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Сажетак
У ра ду се да је кри ти ка прин ци па уни по лар ног свет ског по-

рет ка и хе ге мо ни је САД. На осно ву ана ли зе до га ђа ја у по след њих 
20 го ди на, ис так ну та је не из бе жност кри зе за пад но цен трич ног мо-
де ла раз во ја и из ве сност фор ми ра ња мул ти по лар ног све та у ко ме 
ће Ру си ја би ти је дан од зна чај ни јих су бје ка та свет ске по ли ти ке. 
Сна га ова квог за кључ ка про ис ти че из исто риј ске прак се раз во ја 

* Овај рад је ре зул тат про јек та, број III 47029 под на зи вом “Рентабилниизборновихтех
нологијаиконцепцијаодбранекроздруштвенепроменеистратешкеоријентацијеСр
бијеу21.Веку“. Про је кат фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу-
бли ке Ср би је а Ру ко во ди лац про јек та је проф. Др. Мом чи ло Ми ли но вић.

1) Ге ор гий Вер над ский, Начертаниярусскойистории, Ла нь, Санкт Пе тер бург, 2000, стр. 
25.
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ме ђу на род них од но са у окви ру ко је је еви ден тан крах сва ког до-
са да шњег по ку ша ја уни фи ка ци је и хе ге мо ни за ци је ме ђу на род ног 
по рет ка. Та ко ђе, са ма при ро да чо ве ка као би ћа па, са мим тим и 
ње го вог све та, не из бе жно је плу ра ли стич ког ка рак те ра. У окви ру 
ве ков не бор бе за ус по ста вља њем пра вед ни јег и ху ма ни јег по ли-
тич ког по рет ка, ис кри ста ли сао се прин цип по де ле вла сти, од но-
сно спре ча ва ње вла да ви не из јед ног цен тра, без об зи ра на ње го ве 
уну тра шње ка рак те ри сти ке и обе леж ја. Ин тен зи ви ра ње ре ги о нал-
не са рад ње, из ме ђу оста лог и у про сто ру Евро а зи је, пред ста вља 
зна ча јан до при нос ру ше њу иде је и прак се хе ге мо ни за ци је све та.  
Кључ не ре чи:  уни по ла ри зам, ви ше по лар ни свет, Ру си ја, За пад, укра јин-

ска кри за, евро а зиј ска ин те гра ци ја. 

1.УКРАЈИНСКАКРИЗАИНОВИЗАМАХ
ЕВРОАЗИЈСКЕИНТЕГРАЦИЈЕ

Ре чи ру ског исто ри ча ра Г. В. Вер над ског, из ре че не у Пра гу 
да ле ке 1927. го ди не и пре тво ре не у епи граф по сле не ко ли ко де це-
ни ја, у ра зним епо ха ма од но си ле су се, ка ко на кон цен тра ци ју, та ко 
и на де струк ци ју енер ги је на ро да ко ји жи ве на евро а зиј ском кон-
ти нен ту. У ак ту ел ном тре нут ку, оне су по ста ле из у зет но ак ту ел не. 

Агре сив на гло ба ли за ци ја и иза зо ви ко је је она по ро ди ла, не-
сум њи во су до ка за ли да је очу ва ње ра зно вр сно сти Евро а зи је мо-
гу ће са мо у окви ру ре ги о нал них ин те гра ци о них про је ка та ко ји ма 
се фор ми ра ре ал но „ге о по ли тич ко при вред но је дин ство”. Та кво је-
дин ство, у по след ње вре ме, ини ци ра и, у од ре ђе ној ме ри, ре а ли зу је 
Ру ска Фе де ра ци ја са сво јим бли ским са ве зни ци ма.

Пр ву ета пу ре а ли за ци је иде је евро а зиј ске ин те гра ци је пред-
ста вља фор ми ра ње Евро а зиј ског еко ном ског удру же ња (ЕврА зЕС), 
две хи ља ди те го ди не. Ства ра ње Ца рин ске уни је, 2010. го ди не, у 
ко ју су ушле три, по ти пу еко ном ског раз во ја, раз ли чи те зе мље: 
Ру си ја, Бе ло ру си ја и Ка зах стан, но ви је ко рак на пу ту фор ми ра ња 
евро а зиј ског је дин ства.

Од 2012. го ди не функ ци о ни ше Је дин ствен еко ном ски про-
стор, у су шти ни, за јед нич ко тр жи ште, Ру си је, Бе ло ру си је и Ка зах-
ста на а до по чет ка 2015. го ди не, пла ни ра но је фор ми ра ње Евро а-
зиј ског еко ном ског са ве за.

До га ђа је у Укра ји ни где је, уз ак тив ну или пре ћут ну стра ну 
по др шку про ме њен ле гал но фор ми ран ре жим, уз све оста ло, тре-
ба ло би по сма тра ти и као аси ме трич ни од го вор про тив ни ка бу ђе ња 
Евро а зи је. По ли ти ка „ду плих стан дар да” у не при зна ва њу са мо о-
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пре де ље ња Кри ма и Се ва сто по ља као и раз ли чи те санк ци је про тив 
Ру си је, до ка зу ју сву нео п ход ност учвр шћи ва ња при вред них ве за и 
ге о по ли тич ког је дин ства кон ти нен та-ги ган та и ва жност ре а ли за-
ци је соп стве них ин те гра циј ских про је ка та.

„Крим ско про ле ће”, не са мо да је из раз при род не ре ак ци је 
на де струк ци ју Укра ји не као ме то да пре ра спо де ле ре сур са и сфе-
ра ути ца ја, већ је да ло и но ви за мах евро а зиј ским ин те гра ци ја ма и 
пре тен ду је да по ста не сим бол про ме не до са да шњег све та.

Ка ко ме та фо рич ки ис ти че ру ски исто ри чар А. И. Фур сов, 
до га ђа је око Укра ји не ка рак те ри ше при мо пре да ја ду жно сти кре-
а то ра исто риј ске кар те; од са да, она не ће би ти цр та на са мо у Ва-
шинг то ну и Бри се лу, већ и у број ним дру гим свет ским цен три ма, 
укљу чу ју ћи  Мо скву и Сим фе ро пољ. „Крим ско про ле ће”, озна чи ло 
је по че так кра ја јед но по лар ног све та.

2.ПРИРОДАУНИПОЛАРИЗМА,
ИЛИОГРАНИЦАМАСАБИЈАЊАОПРУГЕ

Збиг њев Бже жин ски је сва ка ко био у пра ву: „хе ге мо ни ја је 
ста ра, исто ко ли ко и свет”.2)

Ипак, у све ту сат ка ном од раз ли чи тих кул ту ра, што га чи ни 
уни ка том ци ви ли за циј ске ра зно вр сно сти, хе ге мо ни ја је стра шна 
због сво је ру ши лач ке сна ге ко ја на сто ји да по рав на ча роб ну ра зно-
ли кост свет ских тво ре ви на и фор ми по сто ја ња. Аме рич ка хе ге мо-
ни ја је стра шна ви ше стру ко. Она у свом ар се на лу има нај но ви ју 
тех но ло ги ју за ус по ста вља ње до ми на ци је и од у зи ма ње сло бо де из-
бо ра, по чев од су пер пре ци зних бес пи лот них и дру гих бор бе них 
си сте ма, до кон тро ле и усме ра ва ња чо ве ко ве ког ни тив не сфе ре.

Још су кла си ци по ли тич ко-фи ло зоф ске ми сли упо зо ра ва ли 
на опа сност од зло у по тре бе вла сти и ње не скло но сти ''ква ре њу'' 
уко ли ко ни је аде кват но кон тро ли са на и ба лан си ра на. Па ра док сал-
но је то што се, у про це су уни фи ка ци је и ауто кра ти за ци је све та, 
не из бе жно уоча ва јед на опа сност на ко ју су упо зо ра ва ли упра во 
''оче ви'' аме рич ког уста ва још пре ви ше од две ста го ди на. По ен та 
њи хо вог зах те ва сви ма они ма ко ји же ле да гра де не ки вид де мо-
кра ти је, би ла је по тре ба да се ус по ста ви прин цип рав но те же, од но-
сно ме ђу за ви сно сти и са рад ње вла сти. Да на шње на сто ја ње САД да 
ус по ста ве не при ко сно ве ну до ми на ци ју у ме ђу на род ним од но си ма, 
ди рект на је не га ци ја тог све тог пра ви ла про тив зло у по тре бе вла-

2) Збиг нев Бже зин ский, Великаяшахматнаядоска.ГосподствоАмерикииегогеострате
гическиеимперативы, Ме жду на род ные от но ше ния, Мо сква, 2010, стр. 13.
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сти на би ло ком ни воу. ''Ап сурд но је – ка ко ка же про фе сор Ву чи на 
Ва со вић – да зе мља ко ја је пр ва пред ло жи ла и уве ла тај прин цип 
у сво ју зе мљу пре то ли ко го ди на по ста не нај ве ћи про тив ник то га 
прин ци па у свет ским раз ме ра ма... То по ста је по свој при ли ци зе-
мља ко ја ви ше не мо же све сно и са ве сно да упра вља до бри ма и из-
во ри ма с ко ји ма рас по ла же и по ста је играч ка у ру ка ма си ле ко јом 
рас по ла же. Ов де си ла до ми ни ра не са мо пра вом већ и па ме ћу ве-
ли ког де ла нај моћ ни је гру пе љу ди. Ни је ви ше си ла у ру ка ма љу ди 
већ су љу ди у ру ка ма си ле.''3) 

Уни по лар ни – аме ри ка но цен трич ни свет, пре ма нај ре ле вант-
ни јим стра те гиј ским ру ским до ку мен ти ма, без сум ње пред ста вља 
прет њу на ци о нал ној без бед но сти и је дин ству Ру ске Фе де ра ци је. 
О то ме је, 25. ок то бра 1995. го ди не, по пр ви пут, јав но го во рио 
та да шњи аме рич ки пред сед ник Клин тон. На сту па ју ћи на сед ни ци 
Здру же ног ко ми те та на чел ни ка ге не рал шта бо ва, у окви ру про бле-
ма ко је би тре ба ло ре ша ва ти у на ред ној де це ни ји, он је, из ме ђу 
оста лог, ис та као:  „раш чла ња ва ње Ру си је на ма ле др жа ве, пу тем 
ме ђу ре ги о нал них ра то ва, слич них они ма ко је смо ор га ни зо ва ли у 
Ју го сла ви ји; ко нач ни слом вој но-ин ду стриј ског ком плек са и Ар ми-
је Ру си је; ус по ста вља ње ре жи ма ко ји нам је нео п хо дан у ре пу бли-
ка ма ко је су се одво ји ле од Ру си је”. Свој та да шњи на ступ, Клин тон 
је за вр шио ре чи ма: „ми смо до зво ли ли Ру си ји да бу де др жа ва, али 
им пе ри ја мо же би ти са мо јед на зе мља - САД”.4) 

Од вре ме на тог про грам ског го во ра аме рич ког пред сед ни-
ка, број кон фли ка та, кри зних си ту а ци ја, по ли тич ких и тех но ге них 
ка та кли зми, ви ше стру ко се по ве ћао. Свет се оти снуо на пу чи ну 
„кон тро ли са ног ха о са”, што је у ве ли кој ме ри би ло узро ко ва но мо-
но пол ским пра вом да се рас по ла же суд би на ма це лих др жа ва и на-
ро да. 

Без об зи ра на де струк тив не по сле ди це та кве по ли ти ке, мно-
ги за пад ни те о ре ти ча ри на уч но су за сни ва ли не из бе жност хе ге мо-
ни је. Мо дел униполарнедоминације, за сни ва се на кон цеп ци ји рав-
но те же сна га ко ју је раз ра ди ла шко ла по ли тич ког ре а ли зма као и 
на те о ри ји „хе ге мо ни стич ке ста бил но сти”5). Основ на по став ка тог 
мо де ла је сте те за о пот пу ној пре вла сти Сје ди ње них Др жа ва и њи-
хо вих са ве зни ка над сво јим по тен ци јал ним про тив ни ци ма у свим 

3) Ву чи на Ва со вић, ''Гло ба ли за ци ја, др жа ва и де мо кра ти ја'', у збор ни ку: Државаидемо
кратија (уред ник Ми лан По ду на вац), Слу жбе ни гла сник и Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 2010, стр. 446.

4) Юрий Дро здов, Запискиначальниканелегальнойразведки, Ол ма-пресс, Мо сква, 1999, 
стр. 394-395.

5) Ма ри на Ле бе де ва, Мироваяполитика. Аспект пресс, Мо сква, 2003, стр. 318.
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ком по нен та ма си ле – еко ном ској, вој ној, тех но ло шкој; и то, ка ко у 
кван ти та тив ном, та ко и у ква ли та тив ном сми слу.6)  

По ло ги ци иде о ло га и ре а ли за то ра ових те о ри ја, си ту а ци-
ја за сно ва на на су пре ма ти ји За па да обез бе ђу је одр жа ва ње ми ра у 
гло бал ним раз ме ра ма. Ова кав тип свет ског по рет ка, као „чвр ста 
хи је рар хиј ска струк ту ра” фор ми ра на, ка ко ка же Т. Фрид ман, кроз 
„дар ви ни стич ку бор бу за ли дер ство у про це су гло ба ли за ци је”7), 
мо же да се одр жи до вољ но ду го – око 40 го ди на.8)

При то ме, од лу чу ју ћа уло га у фор ми ра њу и одр жа ва њу та-
квог  свет ског по рет ка, сва ка ко при па да САД. Дру гим ре чи ма, 
„аме рич ка моћ по ја вљу је се…као нај ве ћа га ран ци ја гло бал не ста-
бил но сти”.9) 

Вла да САД, у том сми слу, из два ја зна чај на сред ства за ре а ли-
за ци ју ци ља ко ји је још 2001. го ди не, об зна нио аме рич ки пред сед-
ник као нај у зви ше ни ју ми си ју сво је зе мље: ''Аме рич ка без бед ност 
и про спе ри тет зах те ва ју од нас да во ди мо свет.''.10)

 Ве ли ки број углед них За пад них те о ре ти ча ра у сво јим ра до-
ви ма „до ка зу је” да сам свет има по тре бу за гло бал ним упра вља њем 
и да, у том сми слу, „го ли јат” до би ја ши ро ку, јав ну или пре ћут ну, 
по др шку.11)

У обез бе ђи ва њу те по др шке из у зет но зна чај ну уло гу има ју и 
сред ства ма сов не ко му ни ка ци је ко ја су, та ко ђе, ви ше не го цен тра-
ли зо ва на и иде о ло шки ан га жо ва на.

Ни јед на др жа ва ви ше ни је у ста њу да пот пу но огра ди сво ју 
те ри то ри ју од ме диј ских про ду ка та и ути ца ја ко је је пла си рао не ко 
са стра не. До не дав но, др жа ве су рас по ла га ле ре сур си ма ко ји ма 
су, ма ње – ви ше, успе ва ле да упра вља ју кул тур ним иден ти те том 
сво јих гра ђа на. Ме ђу тим, да нас се „укус”, естет ске и етич ке „вред-
но сти” па и „исти на” кре и ра ју у по себ ним цен три ма и пла си ра ју 
са вре ме ном тех но ло ги јом у све де ло ве пла не те.

6) Wil li am Wol fforth, „The Sta bi lity of a Uni po lar World”, InternationalSecurity, Bel fer Cen ter 
for Sci en ce and In ter na ti o nal Af fa irs,  Cam brid ge, Vol. 24, No. 1 Sum mer 1999, pp. 5-41

7) Tho mas Fri ed man, TheLexusandtheOliveTree, An chor Bo oks, Lon don, 1999, p. 490.

8) Co ral Bell, „Ame ri can Ascen dancy and the Pre ten se of Con cert”, TheNationalInterest, Cen-
ter for the Na ti o nal in te rest, Was hing ton, D.C, N. 57/1999, p. 55.

9) Збиг нев Бже зин ский, Выбор, Глобальное господство или глобальное лидерство, Ме-
жду на род ные от но ше ния, Мо сква, 2005, стр. 7.

10) TheNewYorkTimes, 19. august, 2001.

11) Мајкл Ман дел ба ум, Требалисветуголијат–КакоАмерикаделујекаосветскавладау
21.веку, Фи лип Ви шњић, Бе о град , 2006. 
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''Ка да се ру ши ла со вјет ска им пе ри ја, та да шњи пред сед ник 
Ру си је, Бо рис Јељ цин се са тен ков ског окло па обра тио гра ђа ни-
ма бор бе ним ре чи ма про тив пу чи ста. Те ње го ве ре чи ни је пре но-
сио со вјет ски ра дио (он је био у ру ка ма ко му ни ста-дог ма та) већ 
ве штач ки са те лит ком па ни је 'СИ-ЕН-ЕН'. У том исто риј ском мо-
мен ту по ли тич ке од лу ке, по стао је ја сан огро ман зна чај гло бал не 
ин фор ма ци о не мре же ко ју су сим бо ли зо ва ли ве штач ки са те ли ти: 
на ци о нал но-др жав на ин фор ма тив на не за ви сност, као део по ли тич-
ког су ве ре ни те та, би ла је ану ли ра на. На ци о нал не др жа ве ви ше не 
мо гу да се огра де јед на од дру ге. У њи хо вим гра ни ца ма за шти ће-
ним ору жа ним сна га ма, по ја ви ле су се пу ко ти не''.12)

Ана ли зи ра ју ћи не га тив ну стра ну цен тра ли зо ва ног ме диј ског 
на сту па ко ји је еви ден тан у са вре ме ним усло ви ма, Ан дреј Фур сов, 
иро нич но ко ри сти скра ће ни цу СМРАД – сред ства ма сов не ре кла-
ме, аги та ци је и дез ин фор ма ци је!13)

Ус по ста вља ње до ми на ци је ин те ре са јед ног цен тра свет ске 
по ли ти ке, не из бе жно во ди ка на ру ша ва њу пра ва дру гих су бје ка та. 
Ка ко је ис та као ру ски пред сед ник Пу тин у свом обра ћа њу гра ђа-
ни ма, 18. мар та 2014 го ди не: „нас су из ча са у час об ма њи ва ли, до-
но си ли од лу ке иза на ших ле ђа и ста вља ли пред свр шен чин. Та ко 
је би ло и са ши ре њем НА ТО на ис ток, с раз ме шта јем вој не ин фра-
струк ту ре у бли зи ни на ших гра ни ца... Та ко је би ло и са ус по ста-
вља њем си сте ма про ти вра кет не од бра не... Та ко је би ло с бес ко нач-
ним за те за њем пре го во ра о ви зном ре жи му, с обе ћа њи ма о ло јал ној 
кон ку рен ци ји и сло бод ном при сту пу гло бал ном тр жи шту”.14)

При ме на санк ци ја по сле при па ја ња Кри ма Ру си ји, прак тич-
но је на ста вак по ли ти ке дик та та ко ја је фор ми ра на по сле ру ше ња 
СССР-а. Та да су Ру си ју за пад ни по ли ти ча ри тре ти ра ли као по слу-
гу „ко ја се у слу ча ју нео п ход но сти, зво ном по зи ва у го стин ску со-
бу…”.15) 

Ру си ја је би ла и оста је јед на од глав них пре пре ка на пу ту ус-
по ста вља ња свет ског го спод ства „си но ва Ка пи та ла” (У. Блум). До-
бро је, у том сми слу, при ме тио је дан од со вјет ских оба ве шта ја ца, 
Л. В. Ше бар шин, да је: „За па ду од Ру си је по треб но са мо јед но – да 

12) Уль рих Бек,  Чтотакое глобализацијя?, Ин тер нет, http://www.na ti o na lism.org/li brary/
sci en ce/glo ba li sa tion/beck/beck-was-ist-glo ba li si e rung.htm, 09.07.2014.

13) Еле на По но ма ре ва, ПреступныйинтернационалвцентреЕвропы, Кни жный мир, Мо-
сква, 2014, стр.4.

14) Вла ди мир Пу тин, ОбращениеПрезидентаРоссийскойФедерации18марта,Ин тер нет,
http://www.kre mlin.ru/tran scripts/20603, 09.07.2014.

15) Ок са на Га ман-Го лу тви на, ''По че му За пад на ру шил не гла сный ко декс по ве де ния'', Неза
висимаягазета от 27 мар та 2014.
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је ви ше не бу де”. Че сто се по ка зу је да је за и ста За па ду по треб но да 
Ру си је не бу де и то, не са мо ге о по ли тич ки, већ и пси хо и сто риј ски. 
Је дан од на чи на да се то учи ни је сте одва ја ње Укра ји не од Ру си је, 
од но сно ус по ста вља ње мр жње из ме ђу два де ла, фак тич ки јед ног 
на ро да. Ни је слу чај но што су се у по след њих 20 го ди на у за пад-
ним ка би не ти ма, „стра те гиј ским цен три ма”, раз ра ђи ва ле раз ли чи-
те стра те ги је де ста би ли за ци је Укра ји не.

Још је у ма ју 1992. го ди не, из ме ђу  Укра ји не и САД би ла 
пот пи са на ме ђу вла ди на са гла сност о ху ма ни тар ној и еко ном ско-
тех нич кој са рад њи ко ја је Аме ри кан ци ма отво ри ла без гра нич не 
мо гућ но сти за ор га ни за ци ју де ло ва ња нај ра зно вр сни јих не вла ди-
них ор га ни за ци ја. Број ни из во ри ука зу ју да је у Укра ји ни, у том 
пе ри о ду, де ло ва ло око 400 фон до ва ко ји има ју ме ђу на род ни ста тус, 
пре ко 350 ме ђу на род них ор га ни за ци ја у обла сти ху ма ни тар не сфе-
ре и 180 по дру жни ца стра них „не вла ди них” ор га ни за ци ја.

Пр ви пут за 60 го ди на по сто ја ња ''јав не ди пло ма ти је'', САД 
су из ме ни ле циљ ну струк ту ру про гра ма об у ча ва ња усме ре них на 
ши ре ње прин ци па ли бе рал не де мо кра ти је. Са да, уме сто по сто је ће 
ели те, вој ске и ди си дент ске ин те ли ген ци је, власт САД по че ла је да 
об у ча ва омладинудо25годинаижене. По ред то га, Стејт де парт-
мент је мо ди фи ко вао и так ти ку пла си ра ња свог ути ца ја. Уме сто по-
др шке по ли тич ких ре жи ма и ар ми ја, Ва шинг тон је по чео да ства ра 
ал тер на тив не пар ти је и не про фит не ор га ни за ци је и да ре фор ми ше 
си стем обра зо ва ња.16)

Ово је на ро чи то до шло до из ра жа ја у ор га ни за ци ји и по др-
шци из во ђе ња ''ша ре них ре во лу ци ја'' али и у дру гим ак ци ја ма ''де-
мо кра ти за ци је'' све та. У ту свр ху, ан га жо ва не су нај сна жни ји и нај-
у ти цај ни ји на уч ни и по ли тич ки ка па ци те ти.

На при мер, са мо на ба зи прав ног ко ле џа Ко лум биј ског уни-
вер зи те та, пред ор га ни за то ри ма бу ду ћих ак ци ја, ''пре зен та ци је'' су 
про во ди ли кључ ни са рад ни ци из ка би не та пред сед ни ка Оба ме, ко-
ји су обез бе ди ли и ње гов из бор. Још јед на струк ту ра би ла је ве о ма 
ва жна за при пре му опо зи ци о на ра. То је Al li an ce for Youth Mo ve-
ments ко ји је та ко ђе фи нан си ран од стра не Стејт де парт мен та САД. 
У раз ра ди сце на ри ја ре во лу ци ја и при пре ми опо зи ци о ног је згра, 
не по сред но уче шће има ли су: New Ame ri ca Fo un da tion – су о сни-
вач Glo bal Vo i ces-а и парт нер Go o gle, Цен тар  јав ног ин фор ми са ња 
и јав не по ли ти ке Шко ле др жав ног упра вља ња ''Ке не ди'' из са ста-
ва Хар вард ског уни вер зи те та, Берк ма нов ски цен тар „Ин тер нет и 
дру штво” из Хар вард ске Шко ле пра ва,  Нек са цен тар за Ин тер нет 

16) Ми ро слав Мла де но вић, Је ле на По но ма ре ва, Зо ран Ки ли бар да, ''Те о ри ја и прак са ''ша ре-
них ре во лу ци ја'''', Социолошкипреглед, Бе о град, вол. 46, бр. 4/2012, стр. 513–533.
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и дру штво, Окс форд ски ин сти тут Ин тер не та, шко ле пра ва Ко лум-
биј ског и Јејлс ког уни вер зи те та.17)

Пре ма по да ци ма Фул брај то вог фон да, у про гра ми ма за пад-
них фон да ци ја уче ство ва ло је око 20.000 ак ти ви ста укра јин ских 
дру штве них и по ли тич ких ор га ни за ци ја.18) 

Све те де лат но сти, об је ди ња вао је је дан циљ – ства ра ње 
мре же ан ти ру ски усме ре них ор га ни за ци ја ко је су при пре мље не и 
спрем не да се ак ти ви ра ју у ча су „Х”.

У про це су ства ра ња ”ре во лу ци о нар не си ту а ци је”, ни је за-
сме та ла ни чи ње ни ца да се, у ре до ве но ве укра јин ске ели те, сна-
жно ин вол ви ра ла и нео на ци стич ка ком по нен та. До вољ но је се ти ти 
се да је ор га ни за ци ја „Три зуб”, ко ја је као свој циљ про кла мо ва ла 
ства ра ње на ци о нал не укра јин ске др жа ве, фор ми ра на још 1993. го-
ди не. По зна ти исто ри чар Е. Хоб сба ум, ко ји је на сво јој ко жи осе тио 
прак су на ци зма, пи сао је по во дом прак се фор ми ра ња јед но на ци о-
нал них др жа ва, да је то „по ста вља ње ци ља ко ји мо гу да оства ре 
са мо вар ва ри, или, у крај њем, са мо вар вар ским сред стви ма”.19) 

Ре а ли за ци ја та кве прак се у Укра ји ни, упра во по твр ђу је да се 
на ци стич ке иде је за и ста оства ру ју вар вар ским сред стви ма.

Ру ски фи ло зоф А. С. Па на рин, ана ли зи ра ју ћи ин те ре се ко-
ји сто је иза ру ши лач ке стра те ги је фор ми ра ња уни по лар ног све та, 
упо зо ра вао је да је „бу ђе њем чу до ви шта на ци о на ли зма” (А. Мих-
ник): „нео ли бе ра ли зам не са мо по чи нио из да ју Про све ти тељ ства 
фор си ра њем ин стик та у од но су на здрав ра зум, већ га је из дао и 
фор си ра њем ет но се па ра ти зма. Стра те шка за ми сао је ја сна: са мо 
круп не др жа ве су спо соб не да оспо ре аме рич ки уни по ла ри зам. 
Ско ро све круп не др жа ве су по ли ет нич ке. Пре ма то ме, иза зи ва ју ћи 
пле мен ског де мо на на бунт про тив „им пе ри је”, мо гу ће је де ста би-
ли зо ва ти и, у ко нач ном, раз ру ши ти ве ли ке др жа ве, оста вља ју ћи та-
ко је дин стве ну над др жа ву окру же ну све том ко ји чи не ис кљу чи во 
ма ле и сла бе др жа ве”.20) 

 Ви рус се па ра ти зма, ко ји је пр во бит но фор му ли сан у „док-
три ни Вил со на”, про ду жа ва да ха ра пла не том под буд ним оком 
Ва шинг то на, до но се ћи слом Ју го сла ви је, раз дор Су да на, по де лу 

17) Исто.

18) Ва ле рий Па нов, Мягкаясила”крушитУкраину, Ру син форм, Ин тер нет, ttp://ru sin form.
net/myag kaya-si la-krus hit-ukra i nu/, 09.07.2014. 

19) Эрик Хоб сба ум, Нацииинационализмпосле1780года, Але те йя, Санкт Пе тер бург, 1998, 
стр. 212. 

20) Алек сан др Па на рин, Народбезэлиты, Ал го ритм-ЭК СМО, Мо сква, 2006, стр. 166-167.
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Со ма ли је, кр ва ве да не то ком и по сле „арап ских ре во лу ци ја” и „де-
мо кра ти за ци је” Ира ка, „Евро мај да на”, итд .

Ипак, све има сво је гра ни це. „... у слу ча ју с Укра ји ном на ши 
за пад ни парт не ри су пре шли цр ту, по на ша ли су се гру бо, нео д го-
вор но и не про фе си о нал но” - ко мен та ри сао је В. В. Пу тин до га ђа је 
у су сед ству. За пад је од лич но знао да Ру си ја у Укра ји ни има, не са-
мо ге о по ли тич ке ин те ре се, већ и да та мо жи ве ми ли о ни Ру са. Упр-
кос то ме, Укра ји на је уву че на у па у чи ну ха о са из ко је се за са да не 
ви ди из лаз. На тај на чин, Ру си ја се „на шла на гра ни ци са ко је ви ше 
ни је мо гла да од сту пи. Ако до кра ја на тег неш опру гу, она ће се у 
јед ном мо мен ту сна жно осло бо ди ти”.21) Крим ски до га ђа ји, упра во 
су от пу сти ли „опру гу” уни по ла ри зма.

Уло га Аме ри ке као ''свет ског по ли цај ца'' је очи глед на и вр ло 
ре ал на али се по ста вља пи та ње: да ли гло ба ли за ци ја за и ста тре ба 
да се све де на ус по ста вља ње PaxAmericana, ка ко искре но ве ру ју 
мно ги у САД.

Мо жда је то и мо гу ће, али, да ли је ре ал но по др жа ва ти та кав 
по ре дак? Во ља САД че сто се су сре ће са дру га чи јим ин те ре си ма 
дру гих др жа ва, ре ги о на па и све та у це ли ни. Не мо гу ће је не пре ста-
но уве ра ва ти љу де да су ин те ре си САД - исто вре ме но и ин те ре си 
свих и обез бе ди ти да се на свим ме ри ди ја ни ма и у свим ак ци ја ма 
оси гу ра и не по сред но уче шће Аме ри ке. Не тре ба за бо ра ви ти да је 
ути цај на дру ге, ипак дво стра ни про цес. Не ка да је рим ска др жа ва 
ин те гри са ла вар ва ре и на сто ја ла да јед на пле ме на учи ни за штит-
ни ци ма од дру гих. Ре зул тат је био вар ва ри за ци ја це ле им пе ри је 
и, у ко нач ном, њен крах. Бр зо ши ре ње ислам ског ста нов ни штва у 
Евро пи, и цр нач ког у Аме ри ци, мно ги ви де као про цес ко ји ће из-
ме ни ти су штин ска обе леж ја ма тич них на ци ја. Ни је да ле ко вре ме 
ка да ће, ка ко ка же ру ски фи ло зоф Алек сан дар Зи но вјев, ''Му ла до-
зи ва ти Ала ха са Ај фе ло вог тор ња''.22)По ред раз ли чи то сти ин те ре са 
гло бал них свет ских су бје ка та и еви дент не те жње ка уни по ла ри зму, 
тре ба сва ка ко има ти у ви ду и да се да нас оп ште сма ње ње мо гућ но-
сти упра вља ња по ја вљу је као глав на пре пре ка у раз во ју и функ ци-
о ни са њу склад ног ме ђу на род ног по рет ка. То ће сва ка ко оста ти и у 
на ред них де се так го ди на. Ме ђу на род на за јед ни ца – др жа ве и не др-
жав не ин сти ту ци је – ни су у ста њу да спре че тен ден ци ју на ра ста ња 
ха о тич но сти. Ве ћи на глав них ме ђу на род них ин сти ту ци ја и нор ми 
су де фор ми са не или де лу ју у не а де кват ним усло ви ма. Не пред ви-

21) Вла ди мир Пу тин, ОбращениеПрезидентаРоссийскойФедерации18марта,Ин тер нет,
http://www.kre mlin.ru/tran scripts/20603, 09.07.2014. 

22) Алек сан др Зи но вь ев, Запад,Феномензападнизма, Ин тер нет, http://mo dern lib.ru/bo oks/
zi no vev_alek san dr_alek san dro vich/za pad_fe no men_za pad ni zma/read, 09.07.2014. 
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ди ви ме ђу на род ни раз вој ства ра озби љан иза зов, у окви ру то га и 
без бед но сни, за све па и за нај круп ни је су бјек те ме ђу на род ног по-
рет ка – Ки ну, Аме ри ку и Ру си ју.

Сло же ност са вре ме ног си сте ма огле да се и у чи ње ни ци да, 
без об зи ра на од ре ђе не кри зне мо мен те, САД као и ра ни је има ју 
пре и мућ ство над свим оста лим др жа ва ма па и гру па ма зе ма ља, по 
ком плек сним по ка за те љи ма мо ћи. За са да, ни је дан од ал тер на тив-
них „по ло ва” (ЕУ, Ки на, Ру си ја), чак ни сви за јед но, не по се ду ју 
фи зич ку моћ ни же љу да се по ја ве у уло зи га ран та за ре гу ли са ње 
свет ског си сте ма, пре све га у вој ној сфе ри. Упра во би због то га 
тре ба ло ис тра ја ва ти на фор ми ра њу ви ше цен та ра  мо ћи чи ја би 
се по зи ци ја и уло га, по ред ме ђу соб ног си сте ма „коч ни ца и рав-
но те же, ре гу ли са ла и аде кват ним си сте мом ме ђу на род ног пра ва. 
„Свет ска власт”, уко ли ко за и ста те жи де мо кра тич но сти, мо ра ла би 
да функ ци о ни ше ана лог но др жав ној а то зна чи да је по де ље на и 
аде кват но кон тро ли са на.

3.СНАЖНАРУСИЈА–СТОЖЕР
ИНТЕГРАТИВНИХПРОЦЕСАЕВРОАЗИЈЕ

У свим ге о по ли тич ким кон цеп ци ја ма, евро а зиј ска коп не на 
ма са пред ста вља кључ ну те ри то ри ју гло бал не до ми на ци је па, са-
мим тим, она је и обје кат бор бе за пре власт у ко јој ни је ис кљу че-
на ни упо тре ба вој не си ле. У са вре ме ним усло ви ма, та бор ба је 
при лич но екс пли цит на и мо же се са свим ја сно иден ти фи ко ва ти на 
при ме ру ли биј ске, си риј ске и укра јин ске кри зе.

Исто вре ме но, ви ше је не го очи глед но да ни јед на зе мља ни је 
у ста њу да са мо стал но оси гу ра сво ју без бед ност и ре а ли зу је сво је 
на ци о нал не ин те ре се. Објек тив ни усло ви дик ти ра ју нео п ход ност 
фор ми ра ња но вих гло бал них про је ка та. У окви ру то га, не мо же се 
за о би ћи евро а зиј ски свет и Евро а зиј ска уни ја. Ру си ја мо же да по-
ста не је згро тих про је ка та, њи хо ва ма три ца. 

Ме ђу тим, пре не го што за и ста по ста не ре ал ни ну кле ус евро-
а зиј ског све та, ка ко је до бро при ме тио по зна ти ру ски пу бли ци ста 
М. В. Ле он тјев, „Ру си ја на се би мо ра да оба ви не ке ра до ве. Она 
тре ба да се пре тво ри у еко ном ски, фи нан сиј ски, вој но-по ли тич ки и 
кул тур ни маг нет, ко ји ће пре ма се би при вла чи ти исто риј ски бли ске 
те ри то ри је а не да их од ба цу је, ка ко се то са свим до не дав но де ша-
ва ло. Су штин ски, то и је сте за да так за бли ску бу дућ ност ко ји не ће 
би ти ни ште тан ни те жак за са му Ру си ју”.23)  Рад на са мој се би, из-

23) Ми ха ил Ле он ть ев, ''За Еврас сию'', Однако № 44 (108), Ин тер нет, ttp://www.od na ko.org/
ma ga zi ne/ma te rial/glav naya-te ma-za-evras siyu/, 09.07.2014.
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гле да да је био те сно по ве зан са си ту а ци јом у Укра ји ни. „Крим ско 
про ле ће” учи ни ло је да се мно ге ства ри пре и на че и да се пу но то га 
из ме ни.

Ре зул та те ре фе рен ду ма на Кри му и Се ва сто по љу, као и по-
др шку во ље ве ли ке ве ћи не крим ских гра ђа на од стра не Ру си је, 
тре ба ло би по сма тра ти као по че так ре ви та ли за ци је Ру си је и ње но 
вра ћа ње у уло гу пу но прав ног су бјек та свет ске по ли ти ке, су бјек та 
ко ји је „де фи ни сао сво је стра те гиј ске ин те ре се и ко ји је спре ман да 
их од луч но шти ти”.24) 

У са вре ме ним усло ви ма, упра во Ру си ја, као је дан од ге о по-
ли тич ких цен та ра Евро а зи је, ко ји по се ду је нај моћ ни је еко ном ске, 
вој не и по ли тич ке по тен ци ја ле на пост со вјет ском про сто ру, и ко ји 
има свест о по тре би и нео п ход но сти пре ва зи ла же ња уни по ла ри-
зма – мо же и тре ба ло би да по ста не је дан од глав них су бје ка та но ве 
”ге о по ли тич ке ар хи тек ту ре”. 

По ли ти ка де ла за пад них др жа ва ко јом се по др жа ва ју ул тра-
на ци о на ли сти Укра ји не, за не ма ру ју ћи сто ти не људ ских жр та ва и 
чи ње ни цу да је део зе мље пот пу но уни штен, по ста ла је убе дљив 
до каз исти не да на ро ди Евро а зи је мо гу да са чу ва ју се бе и обез-
бе де соп стве ну бу дућ ност, са мо у окви ру сна жног ин те гра ци о ног 
про це са ко ји, са сво је стра не, мо же да да но ви за мах раз во ју це лог 
кон ти нен та. Ти на ро ди има ју соп стве не ин те ре се и спе ци фич ну 
по ли тич ку кул ту ру, тра ди ци ју и исто ри ју. Сто га је ло гич но да сво-
ју са да шњост и бу дућ ност кре и ра ју пре ма сво јим ме ри ли ма. Ко пи-
ра ње ту ђих ис ку ста ва, без са гле да ва ња соп стве них мо гућ но сти и 
ин те ре са, си гур но не мо же до ве сти до истин ског бла го ста ња љу ди. 
Ка ко до бро при ме ћу је ру ски фи ло зоф Зи но вјев:”За пад ну ци ви ли-
за ци ју су ства ра ли на ро ди по себ них ка рак те ри сти ка. То је њи хо ва 
уни кал на и не по но вљи ва тво ре ви на. То ула зи у њи хо ву при ро ду, у 
њи хов ка рак тер. Дру ги на ро ди су ства ра ли ци ви ли за ци ју дру га чи-
јег ти па, ко ја ви ше од го ва ра њи хо вом ка рак те ру и жи вот ним усло-
ви ма”.25) 

По де ла све та на цен тар, по лу пе ри фе ри ју и пе ри фе ри ју и 
да ље оста је као осно ва од но са у ме ђу на род ној за јед ни ци. У том 
сми слу, и са вре ме не др жа ве се мо гу по сма тра ти у од но су на ту 
”ка стин ску по де лу” (М. Пе чуј лић). Пре ма схва та њу про фе со ра Ву-
чи не Ва со ви ћа, све др жа ве у ери гло ба ли за ци је мо гу се свр ста ти у 
че ти ри гру пе. Пр ву чи не ве ли ке и моћ не др жа ве ко је су пред вод-

24) Ок са на Га ман-Го лу тви на, ''По че му За пад на ру шил не гла сный ко декс по ве де ния'', Неза
висимаягазета от 27 мар та 2014.

25) Алек сан др Зи но вь ев, ци ти ра но де ло.
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ни ци, уте ме љи ва чи и кор ми ла ри гло ба ли за ци је. Шта ви ше, њи хо ва 
моћ иде и из над гра ни ца ме ђу на род ног пра ва и мо ћи ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја. У дру гу спа да ју не ке ма ње и сла би је др жа ве ко је 
ужи ва ју по др шку, по моћ и за шти ту нај моћ ни јих. Тре ћа гру па је са-
ста вље на од зе ма ља пре ма ко ји ма су моћ ни ме ђу на род ни фак то ри 
не у трал ни, док че твр та гру па оку пља др жа ве ко је су услед не ких 
не срећ них окол но сти па ле у не ми лост не ких ве ли ких и моћ них др-
жа ва.26) 

Про цес фор ми ра ња и учвр шћи ва ња на ци о нал них ин те ре са 
је дуг и сло жен а да нас је зна чај но оме тан од стра не број них уну-
тра шњих а на ро чи то спо ља шњих фак то ра. Ве ли ки број ”пост со ци-
ја ли стич ких зе ма ља” опре де лио се за ула зак у ЕУ, жр тву ју ћи на тај 
на чин део соп стве не су ве ре но сти али и ко ри сте ћи из ве сне пред-
но сти за јед нич ког де ло ва ња. То су учи ни ле и број не пост со ци ја-
ли стич ке зе мље док Укра ји на, у бор би за пре ва гу јед не или дру ге 
оп ци је, до жи вља ва нај те жа ис ку ше ња сво је др жа во твор но сти.

Чи ње ни ца је да соп стве ни раз вој Евро а зи је и ин те гра тив ни 
про це си уну тар ње не иду ла ко и јед но став но. На ци о нал ни ин те ре-
си јед них др жа ва, су да ра ју се са ин те ре си ма дру гих зе ма ља, удру-
же ња, ре ги о на. Та ко ђе тре ба ло би има ти у ви ду да се уче сни ци ин-
те гра ци је на ла зе на раз ли чи тим ни во и ма еко ном ског и со ци јал ног 
раз во ја. Због то га, без об зи ра на обо стра ну ко рист од ин те гра ци је, 
ис по ста вља се да је уче шће јед них, у овој или оној обла сти, ве ће 
од уло га дру гих.

Ни је без зна ча ја и са зна ње да су и ин те ре си по је ди них гру па 
уну тар асо ци ја ци ја ко је се ства ра ју че сто ве о ма раз ли чи ти и не у са-
гла ше ни. Не ко од ин те гра ци је до би ја ви ше па је, при род но, и за ин-
те ре со ва ни ји за њу док се, исто вре ме но, дру ги сло је ви гра ђа на или 
гру пе, при вре ме но мо гу осе ћа ти као гу бит ни ци. Због то га се мо же 
оче ки ва ти да они бу ду про тив ин те гра ци о них про це са и да вр ше 
при ти сак на струк ту ре вла сти у том сми слу. Ипак, то не мо же би ти 
пре пре ка објек тив ном про це су – ре ви та ли за ци ји Ру си је и окре та-
њу но ве стра ни це у исто ри ји Евро а зи је. 

Иако се ге о по ли тич ка уло га Ру си је то ком по след њег сто ле ћа 
не ко ли ко пу та ра ди кал но ме ња ла за јед но са це ло куп ном „ар хи тек-
ту ром” све та, то је др жа ва ко ја је увек, на овај или онај на чин, би ла 
ре спек тив ни су бјект ме ђу на род них од но са.

По сле Пр вог свет ског ра та и Ве ли ке Ок то бар ске ре во лу ци је, 
Со вјет ска Ру си ја, а за тим и Со вјет ски Са вез, прак тич но су би ли ис-
кљу че ни из спи ска „ве ли ких др жа ва” ко ји ма је, уз од ре ђе на не сла-
га ња, ипак при па да ла Ру ска Им пе ри ја. По сле Дру гог свет ског ра та, 

26) Ву чи на Ва со вић, ци ти ра но де ло, стр. 446.
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СССР је по стао дру га „су пер др жа ва” све та. Ру ше ње СССР у окви-
ру „пе ре строј ке” и де гра да ци ја Ру ске Фе де ра ци је то ком „тр жи-
шних ре фор ми” 90-их го ди на про шлог ве ка, по но во су по ста ви ли 
др жа ву у по ло жај ге о по ли тич ког „пре жи вља ва ња”. Об на вља ње си-
сте ма др жав но-мо но пол ског ка пи та ли зма, по сле до ла ска на власт 
Вла ди ми ра Пу ти на, вра ти ло је зе мљу у ред „ве ли ких др жа ва”. На 
тај на чин, ме сто Ру си је у свет ском си сте му је не ста бил но, али ни-
ка да ни је зна чи ло од ла зак на пе ри фе ри ју свет ске по ли ти ке.27)

Са гле да ва ју ћи си ту а ци ју иза зва ну те жњом Ру си је да се за у-
ста ви про цес ши ре ња НА ТО ка ње ним гра ни ца ма и на сто ја њи ма 
да се по др жи плу ра ли за ци ја све та као при род ни про цес, мо же мо 
се под се ти ти чу ве не де пе ше ми ни стра спољ них по сло ва Ру си је, А. 
М. Гор ча ко ва, ко ју је по слао ру ским ам ба са да ма 1856. го ди не: „Ру-
си ји за ме ра ју то што се она изо лу је и ћу ти пред та квим фак ти ма 
ко ји не ко ре спон ди ра ју ни ти с пра вом ни ти с пра вед но шћу. Ка жу 
да се Ру си ја љу ти. Ру си ја се не љу ти. Ру си ја се усред сре ђу је”.28) 

Те ре чи, у ино стран ству су би ле про ту ма че не као при пре ма 
за но ви рат. У су шти ни, Гор ча ков је хтео са мо да ис так не по тре бу 
и спрем ност да се по но во раз мо тре и од ба це по ни жа ва ју ћи усло ви 
ко ји су на мет ну ти Ру си ји Па ри ским ми ров ним уго во ром из 1856. 
го ди не. Пре све га, ми сли се на за бра ну да по се ду је вој ну фло ту на 
Цр ном мо ру. Ве што игра ју ћи на кар ту про тив реч но сти европ ских 
др жа ва и не увла че ћи Ру си ју ни у ка кве оба ве зу ју ће са ве зе, А. М. 
Гор ча ков је на кра ју, ко ри сте ћи се уз не ми ре но шћу у Евро пи ко ју је 
иза звао фран ко-пру ски рат, по слао у стра не пре сто ни це но ту ко јом 
их оба ве шта ва да се Ру си ја не сма тра оба ве зном по пи та њу огра-
ни ча ва ју ћих усло ва у ве зи цр но мор ске фло те. Све ве ли ке др жа ве 
би ле су при ну ђе не да се са гла се са из ме ње ним ге о по ли тич ким по-
ло жа јем Ру си је.

Да нас, као и пре 158 го ди на, Ру си ја мо ра да се усред сре ди 
по мно гим пи та њи ма. Њој је нео п ход но да раз ви ја свој еко ном-
ски си стем, да ја ча од брам бе не сна ге, укљу чу ју ћи ин те лек ту ал не 
и ин фор ма тич ке ком по нен те, да ве што ко ри сти про тив реч но сти и 
фо би је сво јих опо не на та и про тив ни ка. Са мо у том слу ча ју, она 
мо же да ре а ли зу је сво је на ци о нал не ин те ре се, да осми шља ва сво-
ју стра те ги ју без бед но сти и да ути че на на ро де Евро а зи је да гра де 
дру га чи ју бу дућ ност, од но сно, да бу де сна жан су бјект ре ги о нал не 
и свет ске по ли ти ке.

27) Ми ро слав Мла де но вић, Је ле на По но ма ре ва, ''Ки на-Аме ри ка-Ру си ја - гло бал ни тро у гао 
21. ве ка'', Социолошкипреглед, Бе о град, вол. 45, бр. 4/2011, стр. 459-476

28) Алек сан др Гор ча ков, Депеша министра иностранных дел А.М. Горчаакова россий
скимпосольствам, Фонд Гор ча ко ва, Ин тер нет, http://gor cha kov fund.ru/abo ut/gor cha kov/, 
09.07.2014.
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''CRIMEANSPRING''ANDTHEFUTUREOFEURASIA

Resume
The ar tic le cri ti ci zes the prin ci ples of the uni po lar world and the 

US he ge mony. Analysis of the re cent 20 years pro ves that a cri sis of 
We stern-cen tric de ve lop ment mo del is una vo i da ble and ex pla ins emer-
gen ce of a mul ti po lar world whe re Rus sia sho uld be one of the le a ding 
su bjects of world po li tics. 

Du ring the re por ting pe riod, the world has se ri o usly chan ged 
and, un for tu na tely, not in a po si ti ve di rec tion. De mo li tion of the bi po lar 
system and the esta blis hment of the he ge mony of a sin gle block - NA-
TO led by the U.S., cor re spon ded with the gre a test un cer ta inty of the 
hu man ra ce sin ce the Se cond World War.

Ag gres si ve glo ba li za tion and the chal len ges that it bro ught pro-
ved that pre ser ving the di ver sity of Eura sia pos si ble only wit hin the 
fra me work of re gi o nal in te gra tion.

Li ders po si tion is not eter nal and any at tempt to in frin ge on it, is 
a dan ger to pe a ce. Con ti nual con flict over con trol and di stri bu tion of 
so cial po wer, warns of the con ti nued out bre ak of war. 

Clas sics of po li ti cal phi lo sophy, war ned of the dan ger of abu se of 
po wer and its ten dency of „pe ris ha ble“ if it is not ade qu a tely con trol led 
and ba lan ced. This is true for both the sta te, and  the in ter na ti o nal le vel.

The co un tri es, which ma ke up the world`s po wer eli te , are wil-
ling to to le ra te any ac tion which do es not thre a ten the de struc tion of the 
esta blis hed pyra mid of po wer and sta tus of un di spu ted ma ster. Ho we-
ver, to de si re to im po se own cri te ria of fre e dom, equ a lity and ju sti ce, 
are of ten co un ter pro duc ti ve and, in ex tre me, lead to the con flict be ca-
u se, for ac hi e ving hu ma ne go als must be ap plied ade qu a te re so ur ces.

In the se cir cum stan ces, the at ten tion of ex perts will be par ti cu lar 
di rec ted at Rus si a`s ro le in the mo dern world and its re la ti ons, as with 
the US, and with Chi na and ot her co un tri es and in ter na ti o nal or ga ni za-
ti ons such as Shang hai Co o pe ra tion Or ga ni za tion , BRICS and oders.
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