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ГЕОПОЛИТИЧНОСТШИРЕЊА
ЕВРОПСКЕУНИЈЕИПОЛОЖАЈСРБИЈЕ

Сажетак

Ства ра ње и ши ре ње европ ске ин те гра ци је (ЕУ) углав ном се 
схва та као еко ном ски и по ли тич ки про цес. Ге о по ли тич ки аспек ти 
су мар ги на ли зо ва ни, иако су упра во они има ли пре су дан зна чај. У 
те о риј ском сми слу, на ста нак европ ске ин те гра ци је за сни ва се на 
Heartland-Rimland кон цеп ци ји Хлад ног ра та, а у прак тич ном ге о-
стра те гиј ском сми слу она је, за јед но са НА ТО, пред ста вља ла аме-
рич ки тран са тлант ски „мо сто бран“ на за па ду Евро а зи је. При пре ма 
ин те гра ци је, ње но фор ми ра ње и про цес ши ре ња до ка зу ју по сто ја-
ње ге о по ли тич ких узро ка и по сле ди ца, ко ји ни су пре ста ли да ва же 
ни у пост би по лар ној епо хи. ЕУ и НА ТО су две ком пле мен тар не 
ор га ни за ци је, а њи хо ве те ри то ри јал не екс пан зи је су и да нас уса-
гла ше ни про це си. Упр кос то ме, у пр вој де це ни ји 21. ве ка ра ни је 
по ти сну ти ге о по ли тич ки ин те ре си Ру си је у Евро пи су ре ак ти ви-
ра ни. Они се за сни ва ју на те о риј ским по став ка ма нео е вро а зиј ства, 
а спро во ди ће се по сте пе но ге о по ли тич ком упо тре бом мре же га со-
во да и наф то во да ко ји ће снаб де ва ти енер гет ски за ви сну Евро пу. У 
кон тек сту са да шњег и бу ду ћег аме рич ко-ру ског над ме та ња за при-
до би ја ње Евро пе по зи ци о ни ра ће се Бал кан, Ср би ја и срп ске зе мље 
у це ли ни.

Кључ не ре чи: ге о по ли ти ка, екс пан зи ја, Европ ска Уни ја, НА ТО, Ср би ја
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ТЕОРИЈСКИИПРАКТИЧНИИСТОРИЈСКО-ГЕОПО-
ЛИТИЧКИТЕМЕЉИЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕ

Про цес ства ра ња и ши ре ња европ ске ин те гра ци је1) је ви ше-
ди мен зи о на лан, али се, у пр вом ре ду, на гла ша ва ње го ва еко ном-
ска, а тек по том и по ли тич ка ди мен зи ја. Ге о по ли тич ки аспек ти, по 
пра ви лу, оста ја ли су скрај ну ти и пре ћу та ни, што не зна чи да ни-
су по сто ја ли. На про тив, по сма тра ју ћи од но се у све ту по сле Дру-
гог свет ског ра та, за вре ме Хлад ног ра та и то ком тран зи ци о ног, 
пост би по лар ног раз до бља, тј. у по лу ве ков ном пе ри о ду на стан ка, 
уну тра шњег кон со ли до ва ња и те ри то ри јал не екс пан зи је европ ске 
ин те гра ци је, ге о по ли тич ки мо ти ви, ци ље ви и ин те ре си је су би ли 
пре суд но ва жни, али ни су би ли екс пли цит но по ми ња ни. Фор мал-
не раз ло ге за та кав став мо жда би тре ба ло тра жи ти у „на ци стич-
ком гре ху“ ге о по ли ти ке, ко ја је због рат не зло у по тре бе ана те ми-
са на и ли це мер но сма тра на ре тро град ном (псе у до)на у ком, иако се 
фак тич ка ге о по ли тич ност све та и Евро пе ни је сма њи ва ла. Ра ци-
о нал ни раз ло зи би ли су мно го ва жни ји – ге о по ли тич ко на сле ђе и 
пар ци јал ни на ци о нал ни ин те ре си би ли би са мо смет ња до ла зе ћој 
„иди лич ној“ епо хи ин те гра ци о ног пре о бли ко ва ња Евро пе под аме-
рич ким па тро на том. Шта ви ше, и да нас се по ста вља ње Европ ске 
Уни је у на уч не ко ор ди на те ге о по ли ти ке дог мат ски сма тра „не ко-
рект ним“, упр кос чи ње ни ци да се не ра ди о вир ту ел ној, не го о ја-
сно те ри то ри ја ли зо ва ној ка те го ри ји  (4,3 ми ли о на км2), ко ја има 
број ну по пу ла ци ју (500 ми ли о на ста нов ни ка), спе ци фи чан гло бал-
ни ге о граф ски по ло жај, ути цај и функ ци ју, ја сно уоч љив тран сгре-
си о ни фрон ти јер пре ма ис то ку и ју го и сто ку, ве о ма ре спек та бил не 
„твр де“ и „ме ке“ чи ни о це мо ћи...  

У ка квим усло ви ма и са ка квом „ми си јом“ је ства ра на европ-
ска ин те гра ци ја? Гло бал на ге о по ли тич ка ма три ца је кон цеп циј ски 
по ста вља на упо ре до са про ме на ма „ста ња на те ре ну“ европ ског 
ра ти шта, тј. мно го ра ни је од „екс пло зи је“ европ ских иде ја, њи хо-
вог ин сти ту ци о на ли зо ва ња и за че та ка фак тич ке ин те гра ци је у го-
ди на ма не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та. Иако је рат окон-
чан 1945. го ди не, ње гов „пре лом“ де сио се ра ни је – за у ста вља њем 
не мач ке офан зи ве на Ис точ ном фрон ту по бе дом Цр ве не ар ми је у 
1) По јам европскаинтеграција у овом тек сту под ра зу ме ва све про мен љи ве об ли ке и на зи-

ве еко ном ског, по ли тич ког, прав ног, ге о по ли тич ког и дру гог ор га ни зо ва ња у Евро пи – од 
ини ци јал не Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик (ЕЗУЧ) 1951. го ди не, по том Европ ске 
еко ном ске за јед ни це (ЕЕЗ) 1957/58. го ди не и Европ ске за јед ни це (ЕЗ) 1967. го ди не, до 
Европ ске Уни је (ЕУ) 1992/93. го ди не, ко ја и да нас тра је, ши ри се и чвр шће се по ве зу је 
на уну тра шњем пла ну.      
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Мо сков ској, а по том и Ста љин град ској и Кур ској би ци2). За пад, ко-
ји су та да пер со ни фи ко ва ли САД и Ве ли ка Бри та ни ја, ни је сум њао 
не са мо да је по раз Не мач ке не ми но ван и са вој ног ста но ви шта 
„тех нич ка ствар“ (тем по, из нос обо стра них гу би та ка у људ ству и 
тех ни ци, еко ном ско ис цр пљи ва ње...), те да ће усле ди ти со вјет ска 
кон тра о фан зи ва пре ма за па ду Евро пе, не го да сле ди за у зи ма ње по-
зи ци ја за пред сто је ће из ве сно су пар ни штво СССР (оте ло тво ре ње 
те лу ро кра ти је) и САД (оте ло тво ре ње та ла со кра ти је). У тој бор-
би за ус по ста вља ње гло бал ног ге о по ли тич ког по рет ка глав ни је 
„улог“ би ла и оста ла Евро а зи ја.

Те о риј ски ге о по ли тич ки пред ло жак аме рич ке ви зи је бу ду ћег 
гло бал ног су че ља ва ња са чи нио је Спајк мен 1944. го ди не3). Ње го во 
по зи ци о ни ра ње из во ра свет ске (над)мо ћи уRimland-у као обод ном 
евро а зиј ском по ја су за сни ва ло се на ста рој и од кра ја 19. ве ка већ 
прак тич но оства ри ва ној Ме хе но вој кон цеп ци ји по мор ске мо ћи (see
power), те ви ше на мо ди фи ка ци ји не го на не га ци ји три ва ри јан те 
Ме кин де ро ве кон цеп ци је мо ћи из 1904, 1919. и 1943. го ди не  (Pivot
Area – Heartland)4). Не са мо Спајк ме но ва, не го и тре ћа, ко ри го ва на 
Ме кин де ро ва кон цеп ци ја из 1943. го ди не не мо гу се сма тра ти слу-
чај ном ко ин ци ден ци јом, већ не по сред ном по сле ди цом со вјет ских 
по бе да на Ис точ ном фрон ту. За аме рич ку гло бал ну до ми на ци ју од 
2) У Мо сков ској би ци (2. ок то бар 1941. – 7. ја ну ар 1942. го ди не) спре че но је оп ко ља ва ње, 

бло ки ра ње, ис цр пљи ва ње и по сте пе но уни шта ва ње глав ног гра да СССР Мо скве (слич-
но оп са ди Ле њин гра да), чи ме је „оту пље на оштри ца“ не мач ког blitzkrieg-a; у Ста љин-
град ској би ци (17. јул 1942. – 2. фе бру ар 1943. го ди не) оне мо гу ћен је не мач ки пре лаз 
пре ко Вол ге и про дор пре ма пре де ли ма бо га тим наф том као нео п ход ном вој ном ре сур-
су; у Кур ској би ци (5. јул – 23. ав густ 1943. го ди не), нај ве ћој тен ков ској би ци у до са да-
шњој исто ри ји, рат је и фор мал но пре о кре нут, а кон тра о фан зи ва Цр ве не ар ми је до би ла 
је нео п ход не прет по став ке.      

3) У свом де лу из 1942. го ди не Америчка стратегија у светској политици (Nic ho las 
Spykman, America’sStrategyinWorldPolitics:TheUnitedStatesandtheBalanceofPower, 
Har co urt, Bra ce & Co., New York, 1942.) Спајк мен сле ди ме кин де ров ску инер ци ју и да је 
пред ностHeartland-у, али у сво јој књи зи Географијамира, пост хум но об ја вље ној 1944. 
го ди не (Nic ho las Spykman, TheGeographyofthePeace,Har co urt, Bra ce & Co., New York, 
1944.), он по тен ци ра по сред нич ку уло гу Rimland-а из ме ђу коп не не уну тра шњо сти и 
оке ан ских ба се на, те у тој обод ној обла сти Евро а зи је ло ци ра „кључ“ свет ске до ми на ци-
је.    

4) Ma han, Al fred T. (2004), TheInfluenceofSeaPoweruponHistory1660-1783, The Pro ject 
Gu ten berg Ebo ok. (ори ги нал но из да ње 1890. го ди не)

  Mac kin der, Hal ford John (1904), „The Ge o grap hi cal Pi vot of Hi story“, GeographicalJour-
nal, 23(1904), The Royal Ge o grap hi cal So ci ety, Lon don.

 Mac kin der, Hal ford John (1996), DemocraticIdealsandRelity, Na ti o nal De fen se Uni ver sity 
Press, Was hing ton, DC. /елек трон ско из да ње/ (ори ги нал но из да ње: He nry Holt &Co., New 
York, 1919.)

 Mac kin der, Hal ford John (1996), „The Ro und World and the Win ning of the Pe a ce“, у: De-
mocraticIdealsandRelity, Na ti o nal De fen se Uni ver sity Press, Was hing ton, DC. /елек трон-
ско из да ње/ (ори ги нал но из да ње: ForeignAffairs, July 1943, Co un ceil on Fo re ign Re la ti-
ons, Inc., New York)
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пре суд ног зна ча ја је кон тро лаRimland-а, чи ја гло бал на стра те гиј ска 
уло га је сте даHeartland (СССР) др жи у окру же њу и не до зво ли тој 
„мо ћи коп на“ да при сту пи оке ан ским оба ла ма и аква то ри ја ма, те 
на тај на чин угро зи већ ус по ста вље ну аме рич ку „моћ мо ра“. Сход-
но то ме, пр во ра зред ну уло гу има ју два ма кро-ре ги о наRimland-а: 
па ци фич ко (да ле ко и сточ но) и атлант ско (за пад но е вроп ско) про че-
ље Евро а зи је. (скица1) Да кле, при а тлант ска Евро па, укљу чу ју ћи 
сре до зем ни и бал тич ки „за лив“ Атлан ти ка, има кључ ну ге о по ли-
тич ку уло гу. И већ кра јем ра та та ла со крат ски За пад (САД и Ве ли ка 
Бри та ни ја) оства ру ју ва жну акви зи ци ју – ис кр ца ва њем у Нор ман-
ди ји оства ру је се не са мо тре нут ни, већ и бу ду ћи  тран са тлант ски 
мо сто бран (на Да ле ком ис то ку то је био Ја пан). За пад на Евро па 
већ та да до би ја ба ри јер ну уло гу  про тив „ру ске опа сно сти“ ко ја би 
мо гла из ду би не евро а зиј ског hinterland-а да угро зи је ди ног пра вог 
по бед ни ка у Дру гом свет ском ра ту – САД. Крх кост ус по ста вље ног 
тран са тлант ског мо сто бра на тре ба ло је у по сле рат ним го ди на ма 
до дат но оја ча ва ти ге о е ко ном ском, ге о по ли тич ком и ге о стра те гиј-
ском „ар ма ту ром“, и то не са мо пре ма за пад ној стра ни Атлан ти ка 
као „но вог Ме ди те ра на“, већ и на уну та ре вроп ском пла ну.

Скица1:СпајкменовRimlandсадвакључнаевроазијска
прочеља–западноевропскимидалекоисточним

Извор: Nichol as  Spykman , TheGeographyofthePeace,

Harcour t,  Br ac e  & Co . ,  Ne w Y ork, 19 44 .  (p . 52)
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ИНТЕГРАЦИОНОГЕОПОЛИТИЧКО
„ПРЕПАРИРАЊЕ“ЕВРОПЕ1945-1950.

 Као ш т о  се  ди сциплинова но пре ћу тку је  сушти нска гео по-
ли ти чност е вро пск е инт ег рације, тако се  за немар ује и  послерат ни  
пери од  1945-1 950 . год ине  т о ком  кога се  врши ла темељна  припрема 
западн оевропск ог  дела Rimland-а   ка ко  би се тај  п росто р упод-
оби о за  даљу пр оа меричку и трансатла нтску мо стобр анску  функ-
цију. Чак и  д а је х тела, Европа томе  ни је мо гл а  да се одуп ре  за то 
шт о  је 1945. го дину д оч екала к ао  „п оли ти чки пату љак “. До р ата  
на јвеће , најм ногољудн ије и  економски  н ај снажниј е з емље би ле  
с у после  њ ега „на ко лен има“: Н ема чка – поражена , сруш ена ,  са 
униш те ном при вр едом и  п од  управо м п обедник а;  Италија  –  та кође,  
п обеђена  и  немоћна ; Шпанија – о пу стош ена ран иј им  грађанс ки м 
 ратом, п од  ф ра нк ис тичком д ик татуром,  п ро казана и ма ргина ли зо-
ва на ; Француск а – пон иж ена збо г  ратне  ко ла борације и са  м алим 
ут иц ајем;  Ве лика Британија – с а оств ар ено м  „Пиров ом побед ом“, 
ал и  и  са ратно м  ис црпље ношћу к ој а  је јасно указ ива ла на дол аз-
ећи кол апс импер иј е;  СС СР – п обе дник са вел ик им људски м  и 
м атеријалним  жртвама, а н а З ападу  в ећ  доживљ а ва н  као  претња .. .. 

„ Ударнич ку пет ол ет ку“ геоп ол ит ичког  пр епарир ањ а  Европе 
о бе лежило  је не колико  реп ерних  до гађаја  и процеса: 

● Један гово р  Винстона Ч ерч ила, од рж ан 5. ма рт а 1946 .  године 
на Вест ми нстер ко леџ у у Фулт ону  ( Мисури ,  САД) у  присуству ам-
ери чког  пр едседн ика Тру ман а, вр ат ио је у упо тр ебу раниј и  термин 
гвозденазавеса („Од  Шћећин а н а Бал ти ку до Трс та  на Ја дранско м 
 мор у гвозде на  з ав еса се с пус тил а шир ом  континент а“), п ози ва јући 
на заједни чк у о дб рану  ат лан тске  за једнице  од СССР и н ај ав љујући 
 биполарн у п оделу Ев ро пе на д ве и нтересне  сф ере – а мерич ку на 
за паду и совј етс ку на истоку .  Други гов ор,  о др жан 19.  с ептембра  
1946. го дине на  Ун иверз итету у Цири ху,  обично с е сматр а  пре су д но 
важн ом  и  а утентичном ев ро пском интег ра ционом  иниц ијативо м.  
О н се зало жио за  ст варање “н еке в рсте Сј ед ињених Евро пских Др-
жав а”, а прв и  корак тр еба ло је д а  буде “партнерство Фр ан цу ске и 
Нема чк е” . Међ утим, а ко  с е чак  и  занемари  да   предл ожени н аз ив 
 неодољ ив о  под сећа на прекоа тлантс ког саве зника ,  ин дикати вно  
је  да с е  један  та ко  угле дн и  по литича р  побед ни чке Ве лике Б ритан-
ије велик од ушно одриче  в одеће у логе св ој е  з емљ е и пр еп уш-
та  је „ос ови ни “ једног  т радиционал ног ко лониј алн ог  с упарни ка 
 (Француска ) и ра тн ог  архи-непри јатеља (Немач ка );  
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Скица2:ПозицијаЕвропеуевроазијским„кљештима“
америчкеталасократскесиле

 4

 „Дугим телеграмом” из Москве 1946. године и постављањем основа „Стратегије 
обуздавања” у Foreign Affairs-у 1947. године5, Џорџ Кенан, de facto, позвао је на операцио-
нализацију Спајкменове геополитичке концепције и најавио почетак Хладног рата6. 
„Преливањем“ Другог светског рата у Хладни рат, свет се нашао у предворију новог су-
коба. Евроазијска хладноратовска „кљешта“ јесу имала и далекоисточни „пипак“, али на-
јделикатнија позиција припала је управо Европи, која се нашла непосредно између „чек-
ића и наковња“ америчких и совјетских интереса. (скица 2) Дакле, Хладни рат, бипол-
аризам и Гвоздена завеса представљају суштински важан геополитички и геостратегијски 
контекст без кога се не би остваривала економска и политичка димензија интеграције -
приатлантске Европе у другој половини 20. века. 
 

Скица 2: Позиција Европе у евроазијским  „кљештима“ 
америчке таласократске силе 

 

 
Извор: Chaliand, Gérard; Rageau, Jean-Pierre (1983), Atlas Stratégique 

– Géopolitique des rapports de forces dans le monde, Fayard, Paris. (p. 25) 
 

 Труманова доктрина промовисана је 12. марта 1947. године као економскa помоћ 
нестабилној Турској и грађанско-идеолошким ратом растрзаној Грчкој. Декларативно, она 
је требало да заустави ширење комунизма у ове две државе, али су главни разлози били 
геополитичке и геостратегијске природе – да је СССР успео да својој интересној сфери 
прикључи Грчку и Турску, заједно са Албанијом и Југославијом које су тој сфери већ (још 
увек) припадале, под својом контролом имао би планетарно важну балканско-малоазијску 

                                                 
5 На основу „Дугог телеграма“ од 22. фебруара 1946. године и вишемесечних процена послератне геострате-
гијске оријентације СССР, Џорџ Ф. Кенан, тадашњи водећи амерички „совјетолог“ и руководилац Тима за 
стратешко планирање, у јулском броју тромесечног часописа Foreign Affairs 1947. године објавио је текст 
„Изворишта совјетске политичке стратегије“ (под псеудонимом „Х“), где је концепцијски утемељио будуће 
америчко супротстављање наводном руском експанзионизму. „Тај чланак остаје као један од најзначајнијих 
текстова у историји дипломатије.“ Група аутора (1999), Светска енциклопедија мира, том 2, Завод за уџбе-
нике и наставна средства; Центар за демократију; Гутенбергова галаксија, Београд. (стр.68) 
6 Термин Хладни рат први је употребио саветник америчког председника Бернард Барух током једне дебате 
у Конгресу 1947. године, али истинским „оцем Хладног рата“ сматра се управо Џорџ Кенан. Ипак, у теориј-
ском смислу та заслуга, у првом реду, припада Николасу Спајкмену. 

Извор:Chaliand, Gérard; Ra ge au, Jean-Pi er re (1983), AtlasStratégique
–Géopolitiquedesrapportsdefor-

cesdanslemonde, Fayard, Pa ris. (p. 25)
● „Д уги м т елеграмо м” из Мо ск ве  1946 .  го ди не и пос та-

вљањем  о снова „Стратег иј е обуздавања ” у ForeignAffairs-у 1947. 
год ин е5) ,  Џ ор џ  Ке нан, de facto, по з ва о  је  на опе рац ио нализац иј у 
Спај км енове ге ополит ичке конц еп ци је и нај авио поч етак Хл адног 
рат а6). „Преливањем“ Д ругог све тск ог  рата  у Хла дн и рат, с в ет  се 
нашао  у  п ред ворју н овог су коба.  Евроази јс ка   хлад норато вска 
5)  На осно ву „Ду гог те ле гра ма“ од 22. фе бру а ра 1946. го ди не и ви ше ме сеч них про це на 

по сле рат не ге о стра те гиј ске ори јен та ци је СССР, Џорџ Ф. Ке нан, та да шњи во де ћи аме-
рич ки „со вје то лог“ и ру ко во ди лац Ти ма за стра те шко пла ни ра ње, у јул ском бро ју тро-
ме сеч ног ча со пи са ForeignAffairs1947. го ди не об ја вио је текст „Из во ри шта со вјет ске 
по ли тич ке стра те ги је“ (под псе у до ни мом „Х“), где је кон цеп циј ски уте ме љио бу ду ће 
аме рич ко су прот ста вља ње на вод ном ру ском екс пан зи о ни зму. „Тај чла нак оста је као је-
дан од нај зна чај ни јих тек сто ва у исто ри ји ди пло ма ти је.“ Гру па ауто ра (1999), Светска
енциклопедијамира, том 2, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства; Цен тар за де мо кра-
ти ју; Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе о град. (стр.68)

6)  Тер мин Хладнират пр ви је упо тре био са вет ник аме рич ког пред сед ни ка Бер нард Ба рух 
то ком јед не де ба те у Кон гре су 1947. го ди не, али истин ским „оцем Хлад ног ра та“ сма тра 
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„кљешта“  ј ес у и ма ла и  да ле коисто чн и „пипак“,  али на јделик-
атнија п озициј а  прип ала ј е  управо  Е вропи,  кој а се на шла  непосре-
дно  између  „ч ек ића и на ковња“ а меричких  и совјетск их  и нт ереса. 
(скица2)  Да кле, Хл адн и р ат, б ипол аризам  и Гво з де на  за веса пр-
е дста вљ ају  суштин ски важан ге ополитички и геос тр ат егијск и 
к онтекст  бе з к ога с е н е  би ос тв ари ва ла еко н омска  и полит ичка 
дим ензија  и нт еграције  приатлан тске Евр оп е  у друго ј половин и  20 . 
века.

● Тру ма но ва док три на про мо ви са на је 12. мар та 1947. го-
ди не као економскa по моћ не ста бил ној Тур ској и гра ђан ско-иде-
о ло шким ра том рас тр за ној Грч кој. Де кла ра тив но, она је тре ба ло 
да за у ста ви ши ре ње ко му ни зма у ове две др жа ве, али су глав ни 
раз ло зи би ли ге о по ли тич ке и ге о стра те гиј ске при ро де – да је СССР 
ус пео да сво јој ин те ре сној сфе ри при кљу чи Грч ку и Тур ску, за јед-
но са Ал ба ни јом и Ју го сла ви јом ко је су тој сфе ри већ (још увек) 
при па да ле, под сво јом кон тро лом имао би пла не тар но ва жну бал-
кан ско-ма ло а зиј ску тран сми си ју, укљу чу ју ћи и зо ну Мо ре у за (Бос-
фор и Дар да не ли), те Ис точ ни Ме ди те ран, Бли ски Ис ток, Су ец ки 
ка нал... То зна чи да би Rimland био пре се чен, оп ко ља ва њеHear-
tland-а про па ло, „Стра те ги ја об у зда ва ња“ оне мо гу ће на и гло бал на 
су пре ма ци ја аме рич ко-бри тан ске „мо ћи мо ра“ до ве де на у пи та ње. 
На кра ју, ди рект ном ин тер вен ци јом САД и Ве ли ке Бри та ни је про-
тив Мар ко со вих ге рил ци и ле ви чар ске ре во лу ци је, Грч ка, а за јед но 
са њо ме и Тур ска, укљу че не су у ин те ре сну сфе ру За па да.

● Мар ша лов план („План Европ ске об но ве“) озва ни чен је 12. 
ју ла 1947. го ди не, био је не по сре дан на ста вак Тру ма но ве док три-
не, про ши ре не са Грч ке и Тур ске на зе мље за пад не и ју жне Евро-
пе (из у зи ма ју ћи фран ки стич ку Шпа ни ју). План је зва нич но тра јао 
до 1951. го ди не, а нај о бил ни ју по моћ до би ле су Ве ли ка Бри та ни ја 
и Фран цу ска – две за аме рич ке ин те ре се нај зна чај ни је при а тлант-
ске и „мо сто бран ске“ зе мље. (скица3) Аме рич ка по моћ фор мал но 
је, та ко ђе, обра зло же на су зби ја њем ко му ни зма, али је ње на глав на 
функ ци ја би ла да оја ча не са мо при вред ну и тех нич ку, не го и по ли-
тич ку, ге о по ли тич ку, ге о стра те гиј ску и оста лу тран са тлант ску „ко-
нек ци ју“ За пад не Евро пе са САД. Уоста лом, на ив но је оче ки ва ти 
да је Џорџ Мар шал, бу ду ћи да је и пре и по сле та да шње по зи ци је 
Др жав ног се кре та ра САД (1947-1949.) био на ви со ким и од го вор-
ним вој ним функ ци ја ма7), упу ћи вао по моћ Евро пи са мо из еко ном-

се упра во Џорџ Ке нан. Ипак, у те о риј ском сми слу та за слу га, у пр вом ре ду, при па да 
Ни ко ла су Спајк ме ну.

7) Џорџ Маршал (1880-1959) био је официр у Првом светском рату, бригадни генерал 
постао је 1936. године, начелник штаба Армије САД 1938. године, на реформама 
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ских и иде о ло шких раз ло га. Мно ги „евро по ло зи“ и да нас сма тра ју 
да је упра во Мар ша лов план био нај зна чај ни ји кон кре тан по кре тач 
европ ске ин те гра ци је.

Скица3:Европскедржавекорисници
помоћиМаршаловогплана


Извор:h ttp://sr .wi kipedia.or g/M ars hall_Plan.pn g

● Титов о „истор иј ско  НЕ“ Ин ф ор мбироу  1 948 . годин е и мало 
је н епоср едн е  идеолошко-пол итичк е, еко ном ск е и в о јн е  пос ледице , 
а ли  ј е  мало п ажње поклањ ано  геополитич ким имплик аци јама, ко је  
су у  балкански м,  ев ропским и глобалним окви ри ма биле  још з на-
чај ни је. Од1945.до1948. године „дру га“  Југосл авија  припадал а 
ј е телурок ра тс ком исто чн ом  б локу који се  пр остира о од Па цифи-
ка до Ме ди терана , тј. до  њ еговог  важног Ја дранског  „зали ва“  који 
се  дубоко  укл инио  на  север,  пр ем а цен тралној  Европи .  Гв оздена  
з авеса  у на стајању  т ада је  била трасир ан а среди ном Ја др анс ко г 
басе на . После1948. године „д руга“ Ј уг ославиј а п релази  на ст ра-

војске и њеном повезивању са британском војском радио је 1939-1940. године, у 
Другом светском рату био је на високим командним функцијама и директно руководио 
операцијама америчке војске, „генерал са пет звездица“ постао је 1944. године. 
Учествовао је у стварању НАТО 1949. године, а 1950-1951. године био је Министар 
одбране САД. Године 1953. добио је Нобелову награду за мир(?!).
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ну  талас окр ат ског За па да и ис точном  бло ку дуго ро чн о  запреча ва 
 страт еш ки пр иступ Јадр ану  и Медит ера ну. Гвоз де на зав ес а тако  
се  трансли ра са Јадрана  у  ср едишње д ел ов е балканск ог  копна,  
ш то у е вроа зијск им  р азмерама не предс та вља ве лико  п ро сторно 
п омерање ,  ал и  је та  п ро ме на  имала  изузета н с ве т ски  квалитатива н 
г еополити ч ки  значај. З ападноевро пск и део ам ер ичких евроаз-
ијски х  „к љешта“ у  балканс ком  се кт ору је в ећ  та да  по казивао 
 својств а е кспанзи вности и ин те грати в но ст и.  

● После  б ерли нс ке  кризе  194 8.  године  г еопол итичка  и 
 ге ос тратегиј ска  дименз ија  т р анса тлантск ог  по ве зивањ а и унут-
рашњег  за па дноевр опс ког интегр и са ња ниј е  се  више п рикривала 
екон омском и ид ео лошко- по литичком  маском –  4.  ап р ил а 1 949. 
 го дин е фо рмиран ј е  НАТО  као сев ерноам ери чко-запад нев ро пск а 
 транса тла нтска војна али ја нса по д  неприко сн овеном  командом  
САД. Од  д ванае ст држ ава -оснив ача, деве т је бил о из при атлантс-
ке  западн е  Ер опе , а је дн а  и з  ју жне Ев роп е  (И талија).  Медитера нс-
ко  позици онирање  комплетирано  ј е хитрим  укљу чи в ањем  Грчке  и 
 Турске 19 52.  године, а  це нтралн оевропско  при јемом С Р  Немачке 
19 55 . године , к оја је пр етх одно с тв ор е на од  француск е, британск е 
 и амери ч ке  о куп ационе  з он е  23. маја  19 49 . године  и  геоп ол ит ичк и 
 „декодир ана “ о д  не кадашње г сим бо ла  тел урократ иј е до дис ципли-
но в аног  члана  таласокр атског  савеза .

Слично пе риоду п ос ле  Првог  с ве тс ко г рата,  ка д а и з европс-
ког  поку шај а пре ва зил аж е ња пос ттраума тск ог  синдрома настају  
и нтег рацион е идеје и акт ив ности к ао шт о  су П аневроп ски покре т 
1923. год ин е и Први  паневроп ск и  конгрес  у  Бечу 1926 . годин е,  а 
 по том и Бријанови пре дл ози о е вропс кој ин теграцији 19 29. и 19-
30. године8), пос тр атни конт екст у Е вр оп и  и  свету  19 45- 1950. 
 го дине, н а који с е надо везивал а колект ив на психоз а  стр аха од но ве 
ратн е претње,   прои зве о  је   ре не са нс у „евр опске и де је“ и бројн е 
 ин ституц ион ализован е  рад ње ус ме рен е  на оства ри вање е ко ном ске 
и поли ти чке интеграц иј е  на запа ду  к он тинента. Ти  пр оцеси  с у се 
прож им ал и и до пуња ва ли са  већ  д але ко одмак л им  и  из разито к о-
нкре тн ији м активн остима  на  геополит ичком и геостр ат егијском 
пла ну . Конгр еси у Монтр еу 27-31. а вг уста  1947. го ди не и Х аг у 7 -10. 
маја 1948. године  били су  за четак де ликатн ог stepbystep е вропског 
о ку пљ ањ а. Уп раво  Конгрес  у Хагу про из вео  је иници јативу  М оне -
8) После предлога француског премијера Аристида Бријана у Друштву народа 1929. 

године да се формира Федерација европских држава, већ 1930. године уследио је његов 
документ „Меморандум о организацији система Европске федералне уније“. Али, 
економска криза, појава наци-фашизма и Други светски рат маргинализовали су ове 
интеграционе процесе.
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Ш уман (смат ра  се фунд аментом  е вропск е интегра ције) и с тварање 
Евр оп ског с аве та, чији  ј е  Статут  5.  м аја 1 949. г од ине Лондо нским 
 споразумом п отписало  десет  земаљ а, од  којих  с амо дв е, Ш ве-
дска и И рс ка , нис у месец да на раније  у чествовале  у формирању  
Н АТО-а!!! У сл едио је  Шуманов пла н  кој им је  Фран цуска  из ра зила 
спрем нос т на инициј ално привредн о  заједништво  с а Нема чко м ( у 
обла ст и  у гља и чели ка као  „н ај ма њег заје дничког сад рж аоца“), а 
по том Деклараци ја  9. маја 1 95 0. годин е (Дан  Ев ро пе). То је дове ло 
до оснивањ а  Европске  з аједни це за угаљ и ч елик (ЕЗУЧ)  П ариски м 
 уг овором кој и  је 18.  апри ла  1951 . године  по тписа ло ше ст зема ља, 
ме ђу којима са м о  СР  Не мачка  ни је би ла  оснивач  НАТО!!! 

ГЕОПОЛИТИЧКАСУШТИНАШИРЕЊА
ЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕ

Иста „ европска шест орица“ која  ј е осно ва ла  ЕЗУЧ  у  Риму су 
27 . марта  195 7. годи не  по тписали уговоре  о Европ ско ј  економској  
заједни ци  (ЕЕЗ) и   Европској  з аједници  за  атомску  енергију  
( Е ВРОАТОМ). У го вори су ступи ли на с наг у 1. јан уа ра 19 58 . године 
 и то је  датум  зв ан ичног осни вања  с ада шњ е Евр оп ске У ни је. За јед-
ништво је тако  обухва ти ло  гото в о  чи тав у при вр ед у,  али је им ало 
и из ра зиту геополитичку  ко нотац ију. Све з емље-оснивачи  в ећ од 
1 955 . годи не  би ле су  у  НАТО-а(!!!),  а  њихов е  ис ториј ск и  на слеђене 
с пор ов е и  п арција лне инте рес е пацифи ко вао је н епр ик основе ни 
 војни и економ с ки а уторитет  предво дн ика  а ли јансе – С АД. У г ео-
графс к ом  см ислу, новофо рмиран а ЕЕЗ  ни ј е у це лин и обух ватала 
тр и ев ропска макро-регио на  ( западн у ,  ју жну  и цен тр ал ну), али  с у 
са ста новиш т а гео политич ко г  по ло жаја и зн ач аја то би ле  веома  
ва жн е  партицип аци је –  Фр ан цуска и И талија  контр оли сале с у 
зап ад ни Мед ит ер ан  и прол аз према ис точ ном делу  басе на (Си ци-
лијанск и кана л); СР Н ем ачка је б ил а  бедем  и стурен прем а „Че шк ој 
тв рђа ви“ и „Ко ридору  рат ова“, тј . прва  л ини ја одбра не  од „Рус ке  
опасности “; з емље Б еН еЛу кса и,  та ко ђе ,  Францус ка  с у  простр ан ом 
 литорал но м п артици па ци јом омог ућавале к валитетн о  и дуг орочно 
ф ундирање  европско г  „с туба“  тран сатлантс ког  „мост а“. Тако је 
фо рм и рано пространо  и компа ктн о језгро (1, 164 ми лион а км2) око 
ког а  је касн иј е у  шест ф аз а (зак љу чно са 2 007. го дин ом ) нараст ала 
и изну тра јачал а  ев ропска интегр ација.  ( скица4)
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Скица4:Формирањеишестфаза
проширењаевропскеинтегарције

 7

 
 

- Прво проширење – Упркос захуктавању Хладног рата, који је у централној Европи имао 
драматичне размере (мађарска и чешка криза), те јачању унутрашњег јединства ЕЕЗ (Ца-
ринска унија 1968. године, Европска политичка сарадња 1970. године...), експанзија се ни-
је остваривала управо због разлика у геополитичким перцепцијама европске будућности. 
На једној страни био је америчко-британски приступ који је подразумевао јачање војног 
савезништва, геостратегијске димензије и трансатлантског карактера европске интеграције 
као инструмента у биполарном сучељавању, док је на другој страни била Де Голова визија 
европске аутономности и поступног повезивања у географским континенталним контура-
ма. Управо Де Гол се својим ауторитетом у два маха (1963. и 1967. године) супротставио 
пријему Велике Британије због блиских веза са САД. После његовог силаска са политичке 
сцене остварено је прво проширење (1. јануара 1973. фодине). Тадашња Европска заједни-
ца постала је групација „деветорице“ (1,522 милиона км2) и најавила свој будући трансгре-
сиони територијални тренд. Геополитички значај новопримљених земаља био је очигле-
дан: Велика Британија је употпунила атлантску „фасаду“, успоставила недостајућу евро-
америчку „копчу“ и постала поуздани амерички експонент унутар европске интеграције 
(„амерички носач авиона на западним обалама Европе“); Ирска, иако је остала изван НА-
ТО, имала је сличну позицију; Данска је излазом на стратешки важне мореузе Скагерак и 

          
   Формирање 1957/58. 

 
 
           Прво проширење                Друго проширење         

     
 
          Треће проширење    Четврто проширење       

      
 

          Пето проширење                  Шесто проширење 

       

- Првопроширење – Упр кос за хук та ва њу Хлад ног ра та, ко ји 
је у цен трал ној Евро пи имао дра ма тич не раз ме ре (ма ђар ска и че шка 



СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27. стр.17-42.

28

кри за), те ја ча њу уну тра шњег је дин ства ЕЕЗ (Ца рин ска уни ја 1968. 
го ди не, Европ ска по ли тич ка са рад ња 1970. го ди не...), екс пан зи ја се 
ни је оства ри ва ла упра во због раз ли ка у ге о по ли тич ким пер цеп ци-
ја ма европ ске бу дућ но сти. На јед ној стра ни био је аме рич ко-бри-
тан ски при ступ ко ји је под ра зу ме вао ја ча ње вој ног са ве зни штва, 
ге о стра те гиј ске ди мен зи је и тран са тлант ског ка рак те ра европ ске 
ин те гра ци је као ин стру мен та у би по лар ном су че ља ва њу, док је на 
дру гој стра ни би ла Де Го ло ва ви зи ја европ ске ауто ном но сти и по-
ступ ног по ве зи ва ња у ге о граф ским кон ти нен тал ним кон ту ра ма. 
Упра во Де Гол се сво јим ауто ри те том у два ма ха (1963. и 1967. 
го ди не) су прот ста вио при је му Ве ли ке Бри та ни је због бли ских ве-
за са САД. По сле ње го вог си ла ска са по ли тич ке сце не оства ре но 
је пр во про ши ре ње (1. ја ну а ра 1973. фо ди не). Та да шња Европ ска 
за јед ни ца по ста ла је гру па ци ја „де ве то ри це“ (1,522 ми ли о на км2) 
и на ја ви ла свој бу ду ћи тран сгре си о ни те ри то ри јал ни тренд. Ге о по-
ли тич ки зна чај но во при мље них зе ма ља био је очи гле дан: Ве ли ка 
Бри та ни ја је упот пу ни ла атлант ску „фа са ду“, ус по ста ви ла не до-
ста ју ћу евро-аме рич ку „коп чу“ и по ста ла по у зда ни аме рич ки екс-
по нент уну тар европ ске ин те гра ци је („аме рич ки но сач ави о на на 
за пад ним оба ла ма Евро пе“); Ир ска, иако је оста ла из ван НА ТО, 
има ла је слич ну по зи ци ју; Дан ска је из ла зом на стра те шки ва жне 
мо ре у зе Ска ге рак и Ка те гат кон тро ли са ла по мор ски пут Бал тич ко-
Се вер но мо ре, тј. ба ра жи ра ла со вјет ски из лаз у Атлан тик.

- Другопроширење – При јем Грч ке 1. ја ну а ра 1981. го ди не 
био је по мно гим по ка за те љи ма пре се дан, а узро ци про ши ре ња За-
јед ни це за са мо јед ну зе мљу ми мо ус по ста вље них стан дар да мо гу 
се про на ћи у ге о по ли тич ким при ли ка ма и по тре ба ма. У прет ход-
ној де це ни ји Грч ку је по тре са ла по ли тич ка, еко ном ска и без бед но-
сна не ста бил ност, те ан га жман у кри зи на Ки пру са ам би ци јом да 
при по ји ово остр во и та ко прак тич но ме ди те ран ску ма ри тим ност 
Тур ске све де са мо на ге о стра те шки хен ди ке пи ран „при ступ сла ној 
во ди“. То је су коб ове две зе мље до ве ло на иви цу ра та и раз до ра 
уну тар НА ТО ко ме су обе при па да ле још од ње го вог пр вог про-
ши ре ња 1952. го ди не. У кон тек сту би по лар ног су че ља ва ња ве ле-
си ла и зна ча ја Грч ке и Тур ске у ис точ ном Ме ди те ра ну, Егеј ском 
ба се ну и зо ни Мо ре у за, За пад ни је мо гао да до зво ли да љи раз вој 
кон фликт ног сце на ри ја. Са па ци фи ко ва ном бал кан ском и пра во-
слав ном Грч ком у свом са ста ву, Европ ска за јед ни ца „де се то ри це“ 
(1,654 ми ли о на км2) ре ла ти ви зо ва ла је сво ју до та да шњу про стор ну 
ком пакт ност и ка то лич ко-про те стант ски екс клу зи ви тет, али је учи-
ни ла сна жан ис ко рак пре ма ју го и сто ку Евро пе и до би ла зна чај но 
ис точ но ме ди те ран ско упо ри ште.
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- Треће проширење – Пре кид свих ин сти ту ци о нал них ве за 
Грен лан да са Европ ском за јед ни цом 1985. го ди не (на осно ву ре-
фе рен ду ма 1979. го ди не) ни је имао знат ни јих по сле ди ца за европ-
ско је дин ство9) и бр зо је „за ба шу рен“ при је мом Шпа ни је и Пор ту-
га ли је 1. ја ну а ра 1986. го ди не („два на е сто ри ца“). Обе др жа ве су 
већ би ле чла ни це НА ТО (Пор ту га ли ја од осни ва ња, а Шпа ни ја од 
1982. го ди не), а за при кљу че ње европ ској ин те гра ци ји пре суд но их 
је ква ли фи ко вао ула зак у по ста у то крат ско и еко ном ски ста бил ни је 
раз до бље. Екс пан зи јом на Пи ри неј ско по лу о стр во ЕЗ је про стор но 
знат но уве ћа на (2,250 ми ли о на км2), а исто вре ме но је упот пу ње-
но ње но и атлант ско и ме ди те ран ско про че ље. Ипак, на ју го за пад-
ном „те ме ну“ апрок си ма тив ног те ри то ри јал ног европ ског „тор зоа“ 
остао је Ги брал тар као спор на тач ка из ме ђу Ве ли ке Бри та ни је и 
Шпа ни је још од по чет ка 18. ве ка, и то упр кос при пад но сти и обе 
зе мље и ЕЗ и НА ТО, те де кла ра тив ном за кли ња њу да „те ри то ри ја 
и гра ни це у ује ди ње ној Евро пи ни су ва жне“.

- Четвртопроширење – Тек тон ски ге о по ли тич ки по ре ме ћај 
на стао окон ча њем Хлад ног ра та, па дом Бер лин ског зи да, пре ва зи-
ла же њем би по лар не по де ле Евро пе и дез ин те гра ци јом ис точ ног 
бло ка про из вео је ује ди ње ње Не мач ке при кљу че њем СР Не мач кој 
пет lender-а из са ста ва ДР Не мач ке 1990. го ди не. ЕЗ се та ко те ри-
то ри јал но уве ћа ла за 108.177 км2, али то ни је зна чи ло да је до би ла 
три на е стог чла на. Ге о по ли тич ки зна чај тог тзв. невидљивогпроши-
рења био је не мер љив: Не мач ка ни је ви ше би ла „еко ном ски џин, а 
по ли тич ки па ту љак“, већ је по ста ла ви ше ди мен зи нал ни „џин у ср-
цу Евро пе“ спо со бан да оста ли ма на мет не соп стве не ге о по ли тич ке 
ин те ре се (до каз је не по сре дан ан га жман у „раз би-рас па ду“ СФРЈ); 
европ ска ин те гра ци ја по ка за ла се спо соб ном да екс пан зи ју на ста-
ви и са дру ге стра не ви ше де це ниј ске ба ри је ре – бив ше Гво зде не за-
ве се; отво ре на су вра та за да ље ши ре ње на ис ток не са мо европ ске 
ин те гра ци је, не го и НА ТО. Пре лом ни ге о по ли тич ки по тез био је, 
та ко ђе, Уго вор о Европ ској Уни ји пот пи сан у Ма стрих ту 7. фе бру-
а ра 1992. го ди не (сту пио на сна гу 1. но вем бра 1993. го ди не), за-
хва љу ју ћи ко ме је европ ска ин те гра ци ја кре ну ла у фе де ра ли стич ку 
бу дућ ност, тј. у из град њу др жав ног су бјек ти ви те та. Ту су штин ску 
уну тра шњу тран сфор ма ци ју су сти гло је 1. ја ну а ра 1995. го ди не но-
во про ши ре ње на Швед ску, Фин ску и Аустри ју. Иако ове три др жа-
ве ни су би ле чла ни це НА ТО, а то ни су ни да нас, њи хо ва за пад на, 
атлан ти стич ка и ан ти ру ска ге о по ли тич ка ори јен та ци ја је не у пит-
9)  Грен ланд је нај ве ће остр во на све ту (2,2 ми ли о на км2) и са став ни део Дан ске, али од 

1979. го ди на ужи ва пу ну ауто но ми ју (да ни је ис ту пио из ЕУ, Дан ска би, defacto, би ла 
убе дљи во нај ве ћа зе мља ЕУ!). Фи зич ко-ге о граф ски при па да се вер но а ме рич ком кон ти-
нен ту и за САД има ве ли ки ге о стра те гиј ски зна чај.   
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на. Европ ска „пет на е сто ри ца“ (3,23 ми ли о на км2) та ко се по ја ви ла 
на за пад ним и се вер ним оба ла ма Бал тич ког ба се на и оја ча ла сво ју 
сред њо е вроп ску и гер ман ску цр ту.

- Петопроширење – Пре ма бро ју зе ма ља (де сет) и про стра-
но сти при кљу че не те ри то ри је (738.473 км2) нај ве ће про ши ре ње 
европ ске ин те гра ци је има ло је све ка рак те ри сти ке по бед нич ког 
по ме ра ња тран сгре си о ног фрон ти је ра на ра чун по ра же ног. То се, 
у пр вом ре ду, од но си на кон ти ну и ра ну „за ве су“ осам бив ших др-
жа ва (шест су би ле у са ста ву не ка да шњих со ци ја ли стич ких фе де-
ра ци ја) од Бал ти ка до Ја дра на ко је су прет ход но по ста ле чла ни-
це НА ТО, али и на две тра ди ци о нал но стра те шки ва жне острв ске 
сре до зем не зе мље – Мал ту и Ки пар10). Иако го то во ни јед на зе мља 
ни је за до во ља ва ла све кри те ри ју ме при је ма, ге о по ли тич ки мо ти ви 
би ли су пре суд ни: Пољ ска, Ли тва ни ја, Ле то ни ја и Есто ни ја, ка рак-
те ри стич не по исто риј ском ан ти ру ском ста ву, све ле су бал тич ку 
пар ти ци па ци ју Ру си је са мо на Ка ли њин град ску екс кла ву и ис точ не 
оба ле Фин ског за ли ва (Санкт Пе тер бург са ши ром гра ви та ци о ном 
зо ном); Че шка и Сло вач ка упот пу ња ва ле су кон тро лу цен трал не 
Евро пе; са Ма ђар ском је „Па нон ска ле пе за“ ге о стра те шки пре о ри-
јен ти са на пре ма ис то ку и ју го и сто ку, а Сло ве ни ја је но во на ста лој 
тран се вроп ској „за ве си“ омо гу ћа ва ла да се „спу сти“ до са мог се-
вер ног Ја дра на. На зи ва ју ћи овај тран се вроп ски по јас зе ма ља ме-
ри ди јан ског прав ца пру жа ња „Но вом Евро пом“ и на гла ша ва ју ћи 
њи хо ву ва жност за аме рич ке ин те ре се, До налд Рам сфелд не по-
сред но је на ја вио да би у бу дућ но сти њи ма мо гла да бу де на ме ње на 
и ма ни пу ла тив на уло га „кли на“ за већ та да ан ти ци пи ра но ин тен-
зи ви ра ње не мач ко-ру ских, тј. евро-ру ских ге о е ко ном ских и ге о по-
ли тич ких ве за11). У сва ком слу ча ју, европ ска „два де сет пе то ри ца“ 
пред ста вља ле су ве ли ку и сна жну „им пе ри ју“ на за па ду Евро а зи је 
(3,969 ми ли о на км2) ко ја је са но вим про ши ре њем до шла до се ве-
ро за пад них гра ни ца Ру си је.

- Шестопроширење – Укљу чи ва њем Ру му ни је и Бу гар ске 
1. ја ну а ра 2007. го ди не европ ска „два де сет сед мо ри ца“ су по ве ћа-
ла те ри то ри ју на 4,323 ми ли о на км2. И да ље је оста ло не спор но: 
„Ши ре ње ЕУ је про цес на ко ји ути че ге о по ли ти ка. При сту па ње Ру-
му ни је и Бу гар ске 2007. го ди не углав ном је би ло мо ти ви са но же-
10)  Ки пар је по се бан ку ри о зи тет јер као по де ље на зе мља ни је ис пу ња вао основ ни услов за 

при јем у ЕУ („Зе ле на ли ни ја“ де ли чак и глав ни град Ни ко зи ју).

11)  „Зе мље гру пи са не у Рам сфел до ву тзв. Но ву Евро пу има ју за па њу ју ће слич не не са мо 
спо ља шње про стор не обри се, већ и там пон ску ге о по ли тич ку уло гу са Ме кин де ро вим 
Санитарнимкордоном из 1919. го ди не“. Ви де ти: Сте пић, М. (2009), „Мо гућ но сти сим-
би о зе срп ских и ру ских ге о по ли тич ких ин те ре са на Бал ка ну“,Национални интерес, 
год. V, vol. 5, бр. 1-2/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град. 
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љом ЕУ да спре чи би ло ка кав ру ски ути цај на не мир ном За пад ном 
Бал ка ну“.12) Пре ма на ве де ном фраг мен ту Stratfor-ове ана ли зе, ове 
две зе мље не са мо да ни су та да би ле спрем не за при сту па ње Уни ји, 
не го то ни су ни да нас, али се и на овом при ме ру по ка за ло да по-
сто ји ком пле мен тар ност про ши ри ва ња ЕУ са екс пан зи јом НА ТО. 
Шта ви ше, САД по сред ством Се ве но а тлант ског са ве за чи тав про-
цес су штин ски де фи ни шу и њи ме ма ње или ви ше суп тил но упра-
вља ју (обе на ве де не зе мље су у НА ТО од 2004. го ди не). Ди рект но 
тран сбал кан ско те ри то ри јал но по ве зи ва ње „Па нон ске ле пе зе“ у 
цен трал ној Евро пи (Ма ђар ска) са „си дром НА ТО“ на ју го и сто ку 
Евро пе и ис точ ном Ме ди те ра ну (Тур ска, Грч ка), тј. ус по ста вља ње 
ин сти ту ци о на ли зо ва не ал тер на ти ве не си гур ном „Бал кан ском ге о-
по ли тич ком лу ку“13) за чи је фор ми ра ње је ис ко ри шће на рат на дез-
ин те гра ци ја Ју го сла ви је, био је је дан ге о по ли тич ки мо тив. Дру ги, 
мо жда ур гент ни ји иза зов, био је из лаз у Цр но мор ски ба сен као зо-
ну не при ко сно ве них ру ских ин те ре са, при бли жа ва ње ру ским гра-
ни ца ма са ју жне стра не и фи зич ки кон такт (коп не но-по мор ски) са 
екс по нен ти ма у цр но мор ско-кав ка ско-ка спиј ској зо ни (зе мље ГУ-
АМ14)). Упо ре до, пре вен тив но је ба ра жи ран мо гу ћи тран сбал кан-
ски intermarium-ски (цр но мор ско-ја дран ски) пра вац ре ак ти ви ра ња 
ру ских ин те ре са на ју го и сто ку Евро пе, у пр вој фа зи ге о е ко ном-
ски (га со вод ни), а по том  ге о по ли тич ки и ге о стра те гиј ски.Да кле, 
ши ре ње европ ске ин те гра ци је и НА ТО су су штин ски уса гла ше ни 
про це си, по кре ну ти као би по лар на ге о по ли тич ка и ге о стра те гиј ска 
та ла со крат ска по тре ба САД и при а тлант ске Евро пе, али на ста вље-
ни и у пост хлад но ра тов ском пе ри о ду као те ри то ри јал на ма ни фе-
ста ци ја три јум фа по бед ни ка. НА ТО је на стао де се так го ди не пре 
ЕЕЗ (две го ди не пре ЕЗУЧ) и имао је ви ше ини ци јал них европ ских 
чла но ва (10 пре ма 6). Ра ни је је по чео и пред ња чио је у екс пан зи ји. 
НА ТО је до са да имао се дам, а европ ска ин те гра ци ја шест ци клу са 
про ши ре ња. У Евро пи НА ТО тре нут но има 26 др жа ва-чла ни ца, а 
ЕУ 27. Са мо 6 зе ма ља ЕУ ни је у НА ТО. Са мо 5 европ ских чла ни ца 
НА ТО ни је у ЕУ (ме ђу њи ма Тур ска и Хр ват ска су зва нич ни кан-
ди да ти, а Исланд пред у зи ма ак тив но сти ко је во де при сту пу). Пра-
ви ло да при сту па њу ЕУ прет хо ди при кљу че ње НА ТО у по след ња 
два ци клу са 2004. и 2007. го ди не (12 зе ма ља) има са мо два из у зет-
12)  www.strat for.com/mem ber ships/149009/analysis/20091117_eu_ra pidly_ex pan ding_bal kans 

13)  Де таљ ну ана ли зу и кар то граф ски при каз „Бал кан ског ге о по ли тич ког лу ка“ ви де ти у: 
Сте пић, М. (2004), Српскопитање–геополитичкопитање, Јан тар-гру па, Бе о град. (стр. 
205-219)

14)  Про јек то ва ни и од САД ин стру мен та ли зо ва ни лук ГУ АМ (Гру зи ја, Укра ји на, Азер беј-
џан и Мол да ви ја) тре ба ло би са ју га да су зби је ру ске ам би ци је од ис точ не Евро пе до 
Ка спиј ског ба се на.   
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ка и они не ва же за бив ше со ци ја ли стич ке ис точ но е вроп ске зе мље 
(ра ди се о Мал ти и Ки пру). (табела1) Екс пан зи ја и НА ТО и ЕУ 
има од ли ке им пе ри јал ног тран сли ра ња ге о по ли тич ког фрон ти је ра. 
Из у зи ма ју ћи са мо фин ско-ру ску гра ни цу, ис точ на гра ни ца НА ТО 
исто вре ме но је и ис точ на гра ни ца ЕУ (Фин ска ни је у  НА ТО, а је-
сте у ЕУ). Где су крај њи те ри то ри јал ни до ме ти ЕУ и да ли ће се они 
по кла па ти са гра ни ца ма екс пан зи је НА ТО? Ка кве су пер спек ти ве 
ЕУ у кон тек сту све из ра же ни јих ег зи стен ци јал них ге о е ко ном ских 
ве за са Ру си јом (у бли ској бу дућ но сти пр вен стве но енер гет ских), 
на јед ној стра ни, те на сле ђе ног ге о стра те гиј ског тран са тлант ског 
са ве зни штва, на дру гој стра ни?     

Табела1:ЕвропскеземљечланицеНАТОи/илиЕУ

Број Држава Годинаприступа
НАТО

Годинаприступа
ЕЕЗ/ЕЗ/ЕУ

  1. Бел ги ја 1949. 1958.
  2. Хо лан ди ја 1949. 1958.
  3. Лук сем бург 1949. 1958.
  4. Фран цу ска 1949. 1958.
  5. Ита ли ја 1949. 1958.
  6. Дан ска 1949. 1973.
  7. В. Бри та ни ја 1949. 1973.
  8. Нор ве шка 1949. ни је у ЕУ
  9. Пор ту га ли ја 1949. 1986.
10. Исланд 1949. ни је у ЕУ
11. Грч ка 1952. 1981.
12. Тур ска 1952. ни је у ЕУ
13. СР Не мач ка 1955. 1958.
14. Шпа ни ја 1982. 1986.
15. Пољ ска 1999. 2004.
16. Че шка 1999. 2004.
17. Ма ђар ска 1999. 2004
18. Ли тва ни ја 2004. 2004.
19. Ле то ни ја 2004. 2004.
20. Есто ни ја 2004. 2004.
21. Сло вач ка 2004. 2004.
22. Сло ве ни ја 2004. 2004.
23. Ру му ни ја 2004. 2007.
24. Бу гар ска 2004. 2007
25. Хр ват ска 2009. ни је у ЕУ
26. Ал ба ни ја 2009. ни је у ЕУ
27. Ир ска ни је у НА ТО 1973.
28. Аустри ја ни је у НА ТО 1995.
29. Швед ска ни је у НА ТО 1995.
30. Фин ска ни је у НА ТО 1995.
31. Мал та ни је у НА ТО 2004.
32. Ки пар ни је у НА ТО 2004.
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СРБИЈАУКОНТЕКСТУАМЕРИЧКИХИРУ-
СКИХГЕОПОЛИТИЧКИХПЕРЦЕПЦИ-
ЈАБУДУЋНОСТИЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Пер спек ти ве Европ ске Уни је за ви си ће од ис хо да пост мо дер-
ног „ра та“ ко ји се за хук та ва из ме ђу ста рих су пар ни ка – САД, чи ја 
се гло бал на до ми на ци ја све ви ше до во ди у пи та ње, и Ру си је, ко ја 
се убр за но вра ћа у свет ску, али пр вен стве но евро а зиј ску и европ-
ску ге о по ли тич ку аре ну.

САД и у бу дућ но сти пер це пи ра ју Евро пу у окви ри ма тран-
са тлант ске за јед ни це ко ја би тре ба ло да за др жи во де ћу по зи ци ју у 
свет ским раз ме ра ма.15) Сход но то ме, ра ни ја уло га Евро пе као евро-
а зиј ске „ви тал не пе ри фе ри је“ и „нај бит ни јег аме рич ког мо сто бра-
на на евро а зиј ском кон ти нен ту“ ће се сма њи ва ти, али не ће не ста ти 
јер „без чвр стих тран са тлант ских ве за, аме рич ки при мат у Евро а-
зи ји бр зо би се из гу био“.16) За др жа ће се ње на функ ци ја „ис ту ре ног 
по ло жа ја“ у су зби ја њу ру ског тран скон ти нен тал ног ути ца ја, ко ји 
се у САД пре по зна је као „по нов ни им пе ри ја ли зам Ру си је“17), усме-
рен пре ма за па ду Евро а зи је. У ства ри, у нео ри ги нал но нео спајк-
ме ни стич ки ино ви ра ним кон цеп ци ја ма Евро па је де гра ди ра ју ће 
све де на на геополитичкиобјекат чи ја ин стру мен та ли за ци ја мо-
же да по слу жи ма кро ре ги о нал ном пре у ре ђе њу Евро а зи је под аме-
рич ким па тро на том, што под ра зу ме ва не са мо ке на нов ско (хлад-
но ра тов ско) обуздавање Ру си је, не го ње но да ље збиг ње ви стич ко 
(пост хлад но ра тов ско) опкољавање, сузбијање18),па чак и конфеде-
рализовање19). Ме ђу тим, бу ду ће аме рич ко гло бал но ге о по ли тич ко 
функ ци о на ли зо ва ње Евро пе (пр вен стве но ЕУ) су о чи ће се са број-
ним иза зо ви ма, ме ђу ко ји ма су нај ва жни ји уну та ре вроп ски не спо-
ра зу ми, по раст евро скеп ти ци зма, не ин те гри са ност му сли ман ских 
ими гра на та, про блем /не/при је ма Тур ске, уплив ру ских ге о по ли-
15)  Бже жин ски, З. (2009), ДругашансаАмерике–трипредседникаикризаамеричкесупер-

силе,ЈП Слу жбе ни гла сник; Фа кул тет без бед но сти Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град. 
Ви де ти аме рич ку пер цеп ци ју ге о по ли тич ког по ло жа ја и уло ге Евро пе на кар ти „Цен-
трал ни по ло жај атлант ске за јед ни це у свет ским раз ме ра ма“ (стр. 108)

16)  Бже жин ски, З. (2001), Великашаховскатабла, ЦИД, Под го ри ца; Ро ма нов, Ба ња Лу ка. 
(стр. 34, 57, 59)

17)  Ки син џер, Х. (2003),  ДалијеАмериципотребнаспољнаполитика–усусретдиплома-
тији21.века, БМГ, Бе о град. (стр. 81)

18)  Бже жин ски, З., Великашаховскатабла. (стр. 33-56)

19)  Ви де ти иде ју и кар ту о кон фе де ра ли зо ва њу са да шње Ру си је у: Br ze zin ski, Z, (1997), „A 
Ge o stra tegy for Eura sia“, ForeignAffairs,Vol. 76, No 5, Sept./Oct. 1997.  
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тич ких ин те ре са (по сред ством Не мач ке и Ита ли је) услед европ ске 
енер гет ске за ви сно сти...20)

Да кле, аме рич ка по ла зи шта су сле де ћа:
- Ако у бу дућ но сти ни је мо гу ће за др жа ти аме рич ку гло-
балну супремацију, он да је нео п ход но за др жа ти ње но 
глобалновођство, што је и да ље мо гу ће са мо за хва љу ју-
ћи упра вља њу Евро а зи јом; 

- Ге о по ли тич ки sta tus quo и спре ча ва ње ис ти ски ва ња САД 
из Евро а зи је мо гу ћи су са мо на став ком аме рич ке кон-
тро ле да ле ко и сточ ног, а на ро чи то европ ског „мо сто бра-
на“; сто га је ру ско пре у зи ма ње Евро пе (зло)упо тре бом 
ње не ене ре гет ске за ви сно сти нео п ход но спре чи ти;

- Ви тал ни аме рич ки ин те рес је сте очу ва ње тран са тлант-
ског (та ла со крат ског) ге о по ли тич ког иден ти те та Евро-
пе, али и ње го во ши ре ње пре ма ис то ку на но ве „са ве зни-
ке“, по сред ством ко ор ди ни са не екс пан зи је ЕУ и НА ТО.

Ру си ја пост хлад но ра тов ску уни по лар ну мон ди ја ли стич ку 
до ми на ци ју САД ви ди као пре ла зну фа зу ка бу ду ћој мул ти по лар-
ној ге о по ли тич кој струк ту ри све та. По ла зе ћи од Ду ги но ве нео е-
вро а зиј ске ге о по ли тич ке кон цеп ци је, ру ски ан га жман на де мон-
ти ра њу аме рич ке гло бал не над мо ћи ге о по ли тич ки се за сни ва на 
ус по ста вља њу што ве ћег бро ја парт нер ских ве за, ме ђу ко ји ма су 
нај ва жни је усме ре не од Ру си је као „је згра“ пре ма кључ ним зо на ма 
евро а зиј ског обо да: Ки ни, Ин до ки ни, Ин ди ји, Бли ском и Сред њем 
Ис то ку. Ме ђу тим, кључ ни „век то ри“ ру ске мул ти по лар не кон тра-
стра те ги је ори јен ти са ни су на Евро пу (ЕУ) и Ја пан са ци љем да 
омо гу ће фрак ту ру аме рич ког тран са тлант ског и тран спа ци фич ког 
мо сто бра на на за пад ном и ис точ ном про че љу Евро а зи је.21) „Уме-
сто са да шњег ан ти-ру ског/евро а зиј ског стра те шког три ла те рал ног 
са ве за „Ве ли ких про сто ра“, (Евро па+Америка+Да ле ки Ис ток), са 
САД као „цен тром“ („Им пе ри јом“), Ду гин се за ла же за фор ми ра-
ње ан ти-три ла те ра ле (Евро па+Русија/Евроазија+Да ле ки Ис ток), 
са ру ско-евро а зиј ском „Им пе ри јом“ као је згром.“22) Њен циљ је да 
ути ца је САД из за пад ног и ис точ ног при о ба ља Евро а зи је од ба ци 
20) На ове европ ске трен до ве упо зо рио је но вог аме рич ког пред сед ни ка Националниобаве-

штајнисавет у свом из ве шта ју „Гло бал на кре та ња до 2025. – тран сфор ми са ни свет“ из 
2008. го ди не.   

21) Ви де ти: MapofRussian-Eurasianreactionagainstunipolarglobalization–counterstrategy, 
(Евра зи й ская те о рия в кар тах),  www.evra zia.in fo 

22) Сте пић, М. (2008),„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–питањесарадњеибезбедности, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град. (стр. 41)
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на зад до сре ди шњих де ло ва Атлан ти ка и Па ци фи ка, тј. да их све-
де са мо на аме рич ку коп не ну ма су23). Та ко би се до шло до „ре ал не 
мул ти по лар но сти“. Сход но то ме, у но во на ста ју ћој мул ти по лар ној 
струк ту ри све та Ру си ја „ну ди“ Евро пи по зи ци ју са мо стал ног и од 
САД одво је ног по ла мо ћи  (“Европ ски ве ли ки про стор”), по нов-
но ус по ста вља ње при ма мљи ве и са мо до па дљи ве уло ге геополи-
тичког субјекта, те по вра так у „при род ни“ ге о по ли тич ки аре ал 
Евро а зи је. Ипак, то би би ла са мо ну жна пре ла зна фа за до ус по ста-
вља ња исто риј ски до ка за ног и рав но те жног свет ског по рет ка – ге-
о по ли тич ког ду а ли зма – у ви ду „но вог мо де ла би по лар но сти“ 24). 
Во ди ли то ка ства ра њу ин те грал ног бло ка у об ли ку Евро-Русије 
као евро а зиј ске те лу ро крат ске „Им пе ри је“, ко ја би би ла пр во је дан 
од свет ских мул ти по лар них, а по том би по лар них бло ко ва?25)

Да кле, ру ска по ла зи шта су сле де ћа:
- Да би се окон ча ла аме рич ка уни по лар на до ми на ци ја нео-

п ход но је пре ки ну ти њи хо ву кон тро лу Евро а зи је, а то 
ни је мо гу ће по сти ћи без де мон ти ра ња тран са тлант ског 
европ ског мо сто бра на ко ји чи не ЕУ (по ли тич ки и еко-
ном ски) и НА ТО (вој но);

- Ру ско “осло ба ђа ње” Евро пе/ЕУ од ана хро не пост хлад-
но ра тов ске кон тро ле САД тре ба ло би оства ри ва ти по-
ступ но и не вој ним сред стви ма; „фор му ла“ је про на ђе на 
у ус по ста вља њу стра те шких це во вод них ко нек ци ја (за 
Евро пу/ЕУ нема ви ше “ру ске опа сно сти”, а има ру ских 
ре сур са, на ро чи то наф те и га са);

- Упо ре до са пре ки да њем аме рич ке кон тро ле, а са фор ми-
ра њем „Европ ског ве ли ког про сто ра“, по треб на је тран-
сфор ма ци ја ге о по ли тич ког иден ти те та Евро пе/ЕУ од 
тран са тлант ског (та ла со крат ског) ка евро а зиј ском (те-
лу ро крат ском), што је “при ро дан про цес” и ду го ро чан 
ру ски ин те рес.

За Ср би ју и срп ске зе мље у це ли ни од жи вот не је ва жно сти 
да ра ци о нал но кре и ра ју сво ју пер спек ти ву у кон тек сту ге о по ли-
тич ке бу дућ но сти Евро пе/ЕУ, ко ју ће у ве ли кој ме ри од ре ђи ва ти две 
23) Ду гин, А. (2004), Основигеополитике,књи га 1, Еко прес, Зре ња нин, (стр. 206-207)

24) Ду гин, А. (2004), Проект„Евразия“, ЭК СМО, Яуза. (до ступ но и у елек трон ској фор ми: 
www.evra zia.org).  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“.

25) Сте пић, М. (1997), „Бу ду ћа бло ков ска струк ту ра све та“, Економика,Vol. XXXI II (1997), 
N0 1-2, Еко но ми ка, Бе о град, ја ну ар-фе бру ар 1997. (стр. 37-41) 
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ве ли ке си ле – САД и Ру си ја.26) По ла зи ште би тре ба ло да бу де објек-
тив на про стор на пер цеп ци ја ЕУ уну тар Евро пе. ЕУ се про сти ре на 
са мо 41% те ри то ри је европ ског кон ти нен та. Од САД је ма ња пре ко 
два пу та, а од Ру си је че ти ри пу та. Ме ђу тим, у Ср би ји пред про-ЕУ 
про па ганд ном пре си јом објек тив на (школ ска) ге о граф ска спо зна ја 
кон ту ре кон ти нен та „Евро пе од Атлан ти ка до Ура ла“ го то во пот-
пу но је усту пи ла ме сто де фор ми са ној, до ми нант но по ли тич кој и 
еко ном ској про јек ци ји Евро пе са мо у гра ни ца ма Европ ске Уни је. 
Део Евро пе из ван ЕУ, иако те ри то ри јал но ве ћи, је вир ту е ли зо ван, 
сма тра се вар ва ро ли ким ре зи ду у мом Евро пе и при ка зу је се го то-
во као ter ra nul li us ко ји би тре ба ло да по слу жи као тран сгре си о ни 
ЕУ-фрон ти јер. Уну тар тог мар ги на ли зо ва ног про сто ра ко ме је до-
де ље на уло га пред при ступ ног ка ран ти на на ла зе се Ср би ја и оста ле 
срп ске зе мље. У по ре ђе њу са оста лим др жа ва ма и на ро ди ма ко ји 
су у пост хлад но ра тов ском пе ри о ду укљу чи ва ни у „евро а тлант ске 
ин те гра ци је“, срп ски чи ни лац имао је јед но спе ци фич но и тра у-
ма тич но ис ку ство ко је га раз ли ку је од оста лих – био је из ло жен 
дво де це ниј ској вој но-по ли тич ко-еко ном ској кон фрон та ци ју са ЕУ 
и НА ТО без пре се да на у но ви јој европ ској и свет ској исто ри ји, ко-
ја је по че ла при стра сним ан га жма ном у „раз би-рас па ду“ СФР Ју-
го сла ви је, а кул ми ни ра ла не по сред ним по ма га њем у ства ра њу, а 
по том и при зна ва њем не за ви сно сти са мо про гла ше не ар ба на шке 
др жа во ли ке тво ре ви не Republika eKosovës.27) У то ме би тре ба ло 
тра жи ти раз ло ге за не до во љан про це нат по др шке срп ског ста нов-
ни штва у Ре пу бли ци Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској за при сту па ње 
не са мо НА ТО, не го и ЕУ.

От клон клат на срп ског ЕУ-опре де ље ња у свом осци ло-
ва њу ни ка да ни је би ло у фа зи ма сов ног ЕУ-ентузијазма, иако у 
екс трем ним и дог мат ским ма ни фе ста ци ја ма има број них при ме ра 
не кри тич ке ЕУ-фи ли је, ко ја пре ра ста у об ли ке ЕУ-еуфо ри је, ЕУ-
26) О иза зо ви ма бу ду ћег срп ског про за пад ног и/или про ру ског опре де ље ња ви де ти у: Сте-

пић, М. (2005), „Ге о по ли тич ка ори јен та ци ја Ср би је: евро а тлан ти зам и/или евро а зиј-
ство“, Мегатрендревија, вол. 2 (2) 2005, Ме га тренд уни вер зи тет при ме ње них на у ка, 
Бе о град. (стр. 7-21)  

27) Нај ве ћи део пар тиј ско-по ли тич ке кла се у Ср би ји пла си ра (са мо)за ва ра ва ју ћу фор му ла-
ци ју да др жа во ли ку тво ре ви ну ар ба на шке на ци о нал не ма њи не у ко сов ско-ме то хиј ској 
обла сти Ср би је „ни је при зна ла ЕУ, већ са мо по је ди не ње не чла ни це“. Али, тих „по је ди-
них чла ни ца“ има 22 (од 27 зе ма ља ЕУ) и ме ђу њи ма су оне нај моћ ни је – Не мач ка, Ве-
ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Ита ли ја... Сва ка ко да ови нај ре пре зен та тив ни ји „еле мен ти 
ску па“ да ју свој ство „чи та вом ску пу“. Под ра зу ме ва се да су ове др жа ве исто вре ме но и 
(„ста ре“) чла ни це НА ТО. Се па ра ти стич ки акт ар ба на шке на ци о нал не ма њи не на Ко со-
ву и Ме то хи ји ни су при зна ле са мо оне чла ни це ЕУ ко је има ју сли чан про блем (тре нут но 
хи бер ни ран) – Сло вач ка, Ру му ни ја, Ки пар, Шпа ни ја и Грч ка.  
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фа на ти зма и ЕУ-уто пи зма28) (по ли тич ке пар ти је, не ке стра нач ки 
мо но по ли зо ва не др жав не ин сти ту ци је и тзв. не вла ди не ор га ни за-
ци је, ути цај ни по је дин ци, ме ди ји са ми си јом спро во ђе ња срп ског 
ко лек тив ног „пре у мље ња“, „ка тар зе“ и „су о ча ва ња са про шло-
шћу“...). На су прот ној стра ни је сна жан ЕУ-скептицизам29), ко ји је 
про ис те као из не га тив них срп ских ис ку ста ва сте че них то ком два-
де се то го ди шње „ге о по ли тич ке тран зи ци је“30) и раз вио се упр кос 
ин тен зив ној про па ган ди и до ми нант ним опре де ље њи ма пар то кра-
ти је (не ка да са мо де кла ра тив ним). Ње го ве екс трем не фор ме мо гу 
да иду до гра ни ца ап сурд не ЕУ-фо би је, па чак и до ЕУ-ни хи ли зма. 
Из ме ђу ове две по зи ци је је ЕУ-реализам, ко ји се сме шта у ко ор ди-
на те „оп штег трен да“, „тра ди ци о нал не при пад но сти За па ду“(?!), 
„из бе га ва ња по зи ци је оп ко ље но сти и за о би ђе но сти“, „укљу чи ва-
ња у по ро ди цу раз ви је ног и де мо крат ског све та“... Али, чак и праг-
ма тич ни раз ло зи бе зал тер на тив ног срп ског „европ ског пу та“ че сто 
се не са гле да ва ју са ста но ви шта ви ше ди мен зи о нал них по сле ди ца 
у бу дућ но сти (чак ни еко ном ских).31) Овим че сто не по мир љи вим 
срп ским по зи ци ја ма при кљу че на је још јед на су штин ска ди ле ма: 
28)  Га јић, С. (2009), Српскиевроутопизам, об ја вље но 19. но вем бра 2009. го ди не на веб-

сај ту Но ве срп ске по ли тич ке ми сли (до ступ но на http://www.nspm.rs/ku da-ide-sr bi ja/srp-
ski-evro u to pi zam.html)   

29) О срп ским по и ма њи ма Евро пе и ЕУ ви де ти у: Кне же вић, М. (2008), Евроскептицизам, 
За слон, Ша бац. 

30) Тер мин „ге о по ли тич ка тран зи ци ја“ од но си се на раз до бље сук це сив не де струк ци је 
СФР Ју го сла ви је, фор ми ра ње но вих др жа ва и др жа во ли ких тво ре ви на уну тар ње них 
не ка да шњих гра ни ца, ре де фи ни са ња ре ги о нал ног, европ ског и гло бал ног по ло жа ја то-
га про сто ра, те про ме на бал кан ског ути ца ја ве ли ких си ла у кон тек сту пост би по лар не 
про ме не свет ског ба лан са. Ви де ти: Сте пић, М. (2004), Српскопитање–геополитичко
питање,Јан тар-гру па, Бе о град. (стр. 197)      

31) На при мер: Иако је фор мал но у Парт нер ству за мир, Ру си ја се оштро про ти ви ши ре њу 
НА ТО, па и евен ту ал ном при кљу че њу Ср би је том вој ном са ве зу. Та ко ђе, ви ше пу та ис-
ка зан зва нич ни став Ру си је је сте да она „никаданијебилапротивник“ ула ска Ср би је у 
ЕУ. Али, та фор му ла ци ја ша ље при лич но ја сну по ру ку јер Ру си ја у свом ди пло мат ском 
во ка бу ла ру ни ка да ни је упо тре би ла кон струк ци ју да „снажно подржава“  при сту па-
ње Ср би је ЕУ. На про тив, ру ско фо ку си ра ње срп ске бу дућ но сти обич но се по сма тра у 
кон тек сту ком пле мен тар но сти ши ре ња ЕУ и НА ТО. А еко ном ски дис курс не оста вља 
ни ка кву ди ле му, о че му је ам ба са дор Ру ске Фе де ра ци је у Ср би ји А. В. Ко ну зин био 
из ри чит: „Тре ба да зна те (од но си се на Ср би ју, прим.М.С.), да би сте удо во љи ли ста ву 
Евро пе, мо ра те из ме ни ти став пре ма Ру си ји. По зна то је да има мо пот пи сан спо ра зум о 
сло бод ној тр го ви ни и олак ши ца ма из ме ђу на ше две зе мље. Чим Ср би ја при сту пи ЕУ тај 
спо ра зум ће пре ста ти да ва жи.“ Ви де ти: Ко ну зин В. А. (2009), „По здрав на реч“, Наци-
оналниинтерес, 1-2/2009; год. V; vol. 5; Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град. (стр. 
12) Обра ћа ње ам ба са до ра Ру ске Фе де ра ци је у Бе о гра ду на На уч ном ску пу „Спољ на 
по ли ти ка са вре ме не Ру си је“, ко ји је одр жан у Ру ском до му у Бе о гра ду 10. апри ла 2009. 
го ди не, у ор га ни за ци ји Ми ни стар ства ино стра них по сло ва Ру ске Фе де ра ци је, Ам ба са де 
Ру ске Фе де ра ци је у Бе о гра ду и Ру ског цен тра за на у ку и кул ту ру „Ру ски дом“ у Бе о гра-
ду.
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ако су ЕУ и НА ТО ком пле мен тар не ор га ни за ци је32), ако је њи хо-
во ши ре ње ко ор ди ни са но, ако су све бив ше со ци ја ли стич ке зе мље 
пре при сту па ња ЕУ (2004. и 2007. го ди не) пр во ула зи ле у НА ТО и 
ако је нај ве ћи број европ ских зе ма ља (пр вен стве но оне нај моћ ни је) 
упо ре до и у ЕУ и у НА ТО, да ли је ре а лан зва нич но про кла мо ван 
при ступ срп ске по ли тич ке но мен кла ту ре: НАТО–не, ЕУ –да? 
Или се ра ди са мо о при вре ме ној „фор му ли“ ко ја ће да бу де у оп ти-
ца ју док се про па ганд ним „пре па ри ра њем“ срп ске јав но сти не по-
ве ћа ни во ње ног ЕУ/НА ТО-ен ту зи ја зма и док се не про ме ни (или 
„кон струк тив ни је ту ма чи“) са да оба ве зу ју ћа вој на не у трал ност Ср-
би је?

УМЕСТОЗАКЉУЧКА:
ЕВРОАТЛАНТСКЕИДРУГЕСРПСКЕОПЦИЈЕ

Ге о по ли тич ко по зи ци о ни ра ње срп ског чи ни о ца у бу дућ но-
сти за ви си ће  ве о ма ма ло од ње го ве ауто ном не во ље, ин те ре са, 
уме шно сти и објек тив не /не/мо ћи. Ро ман ти чар ске иде је и по ку ша-
ји ју го но стал ги чар ског, па ра не свр ста ног (псе у до)ба лан си ра ња на 
све ве ћем бро ју „стра те шких сту бо ва на ше спољ не по ли ти ке“ мо-
ра ће да усту пе ме сто ра ци о нал ном раз ма тра њу и при ла го ђа ва њу 
глав ним оп ци ја ма по ло жа ја уну тар бал кан ских про јек ци ја гло бал-
них и /транс/кон ти нен тал них ге о по ли тич ких кон цеп ци ја кључ них 
„ну ме ра“ на ска ли свет ске мо ћи:

● „Евро а тлант ске ин те гра ци је“ фор си ра ју се као при мар ни 
срп ски спољ но по ли тич ки циљ. Али, пут ка њи ма би ће ду го тра јан 
и му ко тр пан. Бу ду ћи да се од но си у све ту и уну тар ЕУ/НА ТО убр-
за но ме ња ју, ни је ис кљу че но да до при сту па ња и не до ђе. Ако се 
ин те гра ци ја ипак оства ри, она мо же да бу де пот пу на, тј. да под ра-
зу ме ва члан ство и у ЕУ и у НА ТО, али и са мо у ЕУ (ма ње ве ро ват на 
оп ци ја је сте члан ство са мо у НА ТО). Али, кру ци јал но ва жан би ће 
од го вор на пи та ње да ли ће та да ЕУ и НА ТО има ти са да шња свој-
ства или ће то би ти су штин ски тран сфор ми са не, из ра зи ти је струк-
32)  Офи ци јел ни став и ЕУ и НА ТО о ме ђу соб ном од но су де фи ни сан је као „стра те шко 

парт нер ство“.  Сва ка евен ту ал на срп ска ди ле ма от кло ње на је упра во у Бе о гра ду на рас-
пра ви на зва ној „Са мит НА ТО 2009. – но ве чла ни це, ста ре чла ни це“, одр жа ној у ам ба-
са ди Че шке Ре пу бли ке у апри лу 2009. го ди не, где је кон ста то ва но да су ЕУ и НА ТО 
„две ком пле мен тар не ор га ни за ци је“. Фран цу ски вој ни ата ше у Бе о гра ду и уче сник у тој 
рас пра ви био је још од ре ђе ни ји, по ру чив ши да се не мо же ре ћи да је „НА ТО хар двер, 
а ЕУ софт вер“, већ да су НА ТО и ЕУ још ви ше од то га – „ле ва и де сна но га“ за без бед-
ност њи хо вих чла ни ца. Ви де ти чла нак „На то и ЕУ су ком пле мен тар ни“, Политика, 25. 
април 2009. го ди на. Да кле, мо же се за кљу чи ти да је ЕУ еко ном ско-по ли тич ко, а НА ТО 
вој но-стра те гиј ско „кри ло“ тран са тлан ти зма.       
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ту ри са не и аси ме трич не тво ре ви не, где ће ста тус срп ског чи ни о ца 
би ти крај ње мар ги на ли зо ван. Та ко би у ге о стра те гиј ском сми слу 
би ла из ве сна срп ска при пад ност про а ме рич кој там пон-зо ни од 
Бал тич ког мо ра на се ве ру до Цр но мор ског, Ја дран ског и Егеј ског 
ба се на на ју гу (Рам сфел до ва „Но ва Евро па“) ко ја и са да по сто ји, 
а чи ја би ба ра жна функ ци ја пре ма „осо ви ни Бер лин-Мо сква“ би ла 
још не по сред ни ја.

● Из ве сно са гла сје са овом оп ци јом мо гло би да се ус по ста-
ви ако би срп ски чи ни лац при пао ин те ре сној сфе ри јед не и/или 
дру ге ре ги о нал не си ле, Не мач ке и Тур ске, чак и ако оне не би 
оста ле до след ни след бе ни ци тран са тлан ти зма. Сход но то ме, срп-
ске те ри то ри је (де ли мич но или у це ли ни) мо гле би да бу ду 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, али и 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 ћа са-
тис фак ци ја за ње но бес ко нач но че ка ње на при јем у ЕУ.

● Иако је до не дав но из гле да ло као пр во ра зред на псе у до на уч-
на је рес, број ни ге о по ли тич ки ин ди ка то ри упу ћу ју на за кљу чак да 
би бу ду ћа срп ска по зи ци ја мо гла да по твр ди сте ре о тип та ла со крат-
ског За па да о ру ском екс по нен ту на ју го и сто ку Евро пе. У пр вој 
фа зи срп ски чи ни лац имао би не за хвал ну уло гу „но ге у бал кан-
ским вра ти ма“ ко ја још ни су „за тво ри ла“ пра зни ну у аме рич ком 
до ми ни ра њу Евро пом, по том би се ње го ва и да ље де ли кат на функ-
ци ја тран сфор ми са ла у део стра те шког про ру ског тран сбал кан ског 
„кли на“ за про би ја ње аме рич ког обру ча око Ру си је и де мон ти ра ње 
аме рич ког тран са тлант ског мо сто бра на у Евро пи, да би ду го роч но 
срп ски чи ни лац на Бал ка ну остао јед на од упо ри шних та ча ка ру-
ског пре о ти ма ња Евро пе од САД и фор ми ра ња ин те грал ног евро-
ру ског бло ка као по ла гло бал не мо ћи.

MilomirStepic

GEOPOLITICALEXPANSIONOFTHEEURO-
PEANUNIONANDSTATUSOFSERBIA

Summary
The cre a tion and ex pan si on of the Euro pean Union are ge ne rally 

un der stood as eco no mic and po li ti cal pro ces ses. Ge o po li ti cal aspects 
are mar gi na li zed re gar ding the ir sig ni fi cant ro le. In the o re ti cal sen se 
the de ve lop ment of the Euro pean Union is ba sed on the He ar tland-Ri-
mland con cept of the Cold War, and in prac ti cal ge o stra te gic sen se it re-
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pre sents, along with NA TO, Ame ri can tran sa tlan tic de fen se in the west 
of Eura sia. Pre pa ra tion, for ma tion and ex pan si on of the in te gra tion are 
the main pro ofs that ge o po li ti cal ca u ses and con se qu en ces still exists 
even in post-bi po lar era. The Euro pean Union and NA TO are two com-
ple men tary or ga ni za ti ons with con si stent ter ri to rial ex pan si on. Ne vert-
he less, in the first de ca de of the 21st cen tury ge o po li ti cal in te rests of 
Rus sia and Euro pe ha ve been re ac ti va ted. Tho se in te rests are ba sed on 
the o re ti cal aspects of Neo-Eura sian and they will be gra du ally im ple-
men ted by the ge o po li ti cal use of net works of Gus Li ne and Pi pe Li ne 
that will supply energy-de pen ded Euro pe. Bal kan, Ser bia and Ser bian 
co un tri es must find the ir pla ce in the con text of cur rent and fu tu re US-
Rus sian com pe ti tion to win Euro pe.   
Key words: ge o po li tics, ex pan si on, the Euro pean Union, NA TO, Ser bia.

ЛИТЕРАТУРА

Бже жин ски, Збиг њев (2001), Великашаховскатабла, ЦИД, Под го ри ца; Ро-
ма нов, Ба ња Лу ка.

Бже жин ски, Збиг њев (2009), ДругашансаАмерике–трипредседникаикриза
америчке суперсиле, ЈП Слу жбе ни гла сник; Фа кул тет без бед но сти Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град.

Br ze zin ski, Zbig ni ew (1997), „A Ge o stra tegy for Eura sia“, ForeignAffairs,Vol. 
76, No 5, Sept./Oct. 1997.

Га јић, Са ша (2009), Српскиевроутопизам, об ја вље но 19. но вем бра 2009. го-
ди не на веб-сај ту Но ве срп ске по ли тич ке ми сли (до ступ но на http://www.
nspm.rs/ku da-ide-sr bi ja/srp ski-evro u to pi zam.html)

Гру па ауто ра (1999), Светскаенциклопедијамира, том 2, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства; Цен тар за де мо кра ти ју; Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе-
о град.   

Ду гин, Алек сан дар (2004), Основигеополитике,књи га 1, Еко прес, Зре ња нин.
Ду гин, Алек сан дар (2004), Проект„Евразия“, ЭК СМО, Яуза. (до ступ но и у 

елек трон ској фор ми: www.evra zia.org).  
Ки син џер, Хен ри (2003),  ДалијеАмериципотребнаспољнаполитика–у

сусретдипломатији21.века, БМГ, Бе о град.
Кне же вић, Ми лош (2008), Евроскептицизам, За слон, Ша бац.
Ко ну зин, Алек сан дар В. (2009), „По здрав на реч“, Национални интерес, 

1-2/2009; год. V; vol. 5; Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
Mac kin der, Hal ford (1904), „The Ge o grap hi cal Pi vot of Hi story“, Geographical

Journal, 23(1904), The Royal Ge o grap hi cal So ci ety, Lon don.
Mac kin der, Hal ford (1996), DemocraticIdealsandRelity, Na ti o nal De fen se Uni-

ver sity Press, Was hing ton, DC. /елек трон ско из да ње/ (ори ги нал но из да ње: 
He nry Holt &Co., New York, 1919.)

Mac kin der, Hal ford (1996), „The Ro und World and the Win ning of the Pe a ce“, у: 
DemocraticIdealsandRelity, Na ti o nal De fen se Uni ver sity Press, Was hing ton, 



МиломирСтепић ГеополитичностширењаЕвропскеуније...

41

DC. /елек трон ско из да ње/ (ори ги нал но из да ње: Fo re ign Af fa irs, July 1943, 
Co un ceil on Fo re ign Re la ti ons, Inc., New York)

Ma han, Al fred (2004), TheInfluenceofSeaPoweruponHistory1660-1783, The 
Pro ject Gu ten berg Ebo ok. (ори ги нал но из да ње 1890. го ди не)

Spykman, Nic ho las (1942), America’sStrategyinWorldPolitics:TheUnitedSta-
tesandtheBalanceofPower, Har co urt, Bra ce & Co., New York.

Spykman, Nic ho las (1944), TheGeographyofthePeace,Har co urt, Bra ce & Co., 
New York.    

Сте пић, Ми ло мир (1997), „Бу ду ћа бло ков ска струк ту ра све та“, Економика,
Vol. XXXI II (1997), N0 1-2, Еко но ми ка, Бе о град, ја ну ар-фе бру ар 1997.

Сте пић, Ми ло мир (2004), Српскопитање– геополитичкопитање, Јан тар-
гру па, Бе о град.

Сте пић, Ми ло мир (2005), „Ге о по ли тич ка ори јен та ци ја Ср би је: евро а тлан ти-
зам и/или евро а зиј ство“, Мегатренд ревија, вол. 2 (2) 2005, Ме га тренд 
уни вер зи тет при ме ње них на у ка, Бе о град.

Сте пић, Ми ло мир (2008),„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–питањесарадње
ибезбедности, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

Сте пић, Ми ло мир (2009), „Мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по-
ли тич ких ин те ре са на Бал ка ну“,Националниинтерес, год. V, vol. 5, бр. 
1-2/2009., Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

Cha li and, Gérard; Ra ge au, Jean-Pi er re (1983), AtlasStratégique–Géopolitique
desrapportsdeforcesdanslemonde, Fayard, Pa ris.

www.evra zia.in fo
www.strat for.com/mem ber ships/149009/analysis/20091117_eu_ra pidly_ex pan-

ding_bal kans



СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27. стр.17-42.

42


	spm-1-2010
	0-000sadr
	spm-I-1-1
	spm-I-1-2
	spm-I-1-3
	spm-I-1-4
	spm-I-2-1
	spm-I-2-2
	spm-I-2-3
	spm-I-2-4
	spm-I-3-1
	spm-I-3-2
	spm-I-3-3
	spm-I-4-1
	spm-I-4-2
	spm-I-5-1
	spm-I-5-2
	spm-I-5-3
	spm-I-5-4
	spm-I-6-1
	spm1-uputstvo


