер раз вој мул ти по ла ри зма још ни је до вео до отво-
ре ног над ме та ња за пре ра спо де лу ин те ре сних сфе ра у овом 
де лу све та) и  без ве ли ких ри зи ка. Јер, шта ду го роч но има 
да из гу би не ко са пер спек ти ва ма по пут Ср би је? Но, са са-
да шњом по ли тич ком ели том – ре о ри јен та ци ја је  прак тич но 
не из во ди ва

Дру штве не ели те тран зи ци о не Ср би је су иде о ло шки и 
ин те ре сно под ути ца јем „атлан ти ста“ ко ји ма се при кла ња ју, 
не ка да до бро вољ но а не ка да не вољ но. Њи хов по глед на свет 
је ску чен, и ми мо гле да ња ка (иде о ло шки по јед но ста вље ном) 
„За па ду“ - пре те жно ве о ма не у пу ћен, чак слеп за про це се у 
остат ку све та. Раз ло зи то ме ле же у „фа сци на ци ји мо ћи“ ко ја 
је на За па ду, а у ко јој се пре пли ћу по да нич ки страх и ди вље-
ње. У ме ђу на род ној сфе ри и ге о по ли ти ци, ова фа сци на ци ја 
до во ди до пре ду бе ђе ња ка ко на про сто ру спољ не по ли ти ке 
не по сто ји ни ка кав ма не вар ски про стор ни за ре о ри јен та ци-
ју, ни ти за ба лан си ра ње и од бра ну соп стве них ин те ре са, па 

26 Александар Гајић, „У геополитичком процепу: Србија између ЕУ и 
Евроазијског савеза“, op.cit., стр. 440.
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се би ло шта од то га озбиљ но ни не по ку ша ва (сем ако се не 
си му ли ра за јав ност). При ме ри зе мља из нај бли жег су сед-
ства, при бли жно исте ве ли чи не и сна ге и исто риј ске суд би не 
(пост со ци ја ли стич ке тран зи ци о не зе мље) по пут Ма ђар ске, 
све до че нам су прот но: да зе мље уну тар ЕУ мо гу (јер мо ра-
ју) да се бо ре за сво је ин те ре се и да ус пе ју у то ме  по што 
про стор за то не да ни је не по сто је ћи, већ је по при ли чан. А 
и он се, од луч ним и хра брим во ђе њем по ли ти ке, мо же стал-
но по ве ћа ва ти. Сте пен отво ре не дра стич не кон фрон та ци је 
у са вре ме ним при ли ка ма ни ти ре а лан ни ти га ве ли ке си ле 
са да тре ба ју, па, сва ка ко, не тре ба ићи у прав цу ре о ри јен та-
ци је на гло и ра ди кал но, већ по ступ но, ни зом ма лих, тек при-
мет них ко ра ка. Обим за о кре та увек тре ба од ме ра ва ти пре ма 
ме ри от по ра ње му, пре ма си ли при ти са ка са ко јим се мо же 
но си ти и ко ји се мо гу из др жа ти. У ме ђу вре ме ну, тре ба за-
др жа ти до са да шњу иде о ло шку фра зе о ло ги ју и оп шта ме ста 
евро тлант ских ин те гра ци ја као из раз пу ке ло јал но сти ко ја се 
ви ше си му ли ра а све ма ње спро во ди.  Ку пље но вре ме тре ба 
ко ри сти ти за ствар но еко ном ско и ин сти ту ци о нал но об но ву, 
пре све га да се раз ви ја ју па ра лел не ка дров ске струк ту ре ко је 
ће у по год ном тре нут ку уско чи ти у јав ни ин сти ту ци о нал ни 
оквир и ко је ће на ове про сто ре, ис пр ва дис крет но, увла чи ти 
по на ше ин те ре се по вољ не ак те ре на ста ју ћег мул ти по ла ри-
зма. Иза европ ске фа са де тре ба ства ра ти срп ску др жа ву, а он-
да је по ступ но из ма ћи из на мет ну те ге о по ли тич ке по зи ци је 
„из ме ђу че ки ћа и на ков ња“.       

Три од че ти ри прав ца исто риј ског ге о по ли тич ког ути-
ца ја „ве ли ких про сто ра“ (атлан ти стич ки, сред њо е вроп ски и 
ори јен тал ни)  на Бал ка ну су не по вољ ни и од ви ја ју се на пре-
те жну ште ту Ср би је. Од свих цен та ра мул ти по ла ри зма, са мо 
Ру си ја има ду бо ке ге о по ли тич ке ин те ре се ко ји су у ве ћој ме-
ри ком па ти бил ни са срп ским. Они се у од ре ђе ном тре нут ку, 
ка да фа за пре ра спо де ле гло бал не мо ћи бу де сво јом ло ги ком 
не ми нов но уву кла све исто риј ске игра че на Бал ка ну да се 
„ри зич ни је ин вол ви ра ју“ на ње му, мо гу ко ор ди ни са но по-
кло пи ти и ис ко ри сти ти. Од дру гих, та ко ђе на кло ње них али 
уда ље них си ла, углав ном се мо же оче ки ва ти са мо на че ла по-
др шка те бли жа при вред на са рад ња. Но, и то ни је ма ло ако 
се му дро ис ко ри сти. 
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По тен ци јал за ге о по ли тич ки пре о крет, да кле, по сто ји и 
у пер спек ти ви ће би ти све ве ћи - ако се пра во вре ме но ис ко-
ри сти. Са јед не стра не, они ле же у по ступ ност ула ска Ру си-
је на про сто ре ју го и сточ ног де ла Ри млан да, као и бал кан ско 
тра си ра ње „ба лан си ра ју ћег ути ца ја“ на за пад ни део Евро пе, 
ЕУ и у окви ру ње – „сред ње е вроп ски кон цепт“ као ње гов 
„но се ћи стуб“.  Обзиромнапотенцијале,којауследвеликих
изначајнихпотребеобестране,могудадоведудодуготрај
не,стратешкесарадњеНемачкесаРусијом,заокретСрбије
катешњемвезивањузасвогисторијскогсавезникамогаоби
дадруги,ранијеописанисценарио,преокренеусвојукорист. 
У том слу ча ју Ср би ја би мо гла да ра чу на да, са Ру си јом иза 
се бе, мо же да оства ри исто риј ски до го вор са „сред ње е вро-
пља ни ма“, и - уме сто не ста бил ног про сто ра где се пот ку су-
ри ва ње спро во ди ма хом на срп ску ште ту - из ра сте у глав ног 
ре ги о нал ног парт не ра чи ји ја ча ње у бал кан ским раз ме ра ма 
мо же да бу де и га рант ре а ли за ци је нај ва жни јих ин те ре са 
„сред њо е вро пља на“ пре ко Бал ка на - на про сто ри ма Бли ског 
ис то ка. По вољ ну по ла зну осно ву за ова кав „ге о по ли тич ки 
сал то“ пру жа, као пр ви зна чај ни век тор кон ти нен та ли стич-
ког  упли ви са ња -  ру ски енер гет ски ко ри до ри ка Сред њој 
Евро пи. Дру ги мо мен ти, ко ји тек у ду го роч ни јој пер спек-
ти ви мо гу да бу ду отво ре ни и ис ко ри шће ни, ти чу се ви тал-
них без бед но сних раз ло га Ру си је (ану ли ра ње про ти ра кет ног 
шти та НА ТО на Бал ка ну, као по ку ша ја тур ског стра те шког 
„ши ре ња у ду би ну“ ко ји исто вре ме но до во де у  опа сност ру-
ске ин те ре се  на Кав ка зу, Бли ском Ис то ку, као и про јек ци је 
ка Сред њој Евро пи.  

Уме сто да, на шав ши се из ме ђу „че ки ћа и на ков ња“ тур-
ске и не мач ке ин те ре сне сфе ре бу де про гу та на и/или по де-
ље на, Ср би ја мо же по ста ти остр во на ко ме ће се из гра ди ти 
мост ка стра те шком парт нер ству из ме ђу европ ских кон ти-
нен та ли ста. Ти ме би, уме сто ка Тур ској, ве ћи део по лу о стр ва 
био при ву чен у ру ску ин те ре сну сфе ру ко ја стра те шки ко-
про спе ри ра у тран скон ти нен тал ној са рад њи Ру си је и на тај 
на чин „ре лак си ра не“ Не мач ке. Ка ко опи са ни ге о по ли тич ки 
про це си већ уве ли ко (ма да по ла ко и по ступ но) те ку, срп ска 
„пре о ри јен та ци ја“ та ко ђе мо же да се од ви ја по ступ но, фа зно. 
У про тив ном, мо же се ду го роч но из гу би ти бу квал но све што 
је ство ре но од по чет ка 19. ве ка. Об зи ром на сте пен са да шњег 
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ри зи ка и усло вље ност мо гућ но сти да се за о крет из ве де са ја-
чим, ди рект ни јим ин те ре сним упли ви ма оних си ла ко је су 
ком па ти бил не на шим ин те ре си ма а ко је би тај за о крет под-
у пр ле, сред ње роч ни пе ри од оста је отво рен за „при пре му за 
за о крет“. Нај ве ћи про блем за та ко шта Ср би ји пред ста вља ју 
не то ли ко ње ни скром ни ре сур си и у зна чај ној ме ри уру ше на 
ин сти ту ци о нал на ин фра стру ку тра, чак ни не до вољ на спрем-
ност по тен ци јал них ге о по ли тич ких парт не ра да се пра во вре-
ме но а не тек у по след њи час озбиљ но ин вол ви ра ју на по-
љи ма стра те шке са рад ње, већ - пре и из над све га - пот пу на 
не а де кват ност ов да шњих, у нај ши рем сми слу го во ре ћи, дру-
штве них и по ли тич ких ели та да по др же и из ве ду овај жи вот-
но ва жан „ге о по ли тич ки пре о крет“.   
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AleksandarSasaGajic

POSSIBILITYOFSeRBIÀ S
GeOPOLITICALReORIeNTATIONIN
THeCONTeMPORARYINTeRNATIO

NALCIRCUMSTANCeS

Resume

By trying to give reliable answer to question of possible
Serbià s geopolitical reorientation in present international cir
cumstances,thispaperdealswiththenumerousanswerstoprevi
ousquestions–WhereisSerbiasituatednow?Whathasbrought
Serbia there?What is Serbià s present geopolitical orientation
that needs rejectionand reorientation?Theoretical preconcep
tionsthatanurgeforgeopoliticalreorientationistheexpressi
onofunrealhopesof“geopoliticalnostalgia”aredenied.Then,
thepaperrevealsthat“Serbia’sgeopoliticalposition”inBalkan
didn’thave its specificgeopoliticalvalueonly inColdWarera
–butalsobeforeandafterthatperiod,withitsrecognizablecon
stantsandvariables.Allof themarecharacterizedbycontacts
of the different cultural and historical types and theirsmutual
competition:West,whichadvancedfromCentralEuropetoMe
diterraneanand,further,toOrient;Orient,whichadvancedfrom
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southeast tonorthwest and continental,whichadvanced south,
acrossDanube’sbasin, toMediterraneanand, further, thought
orientalareasof“Rimland”.

Bypointingouttothis“longdurеe”influencesonthecon
temporarypositionof21.CenturySerbia,thisworkgivescritical
reviewofSerbia’sforeignpolicyknownas“ForPillarsPolicy”
withitsgeopoliticaldimension,takingintotheconsiderationcur
rentmultipolartendenciesofinternationalscommunity’sevolu
tion.Thismultipolarworldisseenas“doubleedgesword”–as
future’sarenaofcompetitionwithitsnewoptions,newinterest
allianceswiththegrowingcentersofgeopoliticalandgeoecono
micalpower,butalsowithpossibilitiesofnewrivalries,alliances
anddangers.World economic crisis has just accelerated those
geopoliticalprocessesthatareleadingtowardmultipolarity,due
tofactthatitsepicenterandtheareaofmostdestructiveopera
tionisplacedin“euroatlanticworld”,andthen,consequently,
intheotherworldregions.

Inthatcontext,allrecenthappeningsinEU,NearEastand
Russia are being observed. Taking it all in consideration, aut
horestimatesthatchancesforSerbià sreorientationexitsonlyif
actualcircumstancesandGreatPowerinterestaretimelyused.
Thisreorientationisnotinshorttimeperiodachievableandnot
withoutbiggerrisks,but,asdescribedgeopoliticalprocessesare
running,itappearsasanecessity.Mainproblemforthatreori
entationseemstobenotsomuchSerbià sresourcesandsignifi
cantlydevastatedinstitutionalinfrastructure,neithertheshorta
geofGreatPowerscapabilityfortheirseriousinvolvementonthe
fieldsofstrategiccooperation,but–aboveall–unreliabilityofits
socialandpoliticalelitestorealizethattask.
Keywords:Serbia,geopolitics,multipolarity,worldcrisis
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