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Одблоковскеподеледомултиполaрногсвета
(ГлобалниизазовииодговориРусије)

1. Мно го је гло бал них иза зо ва с ко ји ма се су о ча ва да-
на шњи свет. Али, ми слим да је за др жа ву као што је Ру си ја 
(ма да, у ства ри, и за чи тав свет) нај ва жни ји од тих иза зо ва 
– су штин ска ге о по ли тич ка ка та кли зма ко ја је свет за де си-
ла тзв. „ру ше њем ко му ни зма“ и рас па дом Со вјет ског Са ве за, 
што је (и Пу тин је у том по гле ду пот пу но у пра ву) би ла нај-
ве ћа ге о по ли тич ка ка та стро фа у 20. ве ку. Ка ко се са вре ме на 
Ру си ја, на ста ла на раз ва ли на ма бив шег СССР, су о чи ла и ка-
ко се да нас су о ча ва с по сле ди ца ма те ка та стро фе, чи је ће се 
деј ство још ду го осе ћа ти? То би от при ли ке тре ба ло да бу де 
те ма мо га из ла га ња, ко ју ми је пред ло жио мој при ја тељ проф. 
Жи ва нов. Али, има ју ћи у ви ду да је мно го то га што је ре ле-
вант но и за ову те му већ ре че но у из ла га њи ма прет ход ни ка, 
ја бих се огра ни чио са мо на не ко ли ко на чел ни јих на по ме на о 
кључ ним аспек ти ма ове те ме, на сто је ћи да не по на вљам (или 
бар не пре ви ше) оно о че му је већ го во ре но. 

2. По чет ком по след ње де це ни је 20. ве ка сру ше на је ге-
о по ли тич ка рав но те жа из ме ђу Ис то ка и За па да (или, ка ко се 
го во ри ло, „из ме ђу со ци ја ли зма и ка пи та ли зма“), ко ја је ус-
по ста вље на по сле Дру гог свет ског ра та. Рас пао се Со вјет ски 
Са вез и рас пу штен је Вар шав ски уго вор.

Ра зо рен је и по сто је ћи дру штве но-еко ном ски си стем 
ис точ но-европ ских зе ма ља, ко ји је ина че сло вио као ал тер на-
ти ва ка пи та ли зму; и за по че ла је тзв. „тран зи ци ја“ из бив шег 
со ци ја ли зма у бив ши ка пи та ли зам (под не по сред ним упли-
вом и уз ди рект но уче шће, од но сно по дик та ту За па да), са 
свим обе леж ји ма бру тал не пр во бит не аку му ла ци је ка пи та-
ла. Tо је до ве ло до ра ди кал не еко ном ске де ва ста ци је и дра-
стич ног со ци јал ног ра сло ја ва ња до не дав них со ци ја ли стич-
ких зе ма ља, укљу чу ју ћи и Ру си ју. Оне су за раз ви је ни ка-
пи та ли стич ки За пад умно го ме по ста ле но ви „тре ћи свет“ у 
не по сред ном су сед ству, ре ле ван тан пре све га као про ши ре но 
но во тр жи ште и под руч је обра зо ва не а јев ти не рад не сна ге, 
по год но за мо де ли ра ње пре ма соп стве ном, на вод но, не спор-
но „су пер и ор ном“ обра сцу дру штве ног раз во ја.

Обич но се ка же да је ти ме окон чан и тзв. хлад ни рат. И 
он је за и ста био окон чан, али са мо за јед ног ак те ра – за Со-
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вјет ски Са вез и ВУ, ко ји су пре ста ли и да по сто је. За За пад, 
по себ но за САД, то је би ла њи хо ва по бе да у хлад ном ра ту и 
са мо по че так но ве ета пе за настављањеисте,хладноратов
скеполитике, ко ја ви ше не ма ра ни ја огра ни че ња. 

У ства ри, по сле па да Бер лин ског зи да и рас пу шта ња 
ВУ, САД су већ 1991. го ди не (у вре ме пр вог вој ног по хо да на 
Ирак) на ја ви ле ус по ста вља ње тзв. новог светског поретка, 
од но сно уни по лар ног све та, с ап со лут ном до ми на ци јом је ди-
не пре о ста ле су пер си ле. То је, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва ло 
и но ву аме рич ку по ли тич ку стра те ги ју: стратегијусветског
интервенционизмаидоминације, ко ја је по че ла да се спро во-
ди под за ста вом „из во за сло бо де, де мо кра ти је и људ ских пра-
ва“, свим сред стви ма и по сва ку це ну, а ра ди ста вља ња под 
соп стве ну кон тро лу свих еко ном ских, по себ но енер гет ских 
ре сур са на пла не ти. 

За то ни НА ТО, иако је остао без свог ис точ ног пан да на, 
не са мо да ни је рас пу штен, не го је за по чео да се не за др жи во 
ши ри упра во на Ис ток, ап сор бу ју ћи све бив ше чла ни це ВУ, 
с пре тен зи ја ма да то учи ни и са свим бив шим со вјет ским ре-
пу бли ка ма – и не са мо у Евро пи (при бал тич ке ре пу бли ке, 
Гру зи ја, Укра ји на), не го и с они ма у Цен трал ној Ази ји, и та ко 
пот пу но за о кру жи Ру си ју и из би је на све ње не гра ни це. 

Ње го ва ми си ја ни је се ви ше мо гла обра зла га ти од бра-
ном тзв. „сло бод ног све та“ (од но сно ка пи та ли стич ког За па-
да) од „ко му ни стич ке опа сно сти“ са Ис то ка, ни ти “зо на од-
го вор но сти“ огра ни ча ва ти те ри то ри ја ма зе ма ља чла ни ца. 
Ли шен бив шег иде о ло шког про тив ни ка на Ис то ку, НА ТО је 
по стао ин стру мент за оства ри ва ње аме рич ког кон цеп та тзв. 
„но вог свет ског по рет ка“, и за то - офан зив на вој на ор га ни за-
ци ја, ко ја по чи ње да деј ству је пр вен стве но и пре све га из ван 
те ри то ри ја зе ма ља чла ни ца - ви ше не тра жи ни са гла сност 
СБ УН за при ме ну си ле пре ма дру гим др жа ва ма. Пр ви тест и 
нај дра стич ни ји при мер за то би ла је на вод но „ху ма ни тар на“ 
агре си ја НА ТО на Ју го сла ви ју, пр ва агре си ја на јед ну европ-
ску зе мљу из вр ше на по сле Дру гог свет ског ра та, без одо бре-
ња СБ УН, чи ју смо де се то го ди шњи цу обе ле жи ли упра во 
ових да на. 

По че так је, да кле, био пад Бер лин ског зи да, а кључ на 
пре крет ни ца, ре ле вант на и за Ру си ју - агре си ја НА ТО на СРЈ 
1999. Сле ди ле су вој не ин тер вен ци је и оку па ци је у Ав га ни-
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ста ну 2001. и Ира ку 2003, ору жа не прет ње Ира ну и Се вер ној 
Ко ре ји, ко је ни да нас ни су пре ста ле. Срп ској „ок то бар ској ре-
во лу ци ји“ из 2000. сле ди ла је се ри ја по сти збор них тзв. „ко-
лор ре во лу ци ја“ на пост со вјет ском про сто ру, из ве де них по 
ре цеп ту и у ре жи ји ка ква је би ла при ме ње на у Ср би ји (2000): 
тзв.“ре во лу ци ја ру жа“ у Гру зи ји 2003, “на ран џа ста ре во лу-
ци ја“ у Укра ји ни 2004, “ре во лу ци ја ла ла“ у Кир ги зи ји 2005, 
слич ни (не у спе ли) по ку ша ји у Бе ло ру си ји, Уз бе ки ста ну и Ка-
зах ста ну; ових да на се и Мол да ви ја су о ча ва с јед ним та квим, 
али без на де жно за ка сне лим, по ку ша јем. Има ла се, на рав но, у 
ви ду и Ру си ја: унајм ље ни „ле ги о на ри“ срп ског От по ра су још 
2004. го ди не из „на ран џа стог“ Ки је ва на ја вљи ва ли слич ну 
„де мо крат ску ре во лу ци ју“ и у Мо скви.

3. Ка ко се Ру си ја су о чи ла са овим иза зо ви ма?Од до не-
дав не ве ли ке си ле, од но сно, јед не од две ју су пер си ла, она је 
пре ко но ћи – у по след њој де це ни ји 20. ве ка – би ла све де на на 
дру го ра зред ну др жа ву с пот пу но де ва сти ра ном при вре дом и 
ра зо ре ном со ци јал ном струк ту ром, по ни же на и чи ње ни цом 
да су ње ни снис хо дљи во пред у сре тљи ви во ђи во ди ли ви ше 
ра чу на о же ља ма сво јих на вод них „парт не ра“ са „де мо крат-
ског За па да“ (пре све га о же ља ма САД) не го о ин те ре си ма 
соп стве не зе мље. Др жа ву чи јег су ми ни стра, не без раз ло-
га, ру ски гра ђа ни на зи ва ли „америчким ми ни стром спољ них 
по сло ва Ру си је“, и чи ји је „за гре ја ни“ пред сед ник за ба вљао 
сво је за пад не са го вор ни ке ди ри гу ју ћи ор ке стри ма на при је-
ми ма ко је су му при ре ђи ва ли. До ско ра је дан од кључ них су-
бје ка та у ме ђу на род ним од но си ма, Ру си ја је би ла у ве ли кој 
ме ри пре тво ре на у објект јед не ино стра не по ли ти ке ко ја је 
те жи ла ње ном ра за ра њу: спо ља је усме ра ван и њен уну тра-
шњи раз вој и ње на спољ на по ли ти ка.

Тек на кра ју те де це ни је, с из бо ром Вла ди ми ра Пу ти на 
за пред сед ни ка Ру си је (2000), за у ста вље на је еро зи ја ру ске 
др жа ве, енер гич но окон чан рат у Че че ни ји и су зби јен те ро-
ри зам, ус по ста вље на кон тро ла над еко ном ским и дру штве-
ним про це си ма, за по чет опо ра вак и об но ва зе мље и њен убр-
за ни еко ном ски успон, вра ће но јој и за гу бље но са мо по у зда-
ње у од но си ма са све том.

Убр зо се по ка за ло да осна же на Ру си ја, са да и са ма ка пи-
та ли стич ка зе мља, ли ше на не ка да шњих иде о ло шких мо ти ва 
и огра ни че ња (из вре ме на Со вјет ског Са ве за), мо же успе шно 
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да се су прот ста ви аро гант ном на ме та њу иде о ло ги је „људ-
ских пра ва“, од но сно „ши ре њу сло бо де и де мо кра ти је“, спо-
ља ин спи ри са ним и ор га ни зо ва ним по ли тич ким пре вра ти ма 
- и то на са свим праг ма ти чан на чин - ко ри сте ћи уоби ча је на 
сред ства и ар гу мен та ци ју ко ју ко ри сте и све зе мље тзв. „де-
мо крат ског За па да“, ка да је реч о за шти ти сво јих на ци о нал-
них и др жав них ин те ре са, свог ин те гри те та и без бед но сти.

По ли тич ка ре то ри ка ко јом се обра зла га ла су пер и ор-
ност „де мо крат ског За па да“ у од но су на оста ли свет и ко ја је 
де це ни ја ма би ла успе шна по лу га за уну тра шње уру ша ва ње 
со ци ја ли стич ких зе ма ља, укљу чу ју ћи и Со вјет ски Са вез, у 
аро гант ном аме рич ком на сту пу по сле па да Бер лин ског зи-
да то ли ко је зло у по тре бља ва на ра ди оправ да ња на сил нич-
ке по ли ти ке ко ја се спро во ди у име „де мо кра ти је и људ ских 
пра ва“, уз оби ље и са свим про вид них ма ни пу ла ци ја, ла жи и 
пре ва ра, да је то до ве ло до ха ба ња и ком про ми то ва ња и са-
мог пој ма де мо кра ти ја. За то је аме рич ка по ли тич ка ре то ри ка 
о „за шти ти људ ских пра ва и де мо кра ти ји“ по ста ла пот пу но 
бе сми сле на, те се (и у Ру си ји и дру где) у њу да нас мо же ве-
ро ва ти још са мо по инер ци ји, из глу по сти или из ин те ре са. 

То се у од но су пре ма Ру си ји по ка зи ва ло и на ка ри ка-
ту ра лан на чин. Јељ цин је, на при мер, за Аме ри кан це био 
„де мо кра та“ и кад је на ре дио то пов ску паљ бу на ру ски пар-
ла мент, јер ни је угро жа вао њи хо ву пла не тар ну су пре ма ци-
ју и ни је ни шта пред у зи мао да спре чи све оп шту пљач ку и 
рас про да ју ру ских при род них бо гат ста ва. А Пу тин је оп ту-
жи ван да „угро жа ва де мо кра ти ју“ у Ру си ји јер је об но вио, 
уре дио и учвр стио ру ску др жа ву и ин си сти рао на су ве ре ној 
(да кле, из вор но до ма ћој, а не „уве зе ној“) де мо кра ти ји, за бра-
њу ју ћи ино стра но фи нан си ра ње и по ли тич ко де ло ва ње тзв. 
не вла ди них ор га ни за ци ја у Ру си ји. 

 Та ко се да нас мо же ре ћи да је аме рич ки „по ход на Ис-
ток“ углав ном за у ста вљен још пре не го што је из би ла ак ту-
ел на свет ска фи нан сиј ска и еко ном ска кри за, ко ју су иза зва ле 
упра во САД.

Та лас „ко лор ре во лу ци ја“ на пост со вјет ском про сто-
ру пот пу но је ком про ми то ван и за у ста вљен. Спре че но је, по 
свој при ли ци де фи ни тив но, и укљу чи ва ње Гру зи је и Укра-
ји не у НА ТО. У тзв. „гру зиј ском ра ту“ ав гу ста 2008. и у тзв. 
„га сном кон флик ту“ с „на ран џа стим“ пред сед ни ком Укра ји-
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не по чет ком ове го ди не, Ру си ја је вр ло од луч но по ка за ла да 
ви ше ни је спрем на да од сту па у од бра ни свог кре ди би ли те-
та и сво јих ви тал них без бед но сних ин те ре са, пот пу но ре зи-
стент на на из ра у бо ва ну по ли тич ку ре то ри ку „де мо крат ског 
За па да“ ко ја је оп се њи ва ла ње не ли де ре то ком 90-их го ди на. 

4. У ства ри, од тре нут ка ка да је за у ста вље на еро зи ја 
ру ске др жа ве и за по чео њен еко ном ски успон, мо же мо го во-
ри ти о спољнојполитицисавременеРусијекаоактивногсу
бјектаумећународнимодносима. Она би се, услов но, мо гла 
све сти на стра те ги ју успостављања мултиполарног света 
(чи ји је за чет ник био Јев ге ниј При ма ков у дру гој по ло ви ни 
90-их го ди на про шло га ве ка) - као демократскеалтернати
веамеричкомконцептутзв.“новогсветскогпоретка“,од-
но снонео б у зда ном уни по лар ном ин тер вен ци о ни зму и свет-
ској до ми на ци ји, ко ја не ма ни ка ква огра ни че ња ни ти узи ма у 
об зир ин те ре се дру гих (ни ве ли ких, а ка мо ли ма лих) зе ма ља. 

Ту стра те ги ју је са да шњи пред сед ник Ру си је Дми триј 
Ме две дев, не по сред но по окон ча њу тзв. „гру зиј ског ра та“ 
у ав гу сту 2008, фор му ли сао у ви ду сле де ћих пет прин ци па 
ру ске спољ не по ли ти ке: прво, Ру си ја при зна је приматфун
даменталних принципамеђународног права које дефинише
односемеђуцивилизованимдржавама; друго, опре де љу је се 
замултиполарнисветскипоредак јер је не до зво љи ва до ми-
на ци ја и не при хва тљив уни по лар ни свет у ко ме јед на зе мља 
(чак ако је то и САД) до но си све од лу ке; треће, нежеликон
фронтацију с било којомдругом земљоминенамеравада
сеизолује,не го да раз ви ја при ја тељ ске од но се са САД, За-
пад ном Евро пом и дру ги ма, али ти од но си за ви се и од њи-
хо вог по на ша ња пре ма Ру си ји а не са мо од Ру си је; четврто, 
нео спор ни приоритет Русије је заштита руских грађана 
„гдегодонибили“, као и за шти та ин те ре са ру ске по слов не 
за јед ни це у ино страннству, уз на ја ву даћесеодговоритина
свакивидагресијепремаРусији; и пето, по себ на па жња ће 
се по све ти ти развијањупријатељскиходносаса земљамаи
регионима у којима Русија има „привилеговане интересе“, 
од но сно са „бли ским су се ди ма“ („али не са мо са њи ма“, ка ко 
је то по ја шње но у од го во ру на пи та ње но ви на ра) са ко ји ма 
има за јед нич ке по тре бе и исто риј ске ин те ре се. 

Та ко је, да кле, са вре ме на Ру си ја од ре ди ла своју дуго
рочнупозицију намеђународној сцени, од луч на да се ан га-
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жу је на оп штем (ре ги о нал ном и гло бал ном) ре де фи ни са њу 
си сте ма ме ђу на род них од но са, а не те же ћи при том вас по ста-
вља њу Со вјет ског Са ве за или ру ске им пе ри је, не го ства ра њу 
но ве струк ту ре ге о по ли тич ких од но са у ко јој ће се узи ма ти у 
об зир ин те ре си свих на ро да и зе ма ља. 

У не ким пр вим аме рич ким ана ли за ма вр ше ним ра ди 
при пре ма ња од го во ра на ову - ка ко су је на зва ли - „доктри
нуМедведева“, ука за но је да ни је те шко за ми сли ти ка ко Ру-
си ја, ру ко во ђе на том „док три ном“, убр за но по ста је гло бал на 
прет ња и ди рект на опа сност по аме рич ке ин те ре се, као -ка ко 
ка жу - „хе ге мо ни стич ка прет ња из Евро а зи је“. Ме ђу тим, то, 
без сум ње, ни је прет ња ле ги тим ним стра те шким ин те ре си-
ма САД, али је сте про јек ту аме рич ке им пе ри је, од но сно тзв. 
но вог свет ског по рет ка, кон цеп ту то та ли тар ног уни по лар ног 
све та. Ово се, из гле да, по чи ње да нас схва та ти и у Сје ди ње-
ним Др жа ва ма. Та ко се, на при мер, у Извештајуоамеричкој
политиципремаРусији, ко ји је са чи ни ла јед на ауто ри та тив-
на ко ми си ја аме рич ког Кон гре са, а об ја вљен је ових да на (в. 
„Но ви то но ви из Ва шинг то на“, Политика, 07. апри ла 2009), 
ука зу је да се и Ру си ји мо ра при зна ти да има ле ги тим не ин те-
ре се у свом ре ги о ну, те да сто га тре ба при хва ти ти да Гру зи ја 
и Укра ји на не бу ду при мље не у НА ТО. Ука зу је се, та ко ђе, 
да се мо ра има ти у ви ду „по што ва ње су ве ре ни те та Ру си је, 
исто ри је и тра ди ци ја“, ка да је реч о де мо кра ти ји и људ ским 
пра ви ма, и ува жа ва ти да ће се „ру ско дру штво раз ви ја ти соп-
стве ним тем пом“; чак се из ри чи то спо ми ње по тре ба да се 
на пу сти аме рич ка по ли ти ка из во за и на ме та ња де мо кра ти је.

За пад, на рав но, и да ље не од у ста је од по ку ша ја да и на 
под руч ји ма тра ди ци о нал них ру ских ин те ре са ство ри сво ју 
ва ри јан ту „по ја са ста бил но сти“. У том сми слу, упра во по сле 
про шло го ди шњег „гру зиј ског ра та“, Европ ска уни ја је са чи-
ни ла про јект тзв. Источногпартнерства ко ји је по ну ђен Бе-
ло ру си ји, Укра ји ни, Мол да ви ји, Гру зи ји, Јер ме ни ји и Азер-
беј џа ну (пр ви са мит за ка зан за 7. мај о. г. у Пра гу), на сто је ћи 
да на тај на чин - ка да се већ ни је мо гло вој но или спо ља ор-
га ни зо ва ним по ли тич ким пре вра ти ма - ус по ста ви ин те ре сну 
сфе ру За па да. Уто ли ко и оп ту жи ва ње Мо скве за тра же ње 
„сфе ра ути ца ја“ по ста је пот пу но бе сми сле но.

5. Са вре ме на Ру си ја се, да кле, об на вља као ве ли ка др-
жа ва и ве ли ка си ла, ко ја је очи глед но из ву кла од го ва ра ју ће 
по у ке из сво је им пе ри јал не про шло сти, и да нас – по ла зе ћи 
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упра во од соп стве них ег зи стен ци јал них ин те ре са - ин си сти-
ра на по што ва њу ме ђу на род ног пра ва и ци ви ли зо ва них од но-
са ме ђу др жа ва ма. 

Из то га про ис ти чу и ње на ши ра ме ђу на род на са ве зни-
штва (с Ки ном, Ин ди јом, Бра зи лом, дру гим ла ти но а ме рич-
ким зе мља ма).

 Из то га про из и ла зе и ње не ак ту ел не гло бал не ини-
ци ја ти ве – у ве зи с тзв. но вом ар хи тек ту ром без бед но сти у 
евро а тлан ском про сто ру, или у ве зи с ак ту ел ном свет ском 
еко ном ском кри зом и по тре бом ре фор ми са ња свет ског фи-
нан сиј ског и тр го вин ског си сте ма.

По сма тра но из на шег, срп ског, угла, ми слим да би се 
мо гло ре ћи да је и за спољ ну по ли ти ку са вре ме не Ру си је 
агре си ја НА ТО на СРЈ 1999. би ла у из ве сном сми слу сво је вр-
сна пре крет ни ца. Је сте Ру си ја та да, у (при вре ме ном) крај њем 
ре зул та ту, „про те ра на са Бал ка на“, иако је би ла уву че на у 
окон ча ње ове агре си је ка ко је окон ча на, чак по ку ша ла да то и 
ва ло ри зу је ин ста ли ра њем свог кон тин ген та у са став ми ров-
них сна га на Ко со ву и Ме то хи ји као рав но прав ног парт не ра 
са сна га ма НА ТО у окви ру КФОР, да би на кра ју ипак би ла 
при ну ђе на да се по ву че. Али је, по том, ка да је до шла к се-
би, де фи ни са ла ја сну спољ но по ли тич ку стра те ги ју од бра не 
ме ђу на род ног пра ва и ци ви ли зо ва них од но са ме ђу др жа ва-
ма, те мул ти по ла рал ног пре у ре ђе ња све та као де мо крат ску 
ал тер на ти ву нео б у зда ном уни по лар ном ин тер вен ци о ни зму 
и свет ској до ми на ци ји ко ја не ма ни ка ква огра ни че ња, ни ти 
узи ма у об зир ин те ре се дру гих (ни ве ли ких, а ка мо ли ма лих) 
зе ма ља. 

На тој осно ви је да нас де фи ни сан и њен од нос пре ма 
Ср би ји, уоп ште, и по себ но у ве зи с на сил ном и про тив прав-
ном се це си јом Ко со ва и Ме то хи је. Из раз те но ве, ан ти им-
пе ри јал не по ли ти ке је, по мом ми шље њу, и у то ме што да-
на шње ру ско ру ко вод ство вр ло ја сно на гла ша ва да Ру си ја у 
при ја тељ ству, са рад њи и по др шци Ср би ји не ће ићи да ље од 
оно га што са ма Ср би ја же ли (да Ру си не мо гу би ти „ве ћи Ср-
би од са мих Ср ба“). Натојлинијиипостојисуштинскапо
дударностегзистенцијалнихинтересасрпскогнародаиове
политикеРусије. Уто ли ко се да нас и мо же го во ри ти о уса гла-
шној спољ ној по ли ти ци Ср би је и Ру си је ко ја има за циљ од-
бра ну ме ћу на род ног пра ва и ци ви ли зо ва них, рав но прав них 
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од но са ме ђу на ро ди ма и др жа ва ма (уз сву осно ва ност све га 
што је о то ме да нас го во рио ам ба са дор Ко ну зин, на по чет ку 
ове рас пра ве).

Али, мо ра се ре ћи да је пре све га на вођ ству Ср би је да 
(и ка да је реч о од но си ма с Ру си јом) мно го од луч ни је и не-
дво сми сле ни је пре ва зи ла зи по зи ци ју по да нич ког „парт нер-
ства“ с евро а тлан ским „при ја те љи ма“, на ста лог као ре зул тат 
за гр ља ја њи хо вог „ми ло срд ног ан ђе ла“ од пре де сет го ди на. 
И то пре све га кон крет ним по ли тич ким и дру гим по те зи ма 
ко ји ће по ла зи ти од аутен тич них на ци о нал них и др жав них 
ин те ре са срп ског на ро да, као што је, на при мер, „нафт но-га-
сни аран жман“, или про шло го ди шња скуп штин ска од лу ка о 
вој ној не у трал но сти Ср би је, без об зи ра што на шом јав ном 
и по ли тич ком сце ном и да ље до ми ни ра ју они ко ји се та квој 
по зи ци ји отво ре но су прот ста вља ју, или ко ји су ствар но про-
тив ове од лу ке и у том ду ху ра де, и ка да се мо ра ју на њу 
по зи ва ти). Та кви по те зи не мо ра ју а при о ри под ра зу ме ва ти 
су спен зи ју на шег тзв. „европ ског пу та“ ни ти во ди ти на шој 
кон фрон та ци ји са За па дом. То, ко ли ко знам, Ру си ја од нас и 
не тра жи, али би те шко би ло за ми сли ти да би, на при мер, 
рав но ду шно гле да ла на на ше евен ту ал но укљу чи ва ње у НА-
ТО ко ји се већ ба шка ри на ње ним гра ни ца ма. 

Ста ни слав Сто я но вич 
ВНЕ ШНЯЯ ПО ЛИ ТИ КА РОС СИИ – ОТ РАЗ ДЕ ЛЕ НИЯ НА 

БЛО КИ ДО МНО ГО ПО ЛЯР НО ГО МИ РА

Ре зю ме 

ВнешняяполитикасовременнойРоссиинеподразуме
ваетконфронтацию,особенно конфликтсСШАили с ка
кимлибо другим государством.В отличие от ельцинского
периода, когда вместо реального партнерства была при
нята унизительная для России позиция, сегодня экономи
чески и политически выздоровевшая Россия информирует
сообщество о своем возврате на мировую арену. Сегодня,
как уважаемая сила, Россия готова оборонять своютер
риториальную целостность и доказать свою способность
выступать в качестве полноправного участника на арене
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мировыхсобытий.ВнастоящеевремяРоссияпредставля
ет и защищает собственные легитимные национальные и
государственныеинтересы,придерживаясьнормипринци
повмеждународногоправа.ТакойвнешнейполитикойРос
сия укрепляет свой международный статус и усиливает
свое влияние намировой арене.Быстрому экономическому
выздоровлениюиростуРоссиипомоглидействияСША,их
мировойвоенныйпоход,особенноагрессияиоккупацияИра
ка.Американскиевоенныедействияпривеликподорожанию
нефтиитемсамымкбольшимпритокамвалютывРоссию,
однуизстранснаиболеемощнымиэнергетическимизапа
сами.
Ключевые слова: Россия, экономическое усиление, геополи

тикаРоссии,Евразия,Балканы,Сербия,Косо
во,конфронтация,кооперация.
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