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Ре зи ме

Русија испољава специфичне културне и цивилизациј
скеформекоје,свакако,нисуискључивоевропске,алинипре
тежноазијске.Русија јенајкрупнијапланетарнасимбиоза
двоконтиненталнихисторијскихигеополитичкихискуста
ва, на огромном „међупростору“ између Европске Уније и
пацифичкогрегионаДалекогИстока.Кризаикатастрофа
којаседогодиланатом(међу)просторууздрмалајесвебит
неструктуреглобалнегеополитичкемоћи.Уравнотежење
геоекономских,геополитичкихидемополитичкихприликау
„срцуземље“означилојемултиполарноконсолидовањепри
ликауглобалномопсегу.

Кључнеречи:Русија,РускаФедерација,постсовјетскипро
стор,Евроазија,Европа,Европскаунија,шире
њенаисток,интереснесфере

Ру си ја у по след њих не ко ли ко ве ко ва ни је би ла по ште-
ђе на екс пан зив них ам би ци ја За па да. Ако се из у зму ко ло ни-
јал на осва ја ња на дру гим кон ти нен ти ма, За пад на Евро па, 
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за пра во, и ни је има ла дру га коп не на стре мље ња и прав це 
ши ре ња до оних ка ру ском Ис то ку. „При род на“ упу ће ност 
За пад ња ка на ру ски Ис ток иза зи ва ла је европ ске по ход не ка-
та стро фе. У слат ким и ко шмар ни м сно ви ма екс пан зив них 
евро кра та (На по ле он или Хи тлер, нпр.) евро а зиј ске тај ге об-
ли ко ва ле су се у на ро чи ти сан о европ ској ве ли чи ни. Гран-
ди о зна Евро па схва та на је у уве ли ча ним об ри си ма на ру ском 
тлу, али без Ру си је. На су прот то ме, ру ски евро а зиј ци дру га-
чи је су раз у ме ли и Евро пу и Ру си ју.1 Они су, за пра во, у Ру-
си ји ви де ли је ди ну зе мљу, а у Ру си ма је ди ни на род ко ји је 
спо со бан да по кри је ве ће де ло ве оба кон ти не та. По Ни ко ла ју 
Тру бец ко ју пред у слов за то је евро а зиј ска исто ри ја и ге о гра-
фи ја. Тру бец кој је ка зао: „По сво јој пра вој при ро ди Евро а зи-
ји је исто риј ски од ре ђе но да бу де об у хва ће на јед ном др жав-
ном тво ре ви ном“.

1.ФантазмадерусификованеЕвроазије

За пад ни Евро пља ни, ра зу мљи во, ни ка да ни су де ли ли 
ру ска ста но ви шта о Евро а зи ји. Као да ни је би ло до вољ но 
то што је Ру си ја за пад но од Ура ла већ део Евро пе на Ис то-
ку, хте ло се не што мно го ви ше – за пад но е вроп ски прек сок 
пре ко Ру си је - у Ази ју. Ти ме би се ко ло ни јал ној Англоазији 
при до да ло и за пад но из ду жи ва ње Евро пе пре ко осво је не, а 
по не ка да шњој Хи тле ро вој на ме ри, и на ци о нал но и др жав но 
по ни ште не Ру си је. То, да не ма ви ше Ру си је - ве ро ва ло се или 
не – са ња ле су мно ге евро кра те, узру ја не већ и очи глед но шћу 
ње ног пу ког по сто ја ња.

По не гда шњој ма ри тим ној фор му ли „Гор дог Ал би о на“ 
ко ји „вла да мо ри ма“, те бри тан ској за ми сли коп не ног и мор-
ског оп ко ља ва ња ру ског и со вјет ског џи на, и Аме ри ка се у 
ча су сло ма ко му ни зма 90-их го ди на про шлог ве ка од ва жи-
ла на за ба са ва ње у ру ску ин те ре сну сфе ру. Не мач ки но ви нар 
Пе тер Шол-Ла тур је уочио те жњу да Ва шинг тон на ме ра ва 
да Ру си ју ге о по ли тич ки окру жи и са свим по ти сне из Евро-
пе. „На ла зим да је сра мо та за Не мач ку и Европ ску уни ју да 
сле де ову аме рич ку по ли ти ку, без ијед не ре чи про те ста. Ми 
Евро пља ни смо за и ста бу да ле! Ства ра мо се би од Ру си је но-

1 О то ме: Ch Clo ver, “Dre ams of the Eura sian He ar tland”, ForeignAffairs, Vol 78, No 2, 
March-April, 1999.
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вог, моћ ног, не по треб ног не при ја те ља, а та зе мља би мо гла да 
бу де при род ни са ве зник, пре све га Не мач ке.“2

Ва шинг тон је про ди рао на евро а зиј ски ис ток, од пр ва 
у ослон цу на гво зде ну ло ги ку нео до љи ве мо ћи и са зна ње да 
се ру ска ин те ре сна сфе ра на по сто вјет ском про сто ру ви ше не 
при ме ћу је. Ни по ја да, да Ру си ја из ве сно вре ме ни је то ли ко 
убле де ла да се ни је до вољ но при ме ћи ва ла ни на соп стве ном 
по ли тич ком и ду хов ном про сто ру.

Екс пан зив ни за пад ни став, ко ји Ру си ју де ле ги ти ми зу је 
и ис ти ску је из обод них под руч ја не ка да шњег СССР-а (Бал-
тик, Кав каз и зе мље Цен трал не Ази је), са не што ви ше об зи-
ра до ду ше, још увек је на сна зи. Иако се опе ра тив но вре ме 
ре а ли за ци је овла да ва ња ру ским де лом Евро а зи је про ме ни-
ло, евро а ме рич ка геополитичкателеологија у Евро а зи ји још 
увек де лу је по три јум фал ној по лип ској инер ци ји.

Је дан од нај ва жни јих ту ма ча гло бал них при ли ка Збиг-
њев Бже жин ски је ука зао: „Рас пад Со вјет ског Са ве за ство рио 
је ге о по ли тич ки ва ку ум (ако вам се већ не сви ђа реч 'ру па'), 
про стор ко ји ни је мо гао да по др жи соп стве ну ег зи стен ци ју 
из ме ђу Ки не и Евро пе. Ота да се си ту а ци ја по бољ ша ла. Ру-
си ја је опо ра ви ла при вре ду и по но во сте кла по ли тич ку ста-
бил ност... Ру си ја не мо же да оства ри успе хе ка да је реч о бу-
дућ но сти и про спе ри те ту гра ђа на ако не бу де ус по ста ви ла 
те шње од но се са Евро пом. Ако то не учи ни, пре тво ри ће се у 
пра зан про стор, у пу ста ру.“3

Он о што је ве ћи на не при стра сних ана ли ти ча ра озна-
чи ла као ге о по ли тич ку ка та стро фу Ру си је,4 Бже жин ски на 
хо сти ли стич кој ма три ци до жи вља ва као за пад ни три јумф.

Бив ши пред сед ник ути цај не Кар не ги је ве фон да ци је 
за ме ђу на род ни мирМор тон Абра мо вич је, ме ђу тим, уочио 

2 Шол-Ла тур Пе тер, „Да ли су Евро пља ни Аме ри ци са ве зни ци или ва за ли“, 
ин тер вју, ин тер вју ер Ни ко ла Жив ко вић. http://www.nin.co.yu/pa ges/ar ti cel.
php.id

3 Бже жин ски Збиг њев: „Ру си ја ри зи ку је да по ста не пу ста ра“, над на слов 
„Збиг њев Бже жин ски са вет ник Ба ра ка Оба ме“, НИН, 4. де цем бар 2008, стр. 
74-75, пре нос из ли ста Комсомолскајаправда.

4 Углед ни ру ски по ли ти чар Јев ге ниј При ма ков је при ме тио да је крах ру ске 
еко но ми је у „стра шним де ве де се тим“ од ба цио Ру си ју де це ни је на зад. „Та ко-
зва ни ре фор ми сти до ве ли су до то га да Ру си ја на еко ном ском и со ци јал ном 
пла ну из гу би 2,5 пу та ви ше не го за вре ме Дру гог свет ског ра та.“ При ма ков 
Јев ге ниј, „Аме ри ка ни је ти гар од па пи ра“, ин тер вју, Политика, стр. 1, 7. март 
2009.
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хро но по ли тич ку зам ку: „Али, нај о па сни ји кон цепт је ка да 
по ми сли те да је вре ме ста ло, а исто ри ја вас про гла си ла по-
бед ни ци ма. Не кон тро ли са на екс пан зи ја НА ТО-а у де ве де-
стим - че сто уз кр ше ње обе ћа ња да тих Ру си ји - би ла је глав на 
ма ни фе ста ци ја пре о вла ђу ју ћег рас по ло же ња. При мо ра ва ли 
смо не срећ не Ру се, ко ји су се још му чи ли да об но ве сво ју 
др жа ву, да при ста ну на не што што је за њих би ло још ве ће 
по ни же ње. Али, они су то пре бо ле ли, а про ши ре ње НА ТО у 
ру ско дво ри ште по ка за ло се као да ле ко се жан стре те шки по-
тез - или смо бар та ко ми сли ли.“5

Но, и по ред Абра мо ви че вих ути ска о не про ми шље ним 
аме рич ким гре шка ма, аме рич ки ана ли ти чар за про це не ге-
по ли тич ких ри зи ка  Џорџ Фрид ман твр ди да ни ко са За па да 
ни је на ме ра вао да осво ји Ру си ју. Ни ко из За пад не Евро пе, ни-
ти Аме ри ка. „Са ру ске тач ке гле ди шта, исто ри ја је ис пу ње на 
са дра ма тич ним про ме на ма те жњи, углав ном на За па ду. Не-
за ми сли во се до га ђа Ру си ји јед ном или два пу та у сто ле ћу. У 
са вре ме ној кон фи гу ра ци ји од но са, Ру си ја не мо же да се на да 
оп стан ку, ма ко је из не на ђе ње на и ла зи ло у 21. ве ку. Мо ско ви ја 
је би ла на па дач ка са мо сто га што ни је има ла до бар од брам-
бе ни из бор. Исто је исти на Ру си је. Да том чи ње ни цом да за-
пад на али јан са, НА ТО, озбиљ но за го ва ра до ми ни ра ју ћу при-
сут ност у Укра ји ни и на Кав ка зу, а већ је ус по ста ви ла при-
су ство у Бал ти ку - при мо ра ва ју ћи Ру си ју на по вла че ње на 
про ши ре ни тро у гао, са сво јим ју жним кри лом по тен ци јал но 
из ло же ним ка Укра ји ни као чла ни цом НА ТО - Ру си мо ра ју 
свој по ло жај са гле да ва ти као по ра зан. Као са На по ле о ном, 
Вил хел мом и Хи тле ром, ини ци ја ти ва је у ру ка ма дру гих. 
За Ру се је стра те шки им пе ра тив от кло ни ти ту ини ци ја ти ву, 
или, уко ли ко је то не мо гу ће, што чвр шће уси дри ти Ру си ју на 
ге о граф ским ба ри је ра ма, кон цен три шу ћи све рас по ло жи ве 
сна ге на се вер но е вроп ском пла ну, без пре на пре за ња.“6

Иако Фрид ман ука зу је на ру ски „ути сак по ра за“, дру ги 
ту ма чи ни су пре ви ше уве ре ни у трај ну сла бост Ру си је, на-
про тив. Пи та ју ћи се ка ко Евро па тре ба да ре а гу је на „ста-

5 Абра мо вич Мор тон, „Ме двед се бу ди“, http://www.nspm.rs/sta ri sajt/ko-
ment_2007/2008_abra mo vic1mdvd.htm

6 Fri ed man Ge or ge, „The Ge o po li tics of Rus sia: Per ma nent Strug gle“, Oc to ber 15, 
2008. http://www.strat for.com/analysis/20081014_ge o po li tics_rus sia_per ma-
nent_strug gle
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би ли за ци ју не дру же љу би ве Ру си је“ на сво јим ис точ ним гра-
ни ца ма, Ђерђ Со рош су ге ри ше да Евро па не сме да до зво ли 
ге о по ли тич ку агре си ју Ру си је. „Да би има ла шан се за успех, 
она мо ра да деј ству је до го вор но. Ипак, оп шта европ ска по ли-
ти ка не ће се за сни ва ти ис кљу чи во на ге о по ли ти ци, те у том 
слу ча ју на ци о нал ни ин те ре си мо гу ис па сти ја чи од оп штих. 
Ру си ја, ка ко она то са да и ра ди, мо гла би да при ме ни прин-
цип 'за ва ди па вла дај'. 'Сна га Ру си је је у ње ној ге о по ли тич кој 
по зи ци ји.“7

Ко је окол но сти да ју по во да Фрид ма ну (и де ли мич но 
Со ро шу) за за кљу чак о не га тив ној бу дућ но сти Ру си је? Мо-
жда не дав на про шлост со вјет ског ра су ла? У обес хра бру ју ћем 
раз до бљу растројке, за сто ја и опа да ња Ру си је (сук це сив не 
те трар хи је: Ан дро пов - Чер њен ко - Гор ба чов - Јељ цин) не ги-
ра ње ру ских на ци о нал них и др жав них ин те ре са је за пад ним 
по ли тич ким кру го ви ма, ви ше-ма ње, под ра зу ме ва но.

Ру ски по ли ти чар Ју риј Лу шков је за па зио да од но се Ру-
си је и За па да у са вре ме ном тре нут ку нај пре ци зни је ка рак те-
ри ше јед на реч – не до у ми ца. „Та не до у ми ца је уза јам на. Њен 
ко рен је у оној ужур ба ној из гу бље но сти и буч ном не ми ру ко-
ји се у по след ње вре ме уоча ва ју у ре ак ци ја ма зе ма ља За па да 
на оно што се де ша ва у на шој зе мљи. Оно што се де ша ва и у 
Ру си ји и са Ру си јом За па ду се очи глед но не до па да. Али, иза 
то га 'не до па да' скри ва се да ле ко ду бља ствар, фун да мен тал-
на за бри ну тост за пад ног све та са сво ју соп стве ну суд би ну.“8

Ак си ом оче ки ва не и де ли мич но оства ре не про па сти 
Ру си је би ла је оми ље на те ма ге о по ли тич ких де струк то ра, 
баш као што се да нас, у ча су кри зе, те ма ти зу је про паст Аме-
ри ке. У јед ном ча су је за и ста из гле да ло је као да је Ру си ја 
на стр ми ни, низ бр ди ци ко ја не за у ста вљи во во ди у про ва ли ју 
на ци о нал ног и др жав ног рас па да (ми сао Алек сан дра Сол же-
њи ци на).

Ка сни ји до га ђа ји ће опо врг ну ти ка та стро фич ку пред-
ста ву о не по врат но, тј. трај но осла бље ној, па чак и не ста лој 
Ру си ји. Био би то, ина че, ве о ма чу дан, да се не ка же са бла сан 
при зор: Свет са Евро а зи јом, али без Ру си је ко ја пре кри ва ње-

7 Со рош Ђерђ, „Кремљ и европ ски шарм“, над на слов „Евро па и Ру си ја: вре ме 
за но ви по че так“, НИН, стр. 62, 19. фе бру ар 2009.

8 Лу шков Ју риј, БуђењеРусије, гла ва „Ми и За пад“, стр. 180, ИП „Фи лип Ви-
шњић“, Бе о град, 2008.
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не про сто ре и ре сур се – дерусификованаЕвроазија!? Уме сто 
про стра не др жа ве Ру си је, тј. Ру ске Фе де ра ци је – по да нич ки 
збир ло кал них ма њи на шких вла да, за пад ни „пост ко ло ни јал-
ни“ про тек то ра ти и раз у зда не мул ти на ци о нал не кор по ра ци-
је?

2.Консолидовањепостовјетскогпростора

Ру си ја ис по ља ва спе ци фич не кул тур не и ци ви ли за циј-
ске фор ме ко је, сва ка ко, ни су ис кљу чи во европ ске, али ни 
пре те жно азиј ске. Ру си ја је нај круп ни ја пла не тар на сим би-
о за дво кон ти нен тал них исто риј ских и ге о по ли тич ких ис ку-
ста ва, на огром ном „ме ђу про сто ру“ из ме ђу Евро пе Уни је и 
па ци фич ког ре ги о на Да ле ког Ис то ка . Кри за и ка та стро фа 
ко ја се до го ди ла на том (ме ђу)про сто ру уз др ма ла је све бит не 
струк ту ре гло бал не ге о по ли тич ке мо ћи. Урав но те же ње ге-
о е ко ном ских, ге о по ли тич ких и де мо по ли тич ких при ли ка у 
„ср цу зе мље“ озна чи ло је мул ти по лар но кон со ли до ва ње при-
ли ка у гло бал ном оп се гу.

За пад је на ма хо ве за бо ра вљао да је Ру си ја у ве ћој ге-
о по ли тич кој за пре ми ни у Ази ји. Евро цен трич ном фо ку су 
дру гог де ла евро а тлант ске ге о по ли ти ке је бли жа европ ска 
ком по нен та ру ског ути ца ја. Ам би ва лент ност та квог при сту-
па за пад них Евро пља на огле да се у по ме ша ним осе ћа ји ма и 
до жи вља ју Ру си је час као де ла Евро пе, час као не е вроп ске, 
ори јен тал не и на стра не азиј ске тво ре ви не. Ре тро спек тив но 
са гле да но, дис кре ди то ва ње Ру си је те кло је из два из во ра:

1) антикомунизма - иде о ло шког и по ли тич ког дис кре-
ди то ва ња ри вал ског СССР-а, и со вје ти зма као епо-
хал ног из ра за „ру ског ко му ни зма“, при че му је из-
гле да ло као да За пад не ма ни шта про тив Ру си је, али 
има про тив СССР-а. У овој фор му ли за пад не „љу ба-
ви“ пре ма Ру си ји чи ни ло се као да За пад, за ба вљен 
раз би ја њем СССР-а, Ру си ма у по сто вјет ским окол-
но сти ма вол шеб но от кри ва „пра ву и је ди ну Ру си ју“, 
на рав но, у ње ним ума ње ним те ри то ри јал ним, де-
мо граф ским и ре сурс ним га ба ри ти ма. Ча роб на нит 
пре до че не фор му ле са сто ја ла се у се ри ји „ре фор-
ми“, тј. тран зи ци ји од СССР-а ка ни зу (не)за ви сних 
др жа ва, укљу чу ју ћи и Ру си ју, тј. Ру ску Фе де ра ци ју. 
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Кон стру и са ни и ме диј ски на ме та ни осе ћај у де це ни-
ји раз би ја ња СССР-а упу ћи вао је на за пад ну со ли-
дар ност и сим па ти ју пре ма свим вр ста ма ра зор них 
про це са ко ји огром ни евро а зиј ски про стор СССР-а 
чи не ха о тич ним, не кон зи стент ним и, на тај на чин, 
ма ни пу ла тив ним;  

2) антирусизма – иде о ло шког и по ли тич ког дис кре-
ди то ва ња Ру си је, без об зи ра на по ли тич ке и ге о по-
ли тич ке на чи не ње ног уоб ли ча ва ња. При дру гом 
на ве де ном од но су, по ста ло је ви дљи во ко ли ко је, са 
ста но ви шта да ле ко се жних за пад них ин те ре са, ма ње 
ва жна де мо крат ска кон сти ту ци ја Ру си је од оме га-
ци ља ње ног не по врат ног ге о по ли тич ког сла бље ња 
и раз ла га ња. У не у ви је ним об ли ци ма ова квог ста ва 
пре ма Ру си ји пред ла га на је ње на „де цен тра ли за ци-
ја“, за пра во по де ла ру ске зе мље и Ру са као на ро да 
на ви ше ма њих и упра вљи вих це ли на под кон тро лом 
за пад них зе ма ља. Ова пост со вјет ска нео им пе ри јал на 
фор му ла За па да омо та ва на је нео ли бе рал ном фра зе-
о ло ги јом по тре бе „по де ле гло бал не од го вор но сти“, 
„омо гу ћа ва ња нео ме та ног при сту па ре сур си ма“ и 
„за шти те људ ских пра ва“ то бо же угро же них на ро да 
на по сто вјет ском про сто ру. Очи глед но да је у под ло-
зи пре до че ног при сту па те мељ но оспо ра ва ње Ру са и 
Ру си је као са став ног де ла ци ви ли зо ва не Евро пе, што 
опет прет по ста вља не ги ра ње ру ске кул тур не по себ-
но сти и, по го то ву, ру ске ци ви ли за ци је.   

Пре до че на де ци ви ли за тор ска ан ти ру ска ста но ви шта из 
вре ме на раз ла га ња СССР-а ипак ни су пре вла да ла. Из ме ње не 
ме ђу на род не при ли ке ука за ле су на но ву раз вој ну ди на ми ку 
азиј ских зе ма ља али и евро а зиј ске Ру си је. Јер, Ру си ја се, по 
све му су де ћи, учвр сти ла пре ма Евро пи Уни је и у ве ћој ме ри 
окре ну ла сво јом евро а зиј ском бив ству.9 Та ко је, на при мер, 
не мач ки ру со лог Ју та Ше рер уочи ла да је кон цепт „Ру си ја-
Еуро а зи ја“ у по след њој де це ни ји до при нео раз во ју ци ви ли-

9 На су прот то ме, ко мен та тор ме ђу на род них при ли ка Ми лан Ми шић сма тра 
су прот но: „За раз ли ку од СССР-а не ка да и Ки не да нас, Ру си ја је два да има 
са те лит у сво јој по ли тич кој ор би ти. У по ма ља ју ћем по рет ку ства ри ни она, 
у крај њем ис хо ду, не ће има ти из бо ра не го да по ста не чвр шћи део Евро пе.“ 
Ми шић Ми лан, Политика, 2. фе бру ар 2008.
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за циј ског при сту па,10 ко ји је су прот ста вљен ме то ду по зна-
том под на зи вом со цио-еко ном ске фор ма ци је, или струк ту-
ре. Ше рер под вла чи да ци ви ли за циј ски фак то ри чи не ре ал ну 
суд би ну на ро да. „Ру си ја је сма тра на за осо бе ну ци ви ли за ци-
ју, ко ја чи ни део уни вер зал не ци ви ли за ци је. Али еуро а зиј ска 
пер спек ти ва слу жи та ко ђе као утук на по ни же ње ко је се осе-
ти ло уни шта ва њем Со вјет ског Са ве за и су жа ва њем Ру си је на 
гра ни це пре по ло ви не 17. сто ле ћа ко је је за по сле ди цу има ло 
да од 1991. го ди не 25 ми ли о на Ру са жи ви ван гра ни це Ру си је, 
у 'бли ском ино стран ству'.“11

Уве ре ње да Ру си ја ни је уобичајeна др жа ва, не го исто-
риј ски фор ми ра на кул ту ра и ци ви ли за ци ја не гу је се и у са мој 
Ру си ји. Од ба цу ју ћи мит о Ру си ји као не до вољ но европ ској 
или по лу е вроп ској зе мљи, гру па ауто ра књи ге Национална
идејаилиштаБогочекујеодРусије, за па жа да та кав на ме-
тљи ви при ступ те жи да код Ру са уса ди ком плекс ни же вред-
но сти у од но су на то бо же ци ви ли зо ва ну Евро пу. Сто га је у 
пот пу но сти не при хва тљи во да при кљу че ње та ко уми шље ној 
Евро пи по ста не „ве ли ки циљ и је ди на на да Ру си је“. Јер, по 
ми шље њу ауто ра: „Ру си ја не ма по тре бу да се бе спа ја ни са 
европ ском ни са азиј ском ци ви ли за ци јом. Због то га што она 
ни је са мо зе мља, већ пот пу но са мо стал на ци ви ли за ци ја – ру-
ска (евро а зиј ска), са зда на на са свим дру га чи јим ду хов ним 
осно ва ма од Евро пе или Ази је.“12

Слич но ци ти ра ним ауто ри ма ми сли и ру ски на уч ник и 
по ли ти чар Сер геј Ба бу рин: „Хи ља ду го ди шњи раз вој Ру си је 
као ве ли ке евро а зиј ске др жа ве ис кри ста ли сао је сми сао на ше 
зе мље у по себ ну Ру ску ци ви ли за ци ју... Ру ска ци ви ли за ци ја 
прет по ста вља хар мо нич ни спој два еле мен та: ду хов ног (кул-
тур ног) и ба зног (те ри то ри јал ног, про стор ног). Пр во под ра-
зу ме ва у сво јој осно ви ру ски је зик, ру ску кул ту ру; а дру ги 
– Рускуземљу, ону те ри то ри ју ко ју су то ком хи ља да го ди на 

10 Да је Ру си ја, у ства ри, по себ на ци ви ли за ци ја, сма тра и до ма ћи аутор Ми ла 
Стој нић. Ви де ти ње ну књи гу Рускацивилизација, стр. 1-161, Цен тар за ге о-
по е ти ку, Бе о град, 1994.

11 Ше рер Ју та, „Јед на но ва ‘ру ска иде ја’“, Националниинтерес, стр. 96-97, бр. 
1-3, 2008.

12 Ме две дев Вла ди мир Сер ге је вич, Хо мја ков Вла ди мир Ев ге ње вич, Бе ло кур 
Ва ле риј Ми хај ло вич, НационалнаидејаилиштаочекујеБогодРусије, гла ва 
„Мит о ‘је ди ном пу ту’“, стр. 61, Но ва Евро па, Бе о град, 2009.
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за у зи ма ли и бра ни ли ру ски љу ди, др жав но за јед ни штво из-
гра ђе но на тој те ри то ри ји.“13

Ру си ја је, на утук За па ду, соп стве но раз ла га ње у по-
сто вјет ском пе ри о ду за у ста ви ла на ви ше на чи на, од ко јих су 
нај мар кант ни ји са ве зни об ли ци: РускаФедерација,Заједни
цаНезависнихДржаваи ДржавнаунијаРусијесаБелоруси
јом. Уз то, ме ђу зе мља ма бив шим со вјет ским ре пу бли ка ма 
на сна зи је Споразум о колективној безбедности, по во дом 
ко га је бе ло ру ски пред сед ник из ра зио же љу да се пре о бра зи 
у евро а зиј ски, тј. источниНАТО.

По ве ћа ни зна чај сво је гло бал не уло ге на евро а зиј ском 
про сто ру Ру си ја је по ен ти ра ла 2001. го ди не ства ра њем асо-
ци ја ци је зе ма ља Шангајскогспоразума. Чла ни це ШОС-а су: 
Ру си ја, Ки на, Ка зах стан, Уз бе киск тан, Кир ги стан и Та џи-
ки стан, а по сма тра чи Ин ди ја, Иран, Пак си тан и Мон го ли ја. 
По ред ни за скло пље них са ве за, на огром ном про сто ру са, са 
бо га тим ре сур си ма и ве ли ким бро јем ста нов ни ка, Ру си ја се 
све осет ни је вра ћа на оне про сто ре са ко јих је уз ма кла, а на 
ко ји ма је не ка да био пла си ран њен ути цај и ви дљи во при су-
ство. Ру си ја се, на и ме, од ва жа ва да учи ни оно што је у „смут-
ном вре ме ну“ би ло не за ми сли во.

По ла зе ћи од емо тив ног ак си о ма да „не ма љу ба ви на си-
лу“, Ди ми три је Ме две дев је но ву са ве знич ку стра те ги ју об-
ја снио ре чи ма да ако не ко же ли да сту пи у не ка кве али јан-
се, Ру си ја не ће ни ко ме бра ни ти да то ура ди: „Али сма тра мо 
да то мо же да про ме ни уну тра шњу по де лу на по сто вјет ском 
про сто ру, да ство ри од ре ђе не по те шко ће у ме ђу соб ним од-
но си ма; ре ци мо, ако се на про сто ру За јед ни це На за ви сних 
Др жа ва по ја ви не ка зе мља ко ја ће ући у НА ТО. Док по сто ји 
рав но те жа стра те шких ну кле ар них сна га, док по сто је не ка-
кве прет ње и по тен ци јал ни ци ље ви, ми тре ба да зна мо, ако 
не ко од бли ских су се да сту пи у дру ги вој ни блок, он да то не 
мо же а да не оста ви тра га из ме ђу нас и те др жа ве.“14

Ци ти ра ни на уч ник и по ли ти чар Ба бу рин је у са ве знич-
ким и др жав но са ве зним про јек ци ја ма бу дућ но сти Ру си је 

13 Ба бу рин Сер геј, Светимперија.Територијадржавеисветскипоредак, гла-
ва „Пост со вјет ска ре ин те гра ци ја Ру си је“, по гла вље „Пут Им пе ри је: Ру си ја 
као др жа ва и ци ви ли за ци ја“, стр. 408, Пре синг, Бе о град, 2009.

14 Сва нид зе Ни ко лај и Ма ри на, Медведев, гла ва „О спољ ној по ли ти ци“, стр. 
217, Евро ђун ти, Бе о град, 2009.
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оти шао мно го ко ра ка да ље: „Ако се узме у об зир да се с пи-
та њи ма фе де ра тив ног уре ђе ња Ру ска др жа ва су о ча ва ла прак-
тич но то ком це ле сво је исто ри је, оп ти мал на фор ма спа ја ња 
у но вој Им пе ри ји вред но сти и Ру ске им пе ри је, и Со вјет ског 
Са ве за мо же би ти са мо РускиСавез као стро го др жав но-те-
ри то ри јал на са ве зна др жа ва, ко ја пре ра ста у фе де ра ци ју са 
цр та ма уни тар не др жа ве.“ 15

Су прот на стра на, евро а тлант ски блок је пред „про бле-
мом“ бр зог ру ског опо рав ка и по ра ста ам би ци ја у пост со вјет-
ском вре ме ну, оче ки ва но за бри нут. Ге о пол тич ка струк ту ра 
ко ју та ко бор бе но оли ча ва Збиг њев Бже жин ски, твр ди да је 
рас по ло же ње про ис те кло из уве ре ња да Ру си ја мо же да чи ни 
шта јој је во ља на ме ђу на род ној сце ни „зло коб но“. По Бже-
жин ском, то је раз лог због ко га Мо сква ни је одо ле ла ис ку ше-
њу: „да за стра шу је од ско ра не за ви сну Гру зи ју; да про ме ни 
ток на ран џа сте ре во лу ци је у Укра ји ни; да по ве де агре сив ни 
ки бер не тич ки рат про тив  Есто ни је, ина че чла ни це ЕУ; да 
уве де ем бар го на снаб де ва ње наф том Ли тва ни ји; да пот пу но 
мо но по ли зу је ме ђу на род ни при ступ енер гет ским из во ри ма у 
Цен трал ној Ази ји.“16

3.Преобликовањеконтинента
У стро гом ге о граф ском сми слу Евро па је, као нај за пад-

ни је по лу о стр во Ази је, тек услов ни кон ти нент. Евро па, ко ја 
је осми сли ла фе но мен кон ти нен тал но сти, по сте пе но от кри-
ва не ја сност сво јих ис точ них гра ни ца пре ма Ру си ји и Ази ји. 
Евро па је, ме ђу тим, по де ље на из ну тра. Ма ко ли ко се фор ма-
тив ни зна чај ми ле ни јум ских уну тра шњих под ва ја ња Евро пе 
ума њи вао и иг но ри сао, по де ле ипак по сто је и де лу ју. То га 
је био све стан и Се мју ел Хан тинг тон ко ји је за па зио: „Ма-
да Евро пља ни уни вер зал но при зна ју фун да мен тал ни зна чај 
де об не гра ни це из ме ђу за пад ног хри шћан ства с јед не, и пра-
во сла вља и исла ма с дру ге стра не, Сје ди ње не Др жа ве, ре као 

15 Ба бу рин Сер геј, Светимперија.Територијадржавеисветскипоредак, гла-
ва „Од Ру ске Фе де ра ци је – ка Ру ском Са ве зу“, по гла вље „Ру ски Са вез“, стр. 
484, Пре синг, Бе о град, 2009.

16 На истом ме сту у на став ку Бже жин ски за кљу чу је: „У свим тим слу ча је ви ма 
Сје ди ње не Др жа ве су би ле при лич но па сив не, за о ку пље не у ме ри у ко јој 
је су, ра том у Ира ку. Аме рич ка по ли ти ка пре ма Ру си ји раз ме тљи ва је и пом-
пе зна, али ни је стра те шка.“ Бже жин ски Збиг њев, „Ка ко из бе ћи но ви хлад ни 
рат“, http://sta ri sajt.nspm.rs/ko ment_2007/2007_bze zin ski1.htm
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је њен др жав ни се кре тар, 'не би при зна ле ни јед ну фун да мен-
тал ну по де лу из ме ђу ка то лич ког, пра во слав ног и ислам ског 
де ла Евро пе'. Ипак, они ко ји не при зна ју фун да мен тал не по-
де ле осу ђе ни су да њи ма бу ду фру стри ра ни.“17

Дво де це ниј ској по ли ти ци за пад не екс пан зи је на Ис ток 
ни је би ло су ђе но да пре по зна вла сти та по ли те ко ном ска огра-
ни че ња и крај ње ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске до ме те. Да ли 
су за пад но е вроп ски по ли ти ча ри ика да спо зна ли да је Евро-
па ма ња од Ази је? Да ли зна ју да је За пад на Евро па ма ња од 
ру ске Евро а зи је, или пре ци зни је: од европ ског де ла Ру си је и 
Ру си је у це ли ни; оне Ру си је са ко јом се та ко че сто са ме ра ва ла 
и так ми чи ла?

По не ко је, из гле да, све стан за пад но е вроп ске не спо соб-
но сти. Пред сед ник Ко ми те та САД за НА ТО Брус Џек сон 
је при ме тио да из но ва моћ ни Кремљ, ни је пра ви про блем 
европ ског Ис то ка. Да то ни је чак ни над ме на Тур ска. „Тур-
ска је нај ма ње је дан век би ла 'европ ски бо ле сник', Ру си ја је 
пред ста вља ла прет њу су се ди ма и знат но ду же. Оно што се 
про ме ни ло је то да је Евро па ко нач но до пр ла од гра ни ца сво-
га ути ца ја и да не ма пој ма шта да чи ни са сво јим но вим ком-
ши лу ком. Ју жно од Бе ча ле же Хр ват ска, Ма ке до ни ја, Ср би ја, 
Цр на Го ра, Ал ба ни ја и Ко со во, ко ји на пра гу Евро пе че ка ју 
још од кра ја ра то ва за 'ју го сло вен ско на сле ђе' 1999. го ди не.“18

Део Евро пе са бран и збро јен у Уни ју не зна, да кле, шта 
ће са Бал ка ном? Уко ли ко то ли ку нер во зу иза зви ја ре ла тив но 
ма ли Ју го и сток, ште се он да мо же ре ћи за џи нов ски евро а-
и зиј ски Ис ток? Јер, са да шња из не на ђе ња евро у ни о ни ста су 
де ли мич но и плод нео ба ве ште но сти о ствар ним раз ме ра ма 
ру ске ге о гра фи је и по ли ти ке, украт ко - гигантизмарускеге
ополитике.

Ру си ја је по јам за ве ли чи ну зе мље, из ме ђу оста лог и 
сто га, јер је про шла кроз ви ше ве ков ни исто риј ски про цес 
ши ре ња соп стве не те ри то ри је. То га су све сни и ру ски ли де-
ри. Ди ми три је Ме две дев је, ре ци мо, уве рен да је Ру си ја, без 
сум ње, ве ли ка зе мља: „Пр во, ми смо за и ста ве ли ки и по сво-
јој исто ри ји и по сво јој те ри то ри ји... Али др жа ва ко ја има хи-

17 Хан тинг тон Се мју ел, Сукобцивилизацијаипреобликовањесветскогпорет
ка, део „Бу дућ ност ци ви ли за ци је“, гла ва „За пад у све ту“, стр. 344, ЦИД, 
Под го ри ца – Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 2000.

18 Џек сон Брус, „Наш не у спех на Ис то ку Евро пе“, http://www.sta ri sajt.nspmrs/
ko ment2006/2006_evro pa1.htm
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ља ду го ди шњу исто ри ју и ко ја за у зи ма ше сти ну це лог коп на, 
по де фи ни ци ји не мо же да не бу де ве ли ка – и у до слов ном и у 
пре но сном сми слу те ре чи. Дру го, том ве ли чи ном се не сме-
мо уљуљ ки ва ти.“19

У же љи да на ра ци о нал ној осно ви што бо ље раз у ме-
ју по ја ву та ко огром не др жа ве, про стор на ве ли чи на Ру си је 
је одав но фо ку су за пад них ана ли ти ча ра. У пр вом пла ну је 
фи зич ка ге о гра фи ја и на њој за сно ва на ге о по ли ти ка. Та ко, 
на при мер, Џорџ Фрид ман, је дан од осни ва ча углед ног ин-
сти ту та Страт фор, сма тра да су се ге о по ли тич ки им пе ра ти ви 
Ру си је огле да ли у сле де ћим исто риј ским те жња ма:

1) ши ре ња на се вер и ис ток да би се оси гу ра ле кли мат-
ске по год но сти ко је су де ли мич но за шти ће не Ура-
лом;

2) ши ре ња на југ ка Кав ка зу и ју го и сток пре ма не пре-
глед ним сте па ма, да би се пред у пре ди ле ин ва зи је 
азиј ског по ре кла. Уко ли ко окол но сти до зво ле, про-
дре ти што ду бље у Цен трал ну Ази ју и Си бир не би-
ли се што ви ше про ду био тај бе дем;

3) про ши ре ња на за пад што је ви ше мо гу ће, без за у ста-
вља ња на ју го за па ду, све док се не до сег ну Кар па ти;

4) упра вља ња цар ством по мо ћу те ро ра над ма њи на ма;
5) ши ре ња ка лу ка ма у то плим во да ма ко је има ју отво-

ре ни оке ан ски при ступ.20

Но, и по ред спо ра дич но тач них уви да у ру ске ге о по ли-
тич ке кон стан те За пад је, углав ном, гре шио у по ста вља њу 
вла сти тих стра те гиј ских ци ље ва. По ка за ло се да је не ре а-
ли стич но прет по ста вља на пот пу на еко ном ска, по ли тич ка и 
вој на ап сорп ци ја Евро и сто ка у крат ким ин тер ва ли ма.21 Шта-
ви ше, ишло се и да ље - пре ко исто риј ског hibrisa - па су у 
апо ка лип тич ком ма ни ру из ма шта ва ни си ноп си си и сце на ри-

19 Сва нид зе Ни ко лај и Ма ри на, Медведев, гла ва „О на ци о нал ној иде ји“, стр. 13, 
Евро ђун ти, Бе о град, 2009.

20 Fri ed man Ge or ge, „The Ge o po li tics of Rus sia: Per ma nent Strug gle“, Oc to ber 15, 
2008. http://www.strat for.com/analysis/20081014_ge o po li tics_rus sia_per ma-
nent_strug gle

21 О исто риј ским аспек ти ма и епи зо да ма евро/ру ских од но са и упор ним на-
сто ја њи ма евро кра та да ор га ни зу ју и усме ре ис точ но е вроп ске зе мље про-
тив Ру си је, ви де ти: Ка ла бић Ра до ван, „Праг европ ског парт нер ства и ру ског 
стр пље ња“, http://www.nspm.rs/sa vre me ni-svet/prag-evrop skog-part ner stva-i-
ru skog-str plje nja
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ји про па сти и ко ма да ња Ру си је, баш као што је иста па кле-
на за ми сао те сти ра на у бал кан ском екс пе ри мен ту раз би ја ња 
ју го сло вен ске фе де ра ци је. Рав на ју ћи се пре ма соп стве ним 
за ми сли ма гло бал не на дин те гра ци је и кон ти нен тал них ин-
те гра ци ја, две за пад не аси ци ја ци је: Аме рич ка уни ја и Европ-
ска уни ја опо сли ле су око уки да ња свих уни ја на европ ском 
Ис то ку, на Бал ка ну, у Сред њој Евро пи и на ру ском и про ру-
ском про сто ру.22 У по не че му су ус пе ле, у не че му ни су.

Нај ва жни ја не до у ми ца, из ван ве стер ни стич ке оп ти ке 
ис точ них осва ја ња и на ци о нал ног и др жав ног дез ин те гри са-
ња Ру си је, огле да ла се, ме ђу тим, у то ме мо же ли Ру си ја, тј. 
Ру ска Фе де ра ци ја ево лу тив но да ура сте у Европ ску уни ју, да 
јој се мир но при дру жи, да се струк тур но про жме и ге о по ли-
тич ки спо ји са њом? Ди пло мат ски уред ник ен гле ског днев-
ни ка Гардијан Џу ли јан Бор гер је уочио да је раст це на наф те 
и га са до вео до то га да Ру си ја ви ше ни је на ци ја-ду жник, те да 
је: „За јед но са свим укра си ма за пад њач ког из о би ља до шла и 
но ва од луч ност да Ру си ја не бу де ап сор бо ва на од стрaне За-
па да. Јељ ци но ва вла да се по и гра ва ла иде јом о при кљу че њу 
ЕУ, али та иде ја је са да мр тва. У члан ку по во дом пет де се то-
го ди шњи це ЕУ, Пу тин је отво ре но из ја вио да Ру си ја ‘не ма 
на ме ру да се при кљу чи ЕУ, ни ти са њом ус по ста ви ика кав 
об лик ин сти ту ци о нал не асо ци ја ци је.’“23

Оп чи ње на хлад но ра тов ским три јум фом над СССР, тј. 
Ру ском Фе де ра ци јом као до ско ра шњим гло бал ним ри ва лом, 
Евро а ме ри ка је по жу ри ла да ни зом са ве знич ких аран жма-
на и ру ко по ло же њем по слу шних и са ви тљи вих пред сед ни-
ка ар ми ра сво ју хе ге мо ни ју у ста ро кон ти нен тал ном „но во-
е вроп ском“ ме ђу про сто ру, у зе мља маодБалтикадоЕгеја, 
по себ но на Бал ка ну. Тран са тлант ски са вез је фор ми рао но во 
след бе нич ко ја то у Ис точ ној и Цен трал ној Евро пи ко је се, са 
нео бич ном по све ће но шћу и ло ја ли змом, упре гло у ре де фи-

22 На та ли ја На ро чиц ка ја се за пи та ла за што су ру ше ње ру ске др жа ве и гу би-
так ње не исто риј ске ори јен та ци је од мах по ста ли не сре ћа и за Ср бе? „За што 
су јед на ки ме ха ни зми ра за ра ња Ру си је и Ју го сла ви је и стра те ги је За па да у 
њи ма: укљу чи ва ње у сво ју ор би ту из дво је них де ло ва и ка те го рич но про-
ти вље ње ује ди ња ва њу ко ре ни то пра во слав них на ро да – раз дво је них Ру са, 
Бе ло ру са, Ср ба, у је дин стве но др жав но те ло?“ На та ли ја На ро чиц ка ја, Русија
иРусиусветскојисторији, гла ва „Ру си ја у сре ди шту уза јам ног де ло ва ња 
ци ви ли за ци ја“, стр. 398, СКЗ, Бе о град, 2008.

23 Bor ger Ju i lian, „Mo skow Sig nals Pla ce in New World Or der, („Мо сква озна ча ва 
сво је ме сто у но вом свет ском по рет ку“), TheGuardian,April 11, 2007.
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ни са не ци ље ве Али јан се. Оно што је Аме ри ка пре ви де ла био 
је на ста нак те шко ћа на вла сти том тлу.

Аме ри ка је за па ла у кри зу ко ја је окр њи ла њен углед 
зе мље ли де ра ме ђу „ста рим“ и „но вим“ Евро пља ни ма. Игор 
Па на рин је раз ло ге за рас пад нео ли бе рал ног си сте ма у Аме-
ри ци као зе мљи узо ру, пре по знао у сфе ра ма по ли ти ке и еко-
но ми је. „Си стем ко ји је тра јао око 200 го ди на, ви ше не мо же 
да оп ста не. Аме ри ка је тре ба ло да се рас пад не још два де се-
тих го ди на, али је, за хва љу ју ћи Дру гом свет ском ра ту, оп-
ста ла. И у чи та вом по сле рат ном пе ри о ду тај си стем је био 
спон зо ри сан ма лим ра то ви ма.“24

На пи та ње да ли је мо гу ће фор ми ра ње Се вер но а ме рич-
ке уни је из ме ђу Мек си ка, Ка на де и САД, Аме ри ка нац Џе-
ралд Се лен те је без нећ ка ња ука зао на су про тан пра вац до-
га ђа ја: „Шан са је са да ве ћа да ће до ћи до рас па да. Све до ци 
смо рас па да САД као што се не ка да рас пао СССР. По је ди ни 
ре ги о ни ће уви де ти да је лак ше про ћи кроз кри зу без са ве зне 
вла де. За шта тре ба ју да ле ки Ва шинг тон?“25

Цр ни обла ци еко ном ске и со ци јал не кри зе над не ли су 
се над се вер но а ме рич ки кон ти не тал ни про стор. Ста ри сти-
ло ви и прак се аме рич ке спољ не по ли ти ке до жи ве ли су оспо-
ра ва ње. Да ли је он да „уви ђав ни“ и „ве ли ко ду шни“ обрт у 
аме рич ком са мо ра зу ме ва њу ци ви ли за циј ског соп ства уоп-
ште мо гућ?

4.Постуниполарнеинтереснесфере
Ка ко би пре ма но вим по ну да ма Аме ри ке тре ба ло да се 

оп хпо ди Ру си ја? Као пре ма са рад ни ку, из не над ном ко о пе-
ран ту и осо ко ље ном парт не ру, или као осве до че ном су пар-
ни ку, про тив ни ку и не при ја те љу? Ру ске ре ли гиј ске ми сли о-
це и ту ма че епо хал них про ме на око ста ва Аме ри ке не мо ре 
слич не не до у ми це. Они пи шу: „Не вре ди да при ста не мо да 
нас об ма њу ју ка да сле де ћи пут по ку ша ју да нам САД, над-
др жа ву ко ја је оша му ће на од то га што јој је све до зво ље но, 
пред ста ве као еко ном ског кон ку рен та Ру си ји, или чак као на-
шег глав ног ге о по ли тич ког су пар ни ка. Јер еко ном ског кон-

24 Па на рин Игор, “Оба ма је исто што и Гор ба чов“, ин тер вју, НИН, 29. ја ну ар 
2009. http://bez cen zu re.go odbb.net/ak tu el no-f16/svet ska-kri za-i-ras pad-usa

25 Се лен те Џе ралд, „Рас пад САД“, ин тер вју, 12. де цем бар 2008. http://www.
trendsre se arch.com/
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ку рен та мо же те не ка ко за ин те ре со ва ти за се бе, над др жа ву 
др жа ти у окви ри ма при стој но сти од ре ђе ним бро јем ра ке та, 
а са ге о по ли тич ким про тив ни ком се свет мо же по де ли ти на 
‘сфе ре ути ца ја’. Али у овом слу ча ју ни шта на ве де но не ва жи! 
Због то га што се пра ви мо тив су прот но сти из ме ђу Ру си је и 
САД, а та су прот ност по сто ји, без об зи ра ко ли ко на ши ли бе-
ра ли твр ди ли су прот но, на ла зи да ле ко ду бље не го јед но став-
но у обла сти по ли ти ке и еко но ми је. Ми не ма мо по сла са мо 
са про тив ни ком, већ и са су прот ном ду хов ном су шти ном.“26

Ру си ја, као ни дру ге зе мље оп хр ва не кри зом, не ма оба-
ве зу да ре ша ва и со ци ја ли зу је оне об ли ке свет ских по ре ме ћа-
ја ко је су штин ски ни је иза зва ла и ко ји је, сти ца јем по вољ них 
окол но сти, још увек ни су за хва ти ли у пу ној ме ри. Тим ви-
ше, што је и са ма у не та ко дав ној про шло сти би ла по го ђе на 
не ми ло срд ним ефек ти ма оти ма чи не ре сур са и без оч ног пре-
ком по но ва ња вла сти тог на ро да и те ри то ри ја, ко је ни је же ле-
ла ни ти иза зва ла, јер су се за то, про тив ње не во ље, ите ка ко 
по бри ну ли дру ги.

А ти „дру ги“, пре свих ЕУ и САД, и дан-да нас се вај ка ју 
што њи хо ве за ми сли о пре ком по зи ци ји, у ства ри, рас крај њу 
СССР-а ни су оства ре не до кра ја. Ти пи чан при мер аме рич ког 
на чи на раз ми шља ња о европ ском Ис то ку пру жа Брус Џек-
сон. Су ми ра ју ћи евро а ме рич ку збу ње ност сло же но шћу пост-
со вјет ских дру шта ва и не де ло твор но шћу за пад них ин сти ту-
ци ја, Џек сон ре зиг ни ра но ука зу је: „Али уме сто да удру жи мо 
сво је на по ре са на по ри ма Европ ске уни је ра ди окон ча ња изо-
ла ци је европ ског Ис то ка, до зво ли ли смо да бес по моћ ност ЕУ 
и не стр пљи вост аме рич ке по ли ти ке, по но во ство ре оно што 
је Со вјет ски Са вез звао сво јим ‘бли ским су сед ством’. И са да 
се ва ку ум кри ми на ла, не раз ви је но сти и за ва ђе них по ли тич-
ких ели та про те же од бал тич ких зе ма ља до се вер них оба ла 
Цр ног мо ра. То је ту жни ‘Мар ша лов план’ на ше ге не ра ци-
је.“27

Брус Џек сон об но ву сфе ре ути ца ја и ру ских ин те ре са 
у „бли ском су сед ству“, са вла сти тог ста но ви шта ту ма чи као 
„ства ра ње ва ку у ма“. Та мо где Аме ри ка ни је ус пе ла да ар ми ра 

26 Ме две дев Вла ди мир Сер ге је вич, Хо мја ков Вла ди мир Ев ге ње вич, Бе ло кур 
Ва ле риј Ми хај ло вич, НационалнаидејаилиштаочекујеБогодРусије, гла ва 
„Аме ри ка: хе пи-енд“, стр. 172, Но ва Евро па, Бе о град, 2009.

27 Џек сон Брус, „Наш не у спех на Ис то ку Евро пе“, http://www.sta ri sajt.nspmrs/
ko ment2006/2006_evro pa1.htm
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соп стве ну ин те ре сну сфе ру, по Џек со ну, на ста ла је „пра зни-
на“ - геополитичкивакуум. При та квом ти пу ми шље ња ни 
не прет по ста вља се да ико дру ги, осим Евро а ме ри ке, мо же 
ин те ре си ма да ис пу ни про стор не ка да шње со вјет ске др жа ве. 
Ни ко дру ги, а по го то ву не Ру си ја као ле ги тим на не след ни-
ца прет ход не фе де ра ци је. За то се аме рич ки ана ли ти чар - да 
се Вла си, тј. ис точ но е вро пља ни не до се те - и по зи ва на тзв. 
моралполитику, то јест на но ви Мар ша лов план ко ји би тре-
ба ло да при по мог не оја ђе ним и опу сто ше ним тран зи ци о ним 
зе мља ма у „пра зни ни“ ин тер ма ри јум ског под руч ја.

Украт ко, ин те ре сна сфе ра по сто ји ка да је у пи та њу 
Аме ри ка, али је не ма, ни ти их мо же би ти ка да су у пи та њу 
дру ге зе мље, а на ро чи то Ру си ја. У игри плу ра ла и син гу ла ра, 
у евро а ме рич ком ви ђе њу по сто ји је дан склоп на ци о нал них 
ин те ре са и са мо јед на гло бал на ин те ре сна сфе ра. У умо ви-
ма евро а ме рич ких стра те га као да не ма дру гих, гра нич них 
и ри вал ских ин те ре сних сфе ра. Та ко је би ло, бар до не дав но!

Окол но сти су се, у ме ђу вре ме ну, бит но про ме ни ле. Ру-
си ја има чвр сто и ду бо ко пам ће ње о про сто ри ма на ко ји ма 
је до не дав но би ла. И Ру си ја, по пут Аме ри ке, де кла ри ше, за-
сту па и шти ти сво је стра те шке, др жав не и на ци о нал не ин-
те ре се. Ди ми три је Ме две дев се ни је устру ча вао да об ја сни 
ка ко: „Сва ка на ци ја ко ја др жи до се бе у од ре ђе ном исто риј-
ском пе ри о ду мо ра има ти скуп вред но сти ко је су за јед нич ке 
за ве ћи део те на ци је. И по жељ но је да оне не бу ду за јед нич ке 
под при ну дом, не го на осно ву лич них уве ре ња... На ци о нал на 
иде ја је та ко збир оних вред но сти ко је у кон крет ној исто риј-
ској си ту а ци ји  де ли ве ћи на ста нов ни ка у др жа ви.“28

Ру ска на ци о нал на и др жав на иде ја је исто риј ски ком-
плек сна, су штин ски двој на: европ ска и азиј ска – евро а зиј-
ска.29 У европ ском де лу свог об ли ко ва ња Ру си ја ути че и на 
про сто ре за пад но и ју го за пад но од др жав них гра ни ца, на ро-
чи то на бли ско ино стран ство.

Ру си ја, са свим си гур но, пам ти сво је при су ство у Цен-
трал ној и Ис точ ној Евро пи то ком че ти ри по сле рат не де це-
ни је. Оно је би ло у сва ком по гле ду не за бо рав но и исто риј-
ски ску по. Де мон ти ра ње Вар шав ског уго во ра и СЕВ-а, и со-

28 Сва нид зе Ни ко лај и Ма ри на, Медведев, гла ва „О на ци о нал ној иде ји“, стр. 
9-10, Евро ђун ти, Бе о град, 2009.

29 О то ме у це ло сти: Бер ђа јев Ни ко ла, Рускаидеја, (Основнипроблемируске
мисли19.ипочетком20.века), Про све та, Бе о град, 1987.
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вјет ско по вла че ње 90-их је, да кле, прет хо ди ло сво је вр сном 
по врат ку Ру си је на она ме ста на ко ји ма су не ка да по сто ја-
ли про со вјет ски ре жи ми, а са да су зе мље ре са те ли ти зо ва не 
(нео)ли бе рал не де мо кра ти је тзв. Но ве Евро пе.

Ипак, не по сред на евро ру ска зо на ви ше ни је ду бо ко у 
коп ну европ ског За па да, она је са да по мак ну та ка Ис то ку. 
Бал тич ки ре ги он на се ве ру и кав ка ски на ју гу, одва ја ју Ру си-
ју од Бал ти ка и Бли ског ис то ка. Бе ло ру си ја, Укра ји на и Мол-
да ви ја на ла зе се из ме ђу Ру си је и Евро пе Уни је. 

Чак и у по сту ни по лар ном пе ри о ду ру ска европ ска по-
ли ти ка мо ра да ра чу на на арит мич но и асин хро но при бли-
жа ва ње ЕУ и НА ТО гра ни ца ма Ру си је. О то ме ка ко је бал-
ка ни за ци ја и ази ја ти за ци ја НА ТО-а иза зва ла од ре ђе не ре-
ак ци је Ру си је, чи ји стра те зи отво ре но ис ти чу да је НА ТО 
по стао Тро јан ски коњ Ва шинг то на, пи ше вој ни ана ли ти чар 
Ми ро слав Ла зан ски: „Оп ко ља ва ње Ру си је је у то ку, про цес 
‘ми ро љу би вог парт нер ства’ је сте ја ча ње по ли тич ких од но са 
из ме ђу др жа ва укљу че них у ње га, и обез бе ђи ва ње плат фор-
ме за уче шће у но вим по ли тич ким и вој ним ак тив но сти ма 
НА ТО-а, што је опет ши ре ње сфе ре ути ца ја САД, од Бал ти ка 
до сред ње и ис точ не Евро пе, од Бал ка на до ју жних гра ни ца 
Ру си је.“30

И упра во сто га је за Ру си ју од на ро чи те ва жно сти бал-
кан ски про стор на ју го и сто ку Евро пе. На та ли ја На ро чиц ка ја 
по ме ну ту ва жност Бал ка на по ен ти ра ова ко: „Ов де се су сре ћу 
ци ви ли за ци је – пра во слав на, ла тин ска и ислам ска – и др жа ве 
ко је их пред ста вља ју и ко је су по ве за не сло же ним си стем-
ским ве за ма у бор би за пост ви зан тиј ски про стор, ко ји се по-
сле рас па да Ру си је и по гро ма Ср ба на ла зи у ста њу на ци о нал-
не ка та стро фе, ет нич ке не рав но те же, стра те шког сла бље ња 
и по ме те но сти ду хов них и исто риј ских ори јен та ци ја. Глав на 
ли ни ја кон фрон та ци је по ду да ра се са за пад ним и ју го за пад-
ним гра ни ца ма те ри то ри је исто риј ске Ру ске др жа ве...“31

У са свим са вре ме на раз ма тра ња укљу чен је ста ри по-
јам ци ви ли за ци је и ви зан тиј ска ба шти на; Ру си ја, да бо ме, као 
да ле ки исто риј ски, кул тур ни и ци ви ли за циј ски ехо Ви зан-
ти је; гра ни це из ме ђу Ис то ка и За па да као ге о по ли тич ка раз-

30 Ла зан ски Ми ро слав, „Ка ко за во ле ти НА ТО“, НИН, стр. 16, 6. но вем бар 2008.
31 На та ли ја На ро чиц ка ја, РусијаиРусиусветскојисторији, гла ва „Ру си ја у 

сре ди шту уза јам ног де ло ва ња ци ви ли за ци ја“, стр. 399, СКЗ, Бе о град, 2008.
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ме ђа из ме ђу ви зан тиј ског и ла тин ског све та. На тра гу та квих 
са зна ња кре ће се Сер геј Ба бу рин ко ји сма тра да са мо ус по-
ста вља ње РускогСавеза на ме сту не ка да шњег СССР-а мо же 
да спре чи про паст Ру ске ци ви ли за ци је и не ста нак уни кат не 
ру ске кул ту ре. Ба бу рин ука зу је да: „Ру си ја, ко ја тра ди ци о-
нал но пред ста вља ме та и сто риј ску свет ску пра во слав ну им-
пе ри ју, не ма ге о граф ске, већ ду хов не па ра ме тре. И чак ста ру 
док три ну ‘Мо сква – Тре ћи Рим’ , ко ја пред ста вља део ру ске 
са мо све сти, не тре ба раз ма тра ти као им пе риј ску кон цеп ци ју, 
ко ја по твр ђу је пра во Ру си је на при сва ја ње те ри то ри јал ног и 
по ли тич ког на сле ђа ви зан тиј ских им пе ра то ра, већ као по све 
са вре ме но ес ха то ло шко обра зло же ње на ци о нал не иде је.“32

*
Оди ста, у овом ча су се Ру си ја не ши ри ка европ ском 

За па ду, на про тив, она на осно ву ком би но ва ног уну тар ру ског 
атлантизмаи евроазијства, са мо ре де фи ни ше сво ју европ-
ску зо ну ути ца ја и ин те ре сну сфе ру у Евро пи у ко јој се, ина-
че, и са ма де ли мич но на ла зи. То да Ру си ја има сво ју ин те ре-
сну сфе ру, и из ван гра ни ца Ру ске Фе де ра ци је и ЗНД,33 ствар-
ност је на ко ју се За пад ња ци по но во мо ра ју на вик ну ти, као 
што се мо ра ју на ви ћи на са свим из ве сну ре сурс ну, пре све га 
енер гет ску за ви сност Европ ске уни је од Ру ске Фе де ра ци је.

Са вре ме на Ру си ја у пост мо дер ној епо хи, да кле, ни је са-
мо од бој ни чи ни лац ри вал ске ге о по ли ти ке, већ и атрак тив ни 
агенс ге о е ко ном ских про ме на. По ка за ло се, на и ме, да се об-
но ва Ру си је у тзв. пост на ци о нал ном до бу до го ди ла на осно ви 
сна же ња на ци о нал них осе ћа ња и по но са, а не њи хо вим на-
пу шта њем и по ти ра њем. У по сту ни по лар ном пе ри о ду се, да-
кле, ни је об ли ко ва ла не ка „Ан ти-Ру си ја“ или „Не-Ру си ја“, у 
осла бље ној це ли ни или у не по ве зна им де ло ви ма, већ се ука-
зао дру ги ге о по ли тич ки пол у ли ку об но вље не и ко хе рент не 
Ру си је.

32 Ба бу рин Сер геј, Светимперија.Територијадржавеисветскипоредак, гла-
ва „Од Ру ске Фе де ра ци је – ка Ру ском Са ве зу“, по гла вље „Ру ски Са вез“, стр. 
487, Пре синг, Бе о град, 2009.

33 Ви де ти: Пе тро вић Дра ган, Геополитика постовјетског простора, гла ва 
„Ру си ја и За јед ни ца Не за ви сних Др жа ва (ЗНД)“, стр. 156-174, Про ме теј – Но-
ви Сад – Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2008.
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MilosKnezevic

A FANTASM OF A DE-RUSSIANIZED EURO-ASIA

Summary

Russia has manifested some specific cultural and civili
zation forms thatcertainlyhavenotbeenexclusivelyEuropean
forms,butnotprevailinglyAsianoneseither.Russiaisagreatest
planetarysymbiosisoftwocontinentalhistoricalandgeopoliti
calexperiencesinalarge“interspace”betweentheEuropean
UnionandPacificregionof theFarEast.Crisisandcatastro
phesthathavetakenplaceinthis(inter)spacehasshakenallmain
structuresofglobalgeopoliticalpower.Stabilizationofgeoeco
nomic, geopolitical and demopolitical circumstances in “the
heartoftheland”hasmarkedamultipolarconsolidationofthe
circumstancesatthegloballevel.
KeyWords:Russia,RussianFederation,postSovietspace,Eu

roAsiaEurope,EuropeanUnion,spreadingtothe
East,interestspheres


	korice-3-09-2
	NI 0309-08-02-2010-FINAL
	0-0-sadr-1
	0-4-TEMA BROJA
	1-00
	1-01


