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ОТВОРЕНОПИТАЊЕ
ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

Питањеевроинтеграцијаје,безсумње,најраширенија
темаимотивсавременогполитичкогживотауСрбији.Коли
когодупадљивобиозаступљенумедијимаијавностифено
меневроинтеграцијаостаојепостранинаучних,тј.теориј
ских пропитивања. Штавише, свакодневним понављањем,
тематизовањем и непресталном медијском презентацијом
токова,евроинтеграцијајепретворенаусвеприсутанисве
моћанциљнипојам.Уподлози евроинтеграционе телеоло
гијеналазисежељеноисходишностањемогућестварности
европскиинтегрисанеСрбије.

Тако схваћеном појму евроинтеграција међу евроин
теграционистимасаобразнајепојаваипојаминтеграторау
ликуЕвропскеуније,аужегледаноцентралнебриселскеад
министрације.Великизначајијаснозначењепојмаевроин
теграцијасепонајвишеподразумевају,тестога,поидеоло
шкомиполитичкомаутоматизму,неизазивајудубљапроми
шљања,нарочитонесастановиштауоченихпротивречности
иделатнихсупротности.УполитичкомживотуСрбијепојам
евроинтеграцијасеупоследњихдванаестакгодинапреобра
зиоупостулатполитичкеакцијеиаксиомделовањавећине
парламентарнихстранакаилидера.

*
Двекључнепојавеипојмаодкојихјесастављенатрен

довскаиполитократскипомоднакованицаевроинтеграција
Европаиинтеграцијанисуоптерећенисамоједностраним
сагледавањимасвакепонаособимеђусобно,негоимањкавим
ипогрешноизведенимидеолошкимстановиштима.Схваће
на каоСтари континент, Европа је свакакошира, дубља и
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крупнија,алиимногостаријаидалекосложенијапојаваод
Европске уније која се конфигурисала релативно скоро, на
самоједномделуукупногконтиненталногпростора.Деоко
јиприпадаЕвропскојунијије,дапотсетимо,просторномањи
одоногакојиприпадаЕвропианијеусаставуЕУ.Чињеница
односаевропскогтоталитетаиевроунијскепартикуларности
сечестоиолако,алиинамернозаборавља.
ИакоЕУиспољавапросторнепретензијепредстављањаиде
јеконтиненталнецелине,утојтежњипрепреку јојнечине
саморазуђенаевропскаиевроазијскагеографијанегои,мо
же серећи, древнаинепревазиђена геополитичкаисточно/
западнадихотомија. Јер, каошто јеЕвропаобилатаполуо
стрвима(имаихнеколикоодистапространихимаркантних),
такоистоионасамаможебитисхваћенакаополуострвовеће
копненедвоконтиненталнемасе.Какосеисачимеондаспа
ја,условноречено,субконтинентЕвропанаосновунескри
венихпретензијасвезападногтотализовања,тојестевроин
теграције?

*
Трисукондиционалне,географскеигеополитичкено

торностикоје,сваказасебе,надилазесамозагледанеисуже
неприступеевроинтеграцији.

1)Прва се односи глобални мегапростор Евроазије у
комесеевроинтеграцијанаизненађујућиначинможеразу
метикаоинтеграцијачитаве„малеЕвропе“,тојестЕвропске
уније,увеликуевроазијскунадинтеграцијукоју,уовомча
су,оличавајуЗаједницаНезависнихДржаваидругевелике
земљеШангајског споразума. Том хипотетичком интегра
цијомпросторномањегиресурснослабијегудалековећуи
снажнијумеђудржавнуасоцијацију,садашњаЕвропскаунија
небибилатрансатлантскиспрегнутасаАмериком,нитиби
чинилапрекоморскиевроамеричкисавез,већбипосупрот
ном телурократском принципу била у саставу евроазијске
заједниценародаидржава.Логичнаалискороневероватна
претпоставказаостварењеудогледномвремену!?

2)Другамогућностјенештоизгледнија,иможесепро
наћиурадовимависпренијихгеополитикологаигеополити

 Овај рад је примљен 02. октобра 2012. године а прихваћен заштампуна
састанкуРедакције20.децембра2012.године.
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чара.Онасеодносинапостојећусликурускогевропскоги
азијскогпротезањаигеографскучињеницуда је једанзна
чајан део Русије неумњиво уЕвропи, уколико се као нају
верљивијаграницакопненедемаркацијеЕвропеиАзијепри
хватиуралскиланацпланина.Утомслучајусвакидводелни
и, рецимо, равноправни савез ЕУ са евроазијском Русијом
означиобиновои специфично геополитичко стање европ
скогпроширења,алинесамоправцемканепрегледномис
токунего, са руске тачке гледишта, и одистока ка западу.
ТакоувећенаЕвропа вишенебибила субконтиненталнаи
полуострвска(каквајепоизвеснимтумачењимасада),него
геополитички сливенау једаногромнипланетарнореспек
тиванпростор.

Предоченамогућностдвосмерногимеђусобногевроп
скогпроширењауказујенапревазилажењеонихврстаевро
центричностии евроекслузивизма, утемељенихна унутра
шњемсаморазумевањуЗападнеЕвропекојасеширинаИс
токи тиме„европеизује“освојенеиинтегрисанепросторе.
Овајконцепт,уједно,означаваконтуремегалаЕвропе–Ве
ликеЕвропе–заправонајвећемогућеЕвропе.Ионје,тако
ђе,есенцијалносупротантрансатлансскоммаритимномса
везништвуЕвропеиАмерике,тј.Евроамерике,тебисебез
снебивањамогаоозначитиикаоЕвро(па)Русија,учитавом
европском и азијском протезању.Не, дакле, само европски
деоРусије,илиЕвропаУнијехијерархијскиподређенаевроа
зијскојРусији,негодводелномаксимализованаЕвропауду
гомазијскомискораку.

КонцептВеликеЕвропе,такође,означавадајесједнеи
тозападнестранеЕвропскаунија,асдругеисточнестране
РускаФедерацијаиЗНД.ВеликаЕвропа,каоазијскаекстен
зијаужеимање,рецимотрадиционалносхваћенекласичне
ЕвропеЗапада,нијемогућабезРусијеуЕвропи,алиниса
АмерикомуЕвропи.

3)Најзад, трећа евроинтеграционамогућност,исказа
на мимо редукционистичке склоности разумевања Европе
у прерађеном постмодернизованом каролиншко/меровин
шкомнаслеђу,уовомчасуочитованомкрозсинергичнухе
гемонијалнупраксуЕвропскеуније,ЕвроамерикеиНАТОа,
односисенаинтергацијуисточноевропскогделасловенског
света:Русије,БелорусијеиУкрајинесједнестране,иЕвроп
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скеунијесдругестране.Оваинтеграционапретпоставкаје
својим географским, геополитичким и другим садржајима
вероватнија,али,безобзиранаглобалну,континенталнуи
регионалнупроменуодносаснага,такав„редизајнерски“по
сибилизамјошувекдовољноуважаван.

Несмесе,наиме,заборавитидасадашњебољеприли
кенаисточноевропскомиевроазијскомсловенскомпростору
представњајукоренитунегацијунетакодавнихтоковаиде
олошке,политичкеигеополитичкедеструкције,којисуди
вљалиусмутномраздобљуразлагањаСССРаидивљетран
зицијеизкомунизмаукапитализам.Ипоредопоравкаисна
жењатихдржава,уеврокартскимкруговимапоидеолошкој
иполитичкојинерцијиинтересајошувеквладајупредрасуде
ообјектимаисубјектимаевроинтеграција.Јошувексе,на
име, размишља у категоријама једностраногширењаЕУи
НАТОкоје,спорадичноибезнужногреализма,једвапри
кривајунеоимперијалневестернистичкеамбиције.

Напослетку трећа алтернтивна евроинтеграционамо
гућност садржи историјски потенцијал стварања друге, то
јестИсточнеЕвропскеуније.Претпоставканастанкадруге,
илипрвепо сназиЕУнаИстоку, заснива се, пре свега, на
унутрашњиминтеграционимпроцесимаутрипоменутепо
стовјетскеземљекојесу,иакообухваћенеЗаједницомНеза
висних Држава, у изложеном евроинтеграционом погледу,
ипак,јошувекнедовољноповезане

*
Интеграцијакаопојамкојиозначавамултидимензио

налнидруштвенипроцесодносисенаразличитенивое,ин
тензитетеиквалитетеукључивања,обједињавањаиспајања
деловаунештоштоихповеличиниисложеностиструктуре
и сназипроцесапревазилази.Интеграцијане значинужно
поробљавање, ни апсорбовање нити асимиловање до пот
пуноггубиткаидентитета,алисвакакојестеизвеснаинтер
акција,придруживање,удруживањеисједињавање,аможе
бити и супротно од уједначавања  дискриминишуће хије
рархизовањеделовакојисеинтегришу.

Интегрише се увек нештошто је још неинтегрисано,
амождаипретходнодезинтегрисано.Интеграцијеизвесне
„делимичне“целиненијеистоветносаинтеграцијомнечега
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штојепретогаподељеноилиразорено.Интеграцијесуда
боме,веоманеуједначенеиразличите.Општиторијскипо
јаминтеграцијасадржимногепојединачнеипосебневидове
којисеодносенаразноврснеобластиљускогживота,исто
рије, културеицивилизације.Нипојамевроинтеграција у
томпогледунијеизузетак,итајпречестопомињанииосетно
истрошенипојамсекористиуједниниимножини.

Какокад,ипремаконкретнојпотребиевроинеграција
јеусмеренауправцуразличитихобластиподложнихинте
грисању.Најчешћејеречоидеолошком,политичкомигео
политичкомвидуевроинтеграција,алисеонатакођеодноси
инадругенемањеважнеинтеграционеаспекте,попут:еко
номије,науке,медија,културе,војнихпитањаисл.Уевро
интеграционој пројекцији (опцијама, плановима, агендама,
сценаријима, стратегијамаитд.), најчешће се алинеи увек
ради о подударним евроинтеграционим видовима. Догађа
јусе,међутим,ибитнаразликовањаинеподударања,рази
лажењаисупротностинесамоизмеђухтењаинтегратораи
жељајошнеинтегрисаних„канидадата“,негоиизмеђупоје
динихевроинтеграционихвидовакојиусадејствудоводеу
питањеквалитетосновногевроинтеграционогпроцесаиње
говеперспективеубудућности.

Одатлесеможеисказатинедоумицаштасечему,или
косекомепридружује,какосеиколикоукључујеиискљу
чује,најзад,заштосеискојомпримарномсврхоминтегри
ше у Европску унију? Нешто друкчије исказана неодуми
цаодносисенаисторијскуигеополитичку,тенационалну
идржавнусупстанцукојасеуносиуУнију;далидабисе
дефинитивноизгубила,илидабисезадржалаиоснажила?
Очигледно,интеграцијаЕвропеуцелининиреално,нило
гички нијемогућа уколико се схвати редукционистички и
монистички,самокаобезалтернативниприлазакиучлање
њеуЕвропскуунију.

*
Но,ипоредупадљивих,пресвегалогичких,аондаи

географских,историјских,културнихиполитичкихразлика
инеподударања,медијскимпутемсеинтензивнопропагира
„рђавиидентитет“континенталнеЕвропеумултинационал
ној имултукултурној целини, саУнијомЕвропе тек поло
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вичноконституисаномна једномделу европскогпростора.
Тиме се утире пут свођењу евроинтеграције на формално
чланствоуУнији.Ово,реклобисе,статичко,логичкоите
оријско осиромашење феномена евроинтеграције процеду
ралнимсвођењемнаЕУиучлањење,у„српскомслучају“је
вишеструкокомпликованоизамагљено.

Замршеност овдашњег евроинтеграционог питања у
контурама неразрешеног проблема – или како је актуелни
америчкипотпредседникЏозефБајденнедавноисказао„не
довршеногпосла“дугујесеисторијскимприликаманеса
москоријегвремена.Узумешноизбегавањесазнајнихмана
историцизмаипасатизма,довољнојеосврнутисенапроте
клих четврт века и пропитати исувише познати негативни
односвећинеземаљачланицаЕУ,САДиНАТОпремадругој
итрећојЈугославијииСрбији.Тајодноснијебиобезразло
жаннитиинтереснодемотивисан,напротив,разлогеактив
нонегативногставапремаСрбијиуЈугославијииизванЈу
гославије,најјачечланицеЕУизгрупе„Квинта“црпелесу
изпрошлости,тојестизгеополитичкихконстантидугоги
предугогисторијскогтрајања.

Потпупнообрнутоодпрепорукао„потискивањурђа
вепрошлости“,„заборавуконфликтнеисторије“и„окретању
будућности“,којесенепрестанопрослеђујуСрбији,теземље
итекаководерачунаоисторијскимкоренимасопственихин
тересанабалканском,јужнословенскомисрпскомпростору.
Историја је,дакле,„изборнипредмет“,приступпрошлости
је селективан, када јепотребнопрошлост сепризива, када
нијеуинтересузаговорника„новереалности“ипромењеног
„дизајнарегиона“,историјскиразлозиидоказисебезимало
сентименталностиодбацују.Отудасениданаснепримеђују
битнијаодступањаипроменеузападномвеомаисторичном
опажању српског присуства наБалкану и додели споредне
улогесрпскомнародуурегиону.

*
Република Србија и друге јужнословенске земље су

постсецесионетворевиненасталенатериторијамакојејене
када обухватала друга Југославија.Оне су, значи, продукт
конкретне али просторно/временски компликоване феде
ралне, републичке, етно/националне и религијско/црквене
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дезинтеграције која је имала различите видове. Садашњи
мозаикпостјугословенскогБалканарезултатједеструктив
них токова разбијања и распадања једне сложенефедерал
недржаве.Као„атоми“урегионалноммолекулууказалесу,
углавном,једнонационалнетранзиционедржаве.Прелазаки
пролазакодвећеизаједничкекамањимираздвојенимдржа
вамаодвијаосекрозсукобеиконфликтекојисуескалирали
у„републичке“ратове,или,штосеређедогађало,расплетне
разлаземирнимпутем.

У „борби за југословенско наслеђе“ западни, тачније
реченоевроамерички,апоготовоевроунијскичинилацоли
ченпресвихуБерлину,Лондону,ПаризуиВатикануније
биопасивнипосматрач,неговеомамотивисаниподстрекач,
саучесники,најзад,директниучесникјугословенскогсукоба
каоинтервенциониста,тојестагресор.АгресијаНАТОана
СРЈ 1999. била је ратна кулминација испољавања геополи
тичкихинтересаимотивазападноговладавањабалканским,
јужнословенсимисрпскимресурснимпростором.Одатлесе
текући проевропски диксурс, тј. евроинтеграциони проце
дурализамнеможениуцелининиетапнотачносхватити
уколикосепревидипрвафазасадашњегтока,атојегеопо
литичкадезинтеграцијадругеитрећеЈугославије,аондаи
детериторијализовањеидесуверенизовањеРепуликеСрбије
напросторујужнепокрајинеКосовоиМетохија.

Историјскиаспектисадашњегстањау„окружењу“иу
Србијимогусе,додуше,промишљатиидругачије,наизглед
смиреније,кроз„мекше“и„питомије“политиколошкекате
горијенегоштосуразличитиисупротниинтереси,против
ништваинепријатељства,конфликти,ратови,интервенције,
агресије,окупацијеисл.Натакавприступнаводидоминант
ниинтерпретативнимоделмеђународниходносатзв.мекане
моћи у коме са аналитичког хоризонта нестају противреч
ниоблицирегионалнихилокалнихсупротностиисукоба.
Ипак,скоријаисторијаусмерила јеовдашњидеоевропског
светакаобазривијимстановиштимаупогледускривеногод
носа„мекане“и„тврдемоћи“,нарочитокадајеречоопре
сивнојпраксионогделаЕвропекоји јеуобличенуУнијуи
којиделујецентрираноицентралистичкикаоУнија.
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*
Нијесамонепротеклапрошлосттакоја јетрауматич

ном недовршеношћу унела додатну меру опреза и бојазни
према свим врстама варљиве проевропске демагогије, него
јетомеистотоликоаконеидраматичниједопринелаиусло
вљавајућаууцењивачкапраксаорганаЕвропскеунијепре
мааутентичниминеспорнимпотребамаСрбаиСрбије.Без
обзиранатоштоједандеополитичкекласеуСрбијичесто
брзоплето и безразложно поклања поверење антисрпским
потезима бриселске политократије, међу грађанимаСрбије
јепочетнаузнемиреностииницијалнонеповерењевременом
прерасло у озбиљну сумњу у крајње намере еврократских
центарамоћи.

ИдокуУнији,оптерећенојнеизвесномкризомвласти
теполитекономскеструктуре,разраста„унутрашњи“евро
скептицизам, дотле се у земљама изван Уније формирају
условно речено „спољашња“ евроскептичка становишта и
покрети.Поједностављеноречно,оникојисуушлиуУнију
садабиизњештопредаизађу,аоникојијошнисууУнији
небинихтелиуњудауђу.

Све бројнијим евроскептицима насупрот делују они
којисуидаље„предани“и„посвећени“евроинтеграцијама,
какоониуУнији такоиониизванУније.Формеполитич
ког сензибилитета, мишљења и воље, по питању „ући или
неући?“веомасеразликују.Скаластановиштајеширокаи
обухвата еврофилију, евроманију, евроентузијазам и евро
форију,алииеврофобију,еврокритизицизам,еврореализам,
евроскептицизам,паиевронихилизам.

ПредочениосновнимодалитетиставовапремаЕвроп
скојунијинисусамополитичкиилиидеолошкиформирани,
негоисоциоекономски,етичкиикултурнозасновани.Ши
рокаскаларасположењаимишљењасерефлектује,такође,
иунаучнојитеоријскојсфериукојојнекритичкиинтонира
наидеологијаевроинтеграцијанемајасноуочљивупревагу.
ПремабројиманкетамаитестирањимастањествариуСрби
јије,заправо,сасвимдругачијеодмедијскикреиранеина
метнутеслике„позитивног“мњењао„беспоговорномпро
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европскомставу“,или„безалтернативномпутукаЕвропи“.
Речје,дабомеоопсежнојидеолошкојредукцијисложеноги
противреченогстањаукомејеСрбијасведенанаупрошћене
видовепериферногдужничкогклијентелизма.

*
УместопоменутогразликовањадвојностиЕвропеуце

линииУнијеЕвропе,каоиразличитихвидоваинтеграција,
одкоји јесвакаконајважнијаонанационалнаидржавна,у
делуполитичкекласесепредностидајусветоназорукојипод
плаштом„политичкогреализма“непрестаноуступаипопу
штаподпритисцимаипретњама,ненаклоњенереалполитике
надмоћнихспољашњихчинилаца.Тобожехуманипрагмати
замтогтипа,уствари,упорнопревиђареалностпроменеод
носаснагауЕвропиисвету,задржавајућисеунезналачком
закашњењунаониммаргиналнимиинфериорнимстањима
којаугрожавајуостварењенационалнихидржавнихинтере
са,ускраћујућипритомдемократскеперспективенационал
ногидржавногразвоја.

Хронополитичкисагледан,вишегодишњипериодевро
интеграционогтестирања(пред)кандидатскеСрбијеуказује
накружнообнављањелошебесконачностикојаселакомо
жеизопачати у опскурнообележје политичкогживотаСр
бије наредних деценија. Политичке перспективе базиране
набесконачномзадавањууслова,пропозиција,прекраткихи
бесконачно дугих рокова, те посрамљујућих уценаи улти
матумаи„преломних“и„дефинитивних„орочавања,нису
нималоохрабрујуће.Ауправосуштедродатаобећања„све
тле европске будућности“ најпривлачнији састојак извесне
политичкетеологије,тачнијеевроинтеграционесотериолги
је (науковањаоевроунијскомспасу),која јесличнонекада
шњимкомпартијскимформулама,посталанекаврстаевроп
скенадидеологијекојаобухватасвеисвашта,алинајчешће
ништаодређеноикорисно.

Осећајкојисенекритички, заправоидолопоклонички
утувљујеуглавеграђанауказујена„европскипут“,каода
грађаниСријејошнисууЕвропи,негонанекомдругомне
дођијском месту. Из привида обеспућености и саобраћајне
загубљеностинамећесенеопходност„приближавањаЕвро
пи“,каодасуграђаниСрбијеудаљениодЕвропеназападу,
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па јепотребнодасечвршћомполитичкомвољомусмереи
запутенебилинајзаддоспелидобриселскогодредишта.
Карикираностањеевроунијскихсаобраћјанихметафораин
теграцијауказујенафундаменталнузаблудуо„спољашњој“
европскости или европеизму Србије која европске компо
ненте,структуреипроцесе,сагледаваскрушеноиповршно
уаутсајдерскојидеализацији.Садржајтогтипасагледавања
неможебитиништадругодонепроживљеночланскозаоде
вање,приклањањеипокоравањенеблагонаклонојнаддржа
виУнији.Притоме,какојеречено,несамодасенеувиђају
противреченостиисупротностиуЕвропскојунијипосеби,
негосенеувиђајуниједностраниидеструктивнипоступци
органаУнијепремаСрбији,нарочитопоотвореном(ипотом
насилнозатвореном)питњупокрајинеКосовоиМетохија.

*
Проблем окупираног Косова иМетохије је најпроти

вречнијатачкаевроинтеграцијеСрбије,којиполитичкакла
сауСрбијивећдужевременијекадрадипломатскиумешно
иналогичкиконзистентанначиндаразреши.Наапсурдну
повест „решавања косметског проблема“ у последњих два
наестакгодинапотсећајуузастопнеинеаизменичнеагенде
којесу,постраснимпартијскимилидерскиимтумачењима,
требалодапослуже„коначномрешењу“.Упркоссамозавара
вајућемуказивањуна„одвојеностпитањаЕвропеиКосова“,
великавећинапривременихагендипостављалајеублиски
односкосметскипроблемипитањеевроинтеграција.Ута
квимприступима(унутар)државнистатусКосоваиМетохи
јесепослечинаагресијеиокупације,од1999.годинестално
испољаваокаогорућипроблем,дочимсеспољашњаевроин
теграцијауказивалакаоподразумеванаинеупитна,посеби
непроблематична.

Довођењемувезу, заправопрепознавањемреалневе
зепроевропскогикосметскогтокаустварности,медијскии
партократски су произведени одређени модели разрешења
одкојихјесамопрвибиологичкиипоредоследуинтегра
цијанепротивречаниетичкиоправдан,агласиоје:„Косово
–паЕвропа!“.

Лансиранииспинованиупојединимкризнимфазама,
осталимодели субилииосталиупадљивонедоследни,по
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редоследупоремећени,историјскинеутемељениимањкави,
а у погледу примене елементарне логике и апсурдни.Пот
сетимосе,речјеослоганима:„ИКосовоиЕвропа“,„Евро
па,паКосово“,„КосовобезЕвропе“и,најзад„НиКосовони
Европа“.Тода јеукриптополитичкимпроцесимаидипло
матскимнадгорњавањимаукојесеупустилаактуелнасрп
скаполитичкакласаосталабезКосова,акакостваристоје,и
безкраткорочнихизгледа,тј.орјентационогдатума„уласка
уЕвропу“,најречитијеодсликавапоследњинаведенислоган:
„НиКосовониЕвропа!“Ништа,дакле,одсвегаасвесеже
лело.

*
Ставарањепогоднеатмосфереиамбијентазадоноше

ње политичких одлука зависи и од примене одређеног ти
паполитичког језика.Начин говора и семантизација неод
ређенихипротивречнихстањаомогућујешириманеварску
просторактеримапроизвољнихтумачења,сходнихреалним
унутрашњим и спољашњим интересима. Замршено стање
евроинтеграције Србије и „решења косметског проблема“
прекивенојегустопреплетенимвеломкаткаданемуштога
спорадичноинеразговетногјезика.Једноставноречено,ве
ћинаграђанаСрбијенијеустањударазумеочемусеутеку
ћим бриселеским „рундама“ тројних српско/албанско/евро
унијских преговора одиста ради; око чега постоји слагање
свихстрана;штаједоговореноаштаније;штајезакључено
аштане;комесуикаквенадлежностипренете,најпосле,ко
сеобавезаоикоме,када,како,коликоинашта!?

Кључнипроблемкојикамуфлирафалсичниевроинте
грациони и косметски жаргон домаће политократије јесте
неумањенасупротностсрпско/албанскихинтересаинести
шанопротивништвооногскупногактераучијесе„топло“
интеграционоЕУокриљетакоодушевљенохрли.„Каучук
дефиницијама,еластичнимтумачењимаибезбројнимеуфе
мизмима,супротностиипротивреченостикојевајногинте
гратора разоткривају као стварног дезинтегратора Србије,
једвадамогудасеприкрију,исвесемањеприкривају.

Понижавајуће десуверенизовање и детериторијали
зовањеСрбије вршеноодстране евроамеричкогчиниоцаи
оснаженихеврократскихструктура,толикојеупадљивода
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је „хармонизовање“ дискурса и довођење у питоме оквире
концепта „мекане моћи“ јако отежано.Ма колики труд се
улагао у превид и заташкавање сецесионе реалности која
очитујепоступнуизградњудругеалбанскедржавенадржав
номпросторуРепубликеСрбије,неможеизмаћиизвидада
је албанскоодржављењена тлу српскепокрајинеКосоваи
Метохијесиломинасиљемзаштићеноауторствопроалбан
скиопредељеногевроамеричкогиевроунијскогчиниоца.

Ауправотајдеструктивно/реконструктивничинилац,
толикосклонволунтаристичком„редизајнирањурегиона“,у
жељамаиполусвестиделаполитичкекласеСрбијеоличава
„добросуседски“амбијентукојиСрбијатребадауђе,дасеу
њега„равноправно“учланиисањиминтегрише.Тојефун
даменталнаконтрадикција,чијеразрешењенијемогућебез,
нажалост,грађанимаСрбијевећпрепоручене„променесве
сти“,штојесамософистикованиизраззагрубуполитичкуи
геополитичкуконверзију,иидеолошкоиетичкопреумљење.
Какоизвестинареченуконвертитскуоперацију,адаонабу
деуспешнаи„безболна“,дасенеосетиинедопредосвести
грађанаСрбије?

*
Натоисличнапитањаупрвомтематскомблокуовог

бројачасописаНационалниинтерестумачењаиодговоресу
усвојимтекстовимадалиауторикојисуипреовогповода,
токомдужегниза годинаиу разнимнавратима, развијали
еврореалистичка, еврокритичка и евроскептичка теоријска
становишта.Овогапутачитаоциимајуприликудасеосве
дочеумишљењаекономистеСлободанаКомазеца–„Криза
европскеунијеиефектипридруживања“;историчараДуша
наПророковића–„ЗаштојеЕУ(гео)политичкинесамостал
на?“;социологаСлободанаАнтонића–„О‘дебриселизацији’
бирача:евроскептицизаму јавноммњењуСрбије“;полити
кологаЗоранаПетровићаПироћанца–„Евроинтеграцијаи
новабезбедноснаархитектураЕвропе“;правникаДејанаМи
ровића–„ПоследицепридруживањаисточнеЕвропеЕУ“,и
културологаитеологаВладимираДимитријевића–„Испо
вестевроскептика“.

МилошКнежевић
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СлободанКомазец

КРИ ЗА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ И 
ЕФЕК ТИ ПРИ ДРУ ЖИ ВА ЊА

Са же так

У ра ду се раз ма тра јед но од нај ве ћих про бле ма да нас у 
све ту – кри за у Европ ској уни ји и евро зо ни као „ср цу“ Уни је, 
по себ но из аспек та фи нан сиј ске и бан кар ске кри зе.

У пр вом ре ду се вр ши ду бља ана ли за фи нан сиј ске кри
зе, ве ли ки по тре си у бан кар ском, фи скал ном и бер зан ском 
сек то ру, а за тим на ра ста ње и екс пло зив но ши ре ње ду жнич
ке кри зе. По себ но се ис тра жу ју фак то ри ко ји до во де до то
га да Европ ска уни ја не мо же по ста ти хо мо ген си стем. Од
сту па ња од зах те ва Ма стрихтског спо ра зу ма и ства ра ње 
ду жнич ких еко но ми ја, не мо гућ ност упра вља ња ду го ви ма у 
си ту а ци ји гло бал ног екс пло зив ног ра ста, еми си ја вир ту ел
ног нов ца од стра не ЕЦБ и одва ја ње фи нан сиј скоспе ку ла
тив не од ре ал не еко но ми је су бит ни фак то ри на стан ка и 
про ду жа ва ња ове кри зе. По себ но је ин те ре сант но ис тра
жи ва ње сло ма еко но ми ја пе ри фе ри је евро зо не и са ме кри зе 
у овој зо ни, с по себ ним освр том на „кон струк ци о ну гре шку“ 
при фор ми ра њу евро зо не и мо гућ но сти де кон струк ци је.

У та квим кри зом оп те ре ће ним од но си ма у ЕУ и евро
зо ни пре ла зи се на ис тра жи ва ње свих нај ва жни јих по зи тив
них и не га тив них по сле ди ца у слу ча ју при дру жи ва ња Ср би је 
овим ин те гра ци о ним це ли на ма.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, евро зо на, ду жнич ка кри за, 

фи нан сиј ска кри за, бан кар ска кри за, бу џет ски 
де фи цит, јав ни дуг, не за по сле ност, при вред ни 
слом, оту ђе ност, екс пло а та ци ја, фи нан сиј ски 
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ка пи тал, ка ма та, бру то до ма ћи про из вод, ин
фла ци ја.

Фи нан сиј ска кри за, по тре си и  
су прот но сти у Европ ској уни ји

Су прот но сти уну тар Европ ске уни је  
и „кру го ви“ раз до ра

Европ ска уни ја као по ли тич ки про је кат ује ди ње не 
Евро пе од на стан ка свет ске фи нан сиј ске кри зе про жи вља ва 
вр ло ком плек сну кри зу. Кри за се ис по ља ва као кри за јав ног 
сек то ра и јав них фи нан си ја, али се она пре ли ва и на ре ал ни и 
со ци јал ни сек тор. Нај ве ћи број др жа ва – чла ни ца оп те ре ћен 
је ви со ким јав ним ду гом – знат но из над зах те ва из Ма стрих-
та, али и бу џет ским де фи ци том, ви со ким јав ним рас хо ди ма 
и бру то до ма ћем про из во ду, а по себ но из ра зи то ви со ка не за-
по сле ност и со ци јал ним по тре си ма.

Европ ска уни ја ни је хо мо ген си стем. Она се са сто ји од 
три кру га др жа ва-чла ни ца са вр ло раз ли чи тим раз вој ним 
пер фор ман са ма. Пр ви круг чи не др жа ве ини ци ја то ри осни-
ва ња ЕУ (11) дру ги круг др жа ве при кљу че не до клу ба 15, а 
за тим сле ди тре ћи, до да на шњег бро ја 27 чла ни ца. У од но су 
на ни во раз во ја ЕУ (про сек) 12 др жа ва је из над про се ка, а 
15. чла ни ца ис под. Ни во пер ца пи та бру то до ма ћег про из-
во да кре ће се од 10,7 хи ља да евра (Бу гар ска) до 46,5 хи ља да 
(Лук сем бург).1 Ве ли ки је про блем, ко ји свом сна гом до ла зи 
до из ра жа ја у но вој кри зи у окви ру ЕУ, што је дин стве на мо
не тар на по ли ти ка ни је пра ће на и је дин стве ном фи скал ном 
по ли ти ком, уз пот пу но ли бе ра ли зо ва ну спољ но тр го вин ску 
по ли ти ку. Др жа ва ма - чла ни ца ма оста вље на је са мо стал на 
фи скал на по ли ти ка. То је до ве ло до ве ли ких раз ли ка у ви си
ни по ре ског оп те ре ће ња (и уз све на по ре за син хро ни за ци-
јом и хо мо ге ни за ци јом си сте ма по ре за и до при но са), али и 
у ви си ни јав ног ду га, бу џет ског де фи ци та, по ре ских об ли ка, 
осло ба ђа ња и др.2 То је до ве ло до то га да су све чла ни це пре-

1 По да ци за 2011. го ди ну.
2 Ја ње вић, Ми лу тин: Европ ска мо не тар на уни ја, (Евро на европ ској и свет

ској сце ни), Ин сти тут еко ном ских на у ка (и др.), Бе о град, 1998, стр. 159-172 и 
291-293.
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ко ра чи ле све зах те ве Ма стрих та у по гле ду де фи ци та бу џе та, 
јав ног ду га, ка мат не сто пе, сто пе ин фла ци је, ви со ке не за по-
сле но сти, али и ди на ми ке при вред ног ра ста. Ра ди се о вр ло 
не хо мо ге ном си сте му с број ним су прот но сти ма.3

Грч ка кри за, али и кри за у Пор ту га лу, Ир ској, Шпа ни
ји, Ита ли ји, а са да на Ки пру, Сло ве ни ји и дру гим „пе ри фер
ним“ др жа ва ма евро зо не, ука зу је на не са гле ди ве по сле ди це 
за еко но ми ју и си стем це ло куп не евро зе, а пре ко ње као „ср-
ца си сте ма“ и на це лу ЕУ“.4

Европ ска уни ја, по ред то га има два кру га ин те ре сно су
прот ста вље них чла ни ца. 1) Чла ни це евро зо не (17 др жа ва) и 
2) Чла ни це из ван евро зо не (10 чла ни ца). Ра ди се о у осно ви о 
два раз ли чи та мо не тар на под руч ја: евро мо не тар ног си сте ма 
и си сте ма раз ли чи тих на ци о нал них ва лу та. Уну тар др жа ва 
ЕУ раз ви ла су се три пр сте на др жа ва с ве о ма раз ли чи тим 
пер фор ман са ма раз во ја: ви си ном бру то до ма ћег про из во да 
(бо гат ства) и пер ка пи та про из во да, оп те ре ће ња раз ли чи тим 
вр ста ма по ре за, раз ли чи те вр сте јав них рас хо да (со ци јал-
ни, ма те ри јал ни, лич ни, суб вен ци је, до та ци је, ин ве сти ци о-
ни) уче шће јав ног ду га у бру то до ма ћем про из во ду, ви си ном 
бу џет ског де фи ци та, сто пом на ци о нал не штед ње, ви си ном 
ин ве сти ра ња, сто пом не за по сле но сти, ви си ном ин фла ци је и 
ка мат не сто пе и др. Ра ди се, да кле, о фи нан сиј ској ар хи тек
ту ри и ма кро а гре га ти ма ко ји су пот пу но раз ли чи ти у свим 
др жа ва ма – чла ни ца ма.5

У пр ви круг (пр стен) се мо гу свр ста ти др жа ве као сту-
бо ви „но си о ци“ ста бил но сти и чвр сти не ЕУ и евро зо не. Ов де 
се по свим пер фор ман са ма мо гу на ве сти сле де ће: Не мач ка, 
Фран цу ска, В. Бри та ни ја, Ита ли ја, Аустри ја, Фин ска, Нор ве-
шка, Дан ска, Швед ска, Лук сем бург и  Хо лан ди ја.

Дру ги круг др жа ва од но си се на при дру же не др жа ве са 
сла би јим пер фор ман са ма и из ло же не ве ли ким ри зи ци ма од 

3 Кри за у евро зо ни из у зет но је ра ши ри ла фронт евро скеп ти ка на под руч ју ЕУ, 
по себ но у др жа ва ма у ду бо кој ду жнич кој кри зи, а по себ но у Ве ли кој Бри та-
ни ји, Шпа ни ји, Пор ту га ли ји, Грч кој, Ир ској, Ита ли ји и Фран цу ској.

4 Че сто се чу је да је Li man Bra ders на вра ти ма Евро пе. То је по зна ти ко лапс 
аме рич ке ин ве сти ци о не бан ке из сеп тем бра 2008. го ди не ко јим је по че ла 
гло бал на фи нан сиј ска кри за. Ри зик од слу ча ја Li man Bra der sa у Евро пи је 
све ве ћи.

5 Вук ми ри ца, Ву јо – Шпи рић, Ни ко ла: Еко ном ска и мо не тар на ин те гра ци ја 
Евро пе, Еко ном ски фа кул тет, Ба ња Лу ка, 2005, стр. 285, 303 и 351.
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уда ра са вре ме не кри зе. Ов де ула зе сле де ће др жа ве: Грч ка, 
Пор ту га ли ја, Бел ги ја, Ир ска, Ки пар, Шпа ни ја, Сло ве ни ја и 
Мал та. Ова гру па је у са ста ву евро зо не и до жи вља ва ве ли ке 
фи нан сиј ске по тре се. По себ но се овај део од но си на др жа ве 
тзв. „си ро ма шног ју га“.

Тре ћи круг др жа ва су ка сни је при дру же не бив ше ис-
точ но е вроп ске др жа ве. Ов де ис ти че мо Пољ ску, Сло вач ку, 
Че шку, Ли тва ни ју, Ле то ни ју, Ру му ни ју, Есто ни ју и Бу гар ску. 
Ра ди се о ве о ма раз ли чи тим еко но ми ја ма по свим пер фор
ман са ма раз во ја и ма кро а гре га ти ма.

Но во про ши ре ње, до ко јег би евен ту ал но до шло свр ста-
ло би др жа ве у че твр ти круг др жа ва – чла ни ца. Ди фе рен ци-
ја ци ја и све ве ће ра сло ја ва ње уну тар по сто је ћих чла ни ца и 
су ко би ин те ре са све до мо гућ но сти рас па да ЕУ и евро зо не, 
но ве чла ни це ста вља у по зи ци ју да се „при ла го ђа ва ју“ пра-
ви ли ма уну тар ЕУ (ко ји ма ни су ком па ти бил не) али и већ на
ста лим су прот но сти ма уну тар ЕУ.

Спо ра зу мом у Ма стрих ту по ку ша ло се „ди сци пли но-
ва ти“ др жа ве чла ни це уво ђе њем од ре ђе них пра ви ла ко јих се 
мо ра ју при др жа ва ти (ви си на јав ног ду га у БДП, ви си на до-
зво ље ног де фи ци та бу џе та, нај ви ша мо гу ћа ка мат на сто па, и 
нај ви ша до зво ље на сто па ин фла ци је).

Од сту па ња од зах те ва Mа стрих та  
и ула зак у еко но ми ју де фи ци та  

и фи нан сиј ског сло ма
Да се под се ти мо, Ма стрихтским спо ра зу мом је од ре ђе-

но да чла ни це евро зо не не мо гу има ти јав ни дуг ве ћи од 60% 
бру то до ма ћег про из во да, де фи цит бу џе та не ве ћи од 3% 
БДП, сто пу ин фла ци је не ве ћу од 1,5% у од но су на три др жа-
ве с нај ни жом сто пом ин фла ци је, а ка мат ну сто пу не ви шу 
од 2% у од но су на три зе мље са нај ни жом ду го роч ном ка
мат ном сто пом. Ствар ност је и пре но ве фи нан сиј ске кри зе 
пот пу но су прот на од на ве де них зах те ва. Го то во све др жа ве 
има ју јав ни дуг знат но из над 6’% бру то до ма ћег про из во-
да (осим не ко ли ко из у зе та ка).6 Шта ре ћи ка да су две глав не 
зе мље, Фран цу ска и Не мач ка, већ го ди на ма ви со ко про би ле 

6 Вук ми ри ца, Ву јо – Шпи рић, Ни ко ла: Еко ном ска и мо не тар на ин те гра ци ја 
Евро пе, Еко ном ски фа кул тет, Ба ња Лу ка, 2005 (IV deo).
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јав ни дуг и бу џет ски де фи цит. Пе на ле до са да ни ка да ни су 
пла ти ле, а про би ја ње је стал но све ве ће. До ми нант ним ути-
ца јем у европ ској Ко ми си ји успе ва ју ла ко да то обез вре де. 
Не мач ка и Фран цу ска су ду ги низ го ди на кр ши ле пра ви ла 
о фи скал ној од го вор но сти, а то је је дан од но се ћих сту бо ва 
евра. Не ко ли ко др жа ва ко је су са да из би ле на по вр ши ну кри-
зе (Бел ги ја, Ита ли ја, Ир ска, Грч ка, Ки пар, Шпа ни ја, Пор ту-
га ли ја и Сло ве ни ја) не ке има ју вр ло ви сок јав ни дуг ко ји се 
кре ће и пре ко 122% до 147% БДП. Тен ден ци ја ауто мат ског 
ра ста ду га на ста је пре ко но вих ан ти кри зних бу џет ских ин
тер вен ци ја за спа са ва ње ба на ка, бер зи, оси гу ра ва ју ћих дру
шта ва, али и круп них иза бра них про из во ђа ча. Дуг је у свим 
при вре да ма на гло ауто ном но по ве ћан. Бу џет ски де фи цит је 
два до три пу та из над до зво ље не гра ни це од 3%. По што је 
при вре да ЕУ ушла у ре це си ју (2009) с не га тив ном сто пом ра-
ста од ми нус 3,5%, уз све про кла ма ци је о сма ње њу јав не по
тро шње и јав ног ду га – сле ди да љи по раст не е ла стич них јав-
них рас хо да, јав ног ду га и бу џет ског де фи ци та. То је огром но 
оп те ре ће ње бу џе та, по себ но пре ко со ци јал них и тран сфер
них да ва ња и сер ви си ра ња јав них ду го ва.

Ка мат на сто па  је, у ци љу сти му ла ци је раз во ја и ин-
ве сти ци ја, обо ре на исто риј ским ми ни му мом 0,75%, та ко да 
се и да ље во ди екс пан зив на мо не тар на по ли ти ка чи сто вир-
ту ел ног нов ца (уз ве ли ку опре зност ба на ка и раст фи нан сиј-
ских кре дит них ри зи ка).

Пад укуп не тра жње и по тро шње, по раст не из ве сно сти 
и на гли раст не за по сле но сти, чи ја сто па у ЕУ пре ла зи 12% 
(у не ко ли ко др жа ва, као у Шпа ни ји и Грч кој ова сто па из но си 
27%), је у овој фа зи по ста ло коч ни ца на глом бу ја њу ин фла ци-
је. Сто га је, за са да, ин фла ци ја на ни ском и про гра ми ра ном 
ни воу око 2%. Ме ђу тим, сле де ћа фа за ће се ка рак те ри са ти 
ра стом ин фла ци је, уво зним огра ни че њи ма, ши ре њем про
тек ци о ни зма (отво ре ног или скри ве ног об ли ка), раст ка
мат них сто па и по раст не за по сле но сти у усло ви ма тро мог 
при вред ног ра ста.7

7 Мно ги сма тра ју да је у ЕУ по че ла дру га фа за свет ске фи нан сиј ске кри зе – на-
ста ла на истом мо де лу као кри за у САД. Грч ка фи нан сиј ска кри за по ста ла је 
европ ска по ли тич ка кри за.
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„Кон струк ци о на гре шка“  
мо не тар не уни је и мо гу ћа  

де кон струк ци ја

Не до вр ше ни и кон фликт ни си стем  
– угра ђе ни фак то ри ди вер ген ци је

Мо не тар на уни ја евро зо на, од са мог осни ва ња има ла је  
„кон струк ци о ну гре шку“, од но сно би ла је не до вр шен про је-
кат. Је дин стве но мо не тар но под руч је и је дин ствен но вац да 
би се одр жа ли ре дов но прет по ста вља ју сле де ће:

1) При вре де чла ни це тре ба да бу ду до вољ но сна жне, 
до ста ујед на че ног ни воа раз во ја и при бли жног ни воа 
кон ку рент но сти;

2) Ни во на ци о нал ног бо гат ства (при вред не сна ге) и ди
на ми ка раз во ја до ста ускла ђе ни;

3) Пот пу но син хро ни зо ва на и је дин стве на фи скал на 
по ли ти ка (уз је дин стве ну мо не тар ну по ли ти ку), са 
ускла ђе ном по ре ском по ли ти ком и по ли ти ком јав-
них (бу џет ских) рас хо да. Да кле уз мо не тар ну уни ју 
тре ба ло је раз ра ди ти и раз ви ти фи скал ну уни ју – са-
мо се та ко мо же во ди ти ефи ка сна ма кро е ко ном ска 
по ли ти ка;

4) Из гра ђен ме ха ни зам не у тра ли са ња ја за у раз во
ју по је ди них чла ни ца и уна пред по зна тих си сте ма 
ком пен за ци ја и по мо ћи сла би је раз ви је ним др жа ва ма 
– чла ни ца ма;

5) Раз ра ђен си стем за шти те ове мо не тар не уни је у слу
ча ју по ја ве кри за или те шко ћа по је ди них др жа ва
чла ни ца;

6) Ме ха ни зам и усло ви за на пу шта ње или ис кљу че ње 
из мо не тар не уни је, без опа сно сти од сло ма це лог си-
сте ма;

7) Је дин стве на вла да у ЕУ ко ја би про во ди ла успе шно 
(и ко ор ди ни са ла) мо не тар ну, фи скал ну, спољ но тр го-
вин ску, ин ве сти ци о ну по ли ти ку и број на пре ли ва ња 
пре ко бу џе та ЕУ;

8) Фор ми ра ње евро зо не и др жа ва ко је су укљу че не у 
ову мо не тар ну уни ју, на су прот др жа ва ко је су оста ле 
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из ван евро зо не (де сет од 27 чла ни ца) ства ра број не 
су прот но сти и тен зи је из ме ђу ове две гру пе др жа-
ва (де ви зни курс, фи нан сиј ска тр жи шта, ка мат на и 
по ре ска по ли ти ка, еми си о на по ли ти ка, кре та ње ка-
пи та ла, при о ри тет по је ди нач них ин те ре са др жа ва 
и др.). Та кав ме ха ни зам и си стем не мо же успе шно 
функ ци о ни са ти. Он се на ла зи под стал ним при ти
ском, по вре ме ним кри за ма, али и стал ним уса гла
ша ва њем и ко рек ци ја ма, где не ма ду го роч не из ве сне 
по ли ти ке.

На су прот то ме Кри те ри ју ми из уго во ра у Ма стрих ту 
про из вољ но су иза бра ни, а од но се се са мо на: 1) Ви си ну до-
зво ље не ин фла ци је, 2) Ду го роч не ка мат не сто пе, 3) Ви си ну 
јав ног ду га у бру то до ма ћем про из во ду, 4) Ви си ну мак си мал-
но до зво ље ног де фи ци та бу џе та.

Ови кри те ри ју ми ни шта не го во ре о свим на ве де ним 
фак то ри ма раз во ја и ко ор ди на ци је. Та ко су сла бе, не до вољ но 
раз ви је не и не кон ку рент не др жа ве ушле у мо не тар ну уни-
ју, при вре ме но ис пу нив ши зах те ве Ма стрих та, а с ци љем 
да сво је про бле ме ре ша ва ју у Уни ји. Евро им је у пр вој фа-
зи омо гу ћио да до ђу до сред ста ва у евро зо ни по по вољ ним 
ка ма та ма, али су пер фор ман се раз во ја оста ле не про ме ње не 
(по себ но за све „руб не др жа ве“ евро зо не). Гру па раз ви је них 
др жа ва у евро зо ни ни је ви ше спрем на да фи нан си ра јав не 
ду го ве и бу џет ске де фи ци те ове „рас тро шне“ гру пе ме ди-
те ран ских др жа ва. Ин тер вен ци је ви со ком ма сом сред ста ва 
„по мо ћи“ са мо је по ку шај да се до би је на вре ме ну, али и да 
се по сва ку це ну спа се ова „не до вр ше на гра ђе ви на“.8

Мо гу ће је, да се уз по себ не усло ве до зво ли не ким ви-
со ко ри зич ним др жа ва ма да на пу сте евро и вра те се сво јим 
на ци о нал ним ва лу та ма (уз мо гућ но сти де вал ва ци ја), да 
се евро зо на ре кон стру и ше и „су зи“ на не ко ли ко глав них и 
„здра вих“ при вре да (због те жње да се са чу ва евро),9 по сто ји 
мо гућ ност да се из вр ши ре кон струк ци ја ду га ових др жа ва у 
кри зи у окви ру евро зо не. Бан кар ска кри за у овим др жа ва ма 
не до зво ља ва (оне мо гу ћа ва) ре кон струк ци ју јав ног ду га.

8 Јед нак, Јо во: Еко но ми ја Европ ске уни је, изд. БВПС, Бе о град, 2010, стр. 310-
323. Ви де ти ши ре о то ме у сту ди ји др Ву је Вук ми ри це. Еко ном ска и мо не
тар на ин те гра ци ја Евро пе, Еко ном ски фа кул тет, Ба ња Лу ка, 2005.

9 Ов де би ушле углав ном сле де ће др жа ве: Не мач ка, Аустри ја, Фран цу ска, 
Фин ска, Хо лан ди ја и Лук сем бург.
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Шта ће би ти из ла зна стра те ги ја за из ла зак из кри зе 
евра и евро зо не за ви си од иза бра не ге не рал не стра те ги је у 
окви ру Европ ске уни је.

Раз ма тра ју се и бу ду ћи прав ци раз во ја ЕУ, по себ но кон
цепт фе де ра ли зма и цен тра ли зма др жа ве (Сје ди ње не Др жа ве 
Евро пе) и ста во ви по је ди них др жа ва чла ни ца по овом пи та-
њу. По себ но се из два ја ју др жа ве – фе де ра ли сти и др жа ве ми-
ни ма ли сти (не фе де ра ли сти) Фе де ра ли сти за го ва ра ју је дин
стве ну спољ ну по ли ти ку, хар мо ни за ци је по ре за, ве ћи ути цај 
ЕУ на на ци о нал не бу џе те, иза бра ног пред сед ни ка ЕУ, је дин-
ствен устав ЕУ ко ји за ме њу је све по сто је ће уго во ре и спо-
ра зу ме и пред ност за јед ни це у од лу чи ва њу на су прот на ци о-
нал ним вла да ма. Ми ни ма ли сти за у зи ма ју пот пу но су прот не 
ста во ве. По след ње од лу ке уну тар ЕУ у ре ша ва њу кри зе иду 
у при ло гу ја ча ња фе де ра ли зма. Фе де ра ли зам се тре ти ра као 
про тив те жа гло ба ли за ци је и об лик ко ји би ује ди нио Евро-
пља не у јед ну уни ју ко ја би га ран то ва ла на ци о нал не, ре ги о-
нал не и ло кал не иден ти те те. Ме ђу тим, све је ја чи от пор др-
жа ва да љој цен тра ли за ци ји и пре но ше ња на ци о нал ног при-
вред ног и јав ног су ве ре ни те та на бри сел ску ад ми ни стра ци ју.

Све ви ше се за го ва ра Евро па су ве ре них др жа ва, а не 
цен тра ли зо ва на и фе де ра ли зо ва на ЕУ, са за јед нич ким тр жи-
штем и пу ним су ве ре ни те том на ци о нал них пар ла ме на та у 
во ђе њу соп стве не бу џет ске по ли ти ке. Тра жи се и „раз град-
ња“ бри сел ске би ро кра ти је и ја ча ње не по сред не.

Европ ска уни ја ни је хо мо ген си стем  
– цен тар и пе ри фе ри ја нео ли бе рал ног  

ка пи та ли зма
Да ли је фи нан сиј ска кри за као не ка кав цу на ми „про-

тут ња ла“ Евро пом и Европ ском уни јом? Да ли је уз огро ман 
убри зга ни но вац у бан кар ски и фи нан сиј ски сек тор при вре-
да по сте пе но кре ну ла ка бла гом опо рав ку, ка ко то на ја вљу ју 
број ни за пад ни по ли ти ча ри.

Фи нан сиј ска кри за ко ја је из би ла у Грч кој са мо је до каз 
да се не мо же успе шно во ди ти раз вој на и ста би ли за ци о на ма-
кро е ко ном ска по ли ти ка, без по треб не син хро ни за ци је мо не
тар не и фи скал не по ли ти ке. Да кле, то ни је по мо гло си сте му. 
Кри за у Грч кој је у пр вом пла ну, али је го то во иден тич на 
„на прег ну тост“ јав них фи нан си ја и кри за ре ал ног сек то ра и 
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у Пор ту га лу, Ита ли ји, Шпа ни ји, Бел ги ји, Ир ској и др. По да-
ци ко је на во ди мо то ја сно по ка зу ју.

Да ли је угро жен евро као за јед нич ка ва лу та? И да ље је 
оста ла ве ли ка не из ве сност свих до са да шњих опе ра ци ја спа-
са ва ња евра и њи хо ве свр сис ход но сти ка ко се про во де.

Кри за је сте уз др ма ла евро, ко ји је у од но су на до лар 
осла био и на ла зи се на нај ни жој курс ној вред но сти од осни-
ва ња. Европ ска уни ја због уну тра шњих сла бо сти и су прот-
но сти у ци љу спа са ва ња евра, али и ЕУ у це ли ни, до не ла је 
од лу ку да се Грч кој одо бри кре дит од 110 ми ли јар ди евра на 
три го ди не, уз све от по ре не ко ли ко нај ра зви је ни јих чла ни ца. 
По себ но се ис ти че да „не ма шан се да од у ста не мо од евра“ 
(Вер нер Хо јер, за ме ник ми ни стра спољ них по сло ва Не мач-
ке), али да је по треб но сна же ње Па ке та о ста бил но сти и ра
сту.

При ти сак на по тро шњу, огра ни ча ва ње тра жње, оба ра-
ње пла та и пен зи ја, огра ни ча ва ње јав них из да та ка и др. са мо 
ће сма њи ти при ти сак кри зе, али је она угра ђе на у си стем 
и то ни је и из ла зак из кри зе. Кри за ће се не што убла жи ти, 
те шке по сле ди це и бан крот др жа ве од ло жи ти, али ће се кри-
за за др жа ти и да ље. Ни су рет ке тврд ње не ких еко но ми ста 
на за па ду да су „грч ко дру штво и пре за ду же не др жа ве на 
иви ци сло ма“. Ово по себ но из раз ло га ви ше го ди шњег па да 
про из вод ње и тра жње, огром ног по ра ста не за по сле но сти, 
огра ни ча ва ње лич не по тро шње и кри зе на фи нан сиј ском и 
бан кар ском тр жи шту.

Сва ка кри за, као и ова, раз ли чи то по га ђа чла ни це ЕУ, 
а по себ но чла ни це евро зо не због при хва та ња Ма стрихтског 
спо ра зу ма. Фор ми ра на је мо не тар на уни ја (је дин ствен но-
вац-евро), али без еко ном ско-фи скал не и по ли тич ке уни је – у 
то ме је па ра докс и ствар но „не до вр ше ни про је кат ЕУ“.

Мо же ли мо не тар ни си стем функ ци о ни са ти успе шно 
и кон тро ли са но (са је дин стве ном ва лу том), ако не по сто ји 
је дин ствен и вр ло хар мо ни зо ван фи скал ни си стем? Од мах 
да од го во ри мо на ово стра те шко пи та ње: не мо же успе шно 
функ ци о ни са ти, већ се на ла зи ти у фа зи пер ма нент не кри зе и 
су ко ба ин те ре са чла ни ца.

Ово је за и ста круп но пи та ње ко је се упра во од но си на 
евро зо ну са ве ли ким раз ли ка ма у свим фак то ри ма раз во ја 
код зе ма ља чла ни ца. То је узрок са да шње фи нан сиј ске кри зе 
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у евро зо ни, али и свих бу ду ћих кри за ко је су не ми нов не, јер 
су угра ђе не као су прот но сти у овај си стем.

Ду жнич ка и бу џет ска кри за

Се и змич ка кар та европ ских јав них фи нан си ја је вр ло 
раз у ђе на и по ши ри ни и по ду би ни тек тон ских по ре ме ћа ја.

Фи нан сиј ски по жар се у Грч кој стал но ши ри Евро пом, 
пре те ћи да се пре тво ри у фи нан сиј ску ка та стро фу кон ти ну
и те та.10 Под те ре том енорм ног ду га од 380 ми ли јар ди евра 
прак тич но је мо гућ бан крот пр ве др жа ве у ЕУ. Грч ка сто га 
ни је има ла при ступ фи нан сиј ском тр жи шту, а ако га је има ла 
то је би ло под вр ло не по вољ ним усло ви ма. Цен трал на бан ка 
евро зо не на ја ви ла је мо гућ ност от ку пљи ва ња јав них ду го ва, 
што се по њи ма ста би ли зо ва ти фи нан сиј ска тр жи шта. Ов де 
се еми си ја нов ца ко ри сти за от куп ка пи та ла.

Уце не и ома ло ва жа ва ња Грч ке од стра не „глав них др-
жа ва у кре и ра њу по мо ћи“ дру га чи је би би ле да ни су у пи-
та њу ве ли ки ин ве сти то ри (бан ке и ин сти ту ци о нал ни ин ве-
сти то ри) из Фран цу ске, Не мач ке,В. Бри та ни је и САД ко ји су 
и уз ве ли ке ри зи ке и про фи те пла си ра ле огром не ка пи та ле 
у Грч ку. „Спа са ва ју ћи Грч ку из „ду жнич ког роп ства“ ЕУ у 
ства ри спа ша ва бан ке из на ве де них др жа ва – по ве ри ла ца, чи-
ме спре ча ва но ви на лет кри зе и фи нан сиј ских ло мо ва у бан
кар ству. Да ли се ра ди о за ча ра ном кру гу не пре кид не кри зе? 
Нај ве ћи број др жа ва-чла ни ца ЕУ и евро зо не по себ но је ин фи-
ци ран „ви ру сом“ ду жнич ке кри зе.11

То зна чи да се пре ко по мо ћи Грч кој у ства ри спа са ва
ју фран цу ске и не мач ке бан ке ко је су по ве ри о ци Грч ке.12 Јер, 
нај ве ће ко ри сти од кри зе и „по мо ћи“ др жа ва ма у кри зи има ју 
бан ке у за пад ним др жа ва ма, аме рич ки хеџ фон до ви и вла-
сни ци круп ног фи нан сиј ског ка пи та ла.

10 На во ди мо са мо др жа ве код ко јих је већ на ста ла ду жнич ка кри за (код ко јих 
су до са да па ле вла де ко је су про во ди ле “по ли ти ку штед ње“ Мер ке ло ве): 
Грч ка, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, Ита ли ја, Ир ска, Ки пар, Сло ве ни ја, Бел ги ја.

11 Сто ја но вић, Ми ро слав: „Дра ма Грч ке – сра мо та Евро пе“, Пе чат, бр. 219, 
2012. (Грч ка је у овом мо мен ту са мо нај и зра зи ти ји и нај бол ни ји слу чај ра-
за ра ју ћег де ло ва ња су ро во на мет ну те „уби стве не те ра пи је“ по не мач ком ре-
цеп ту.

12 Грч ка је ис ко ри сти ла сред ства до би је на од ЕУ и ММФ по чет ком 2011. го ди-
не у об ли ку пр ве тран ше  кре ди та у ви си ни од 20 ми ли јар ди евра. Ти ме је 
от пла ти ла је дан део до спе лих оба ве за из 2011. го ди не од 52 ми ли јар де.
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Де фи цит од 47% бру то про из во да Грч ка мо ра по зах те-
ви ма ЕУ да сма њи на 3% до 2014. го ди не! Да ли је то мо гу ће? 
Ап со лут но је то не мо гу ћа ми си ја, уз иза зо ве све ма сов ни јих 
со ци јал них по тре са.

Со рош сма тра да је кри за у Грч кој по че так кра ја ЕУ, 
уко ли ко не пре ду зме од ре ђе не ме ре, али не ове по мо ћи ка ко 
чи ни. Он сма тра да је Грч ка ушла у „еко ном ску спи ра лу смр-
ти“ и да ЕУ ни је тре ба ло да пру жи Грч кој по моћ од 110 ми-
ли јар ди евра. То је пре ве лик те рет за ту еко но ми ју. Он сма-
тра да Грч ка „за и ста стег не ка иш и ште ди“ и да се та да са мо 
крат ко роч ним по зај ми ца ма с по вољ ним ка ма та ма мо же по-
мо ћи Грч кој да иза ђе из кри зе, без ствар но спек та ку лар них 
за ду жи ва ња код ММФ, ЕЦБ и Свет ске бан ке. Та кав ре цепт 
„спа са“ са огром ним сред стви ма не мо же по мо ћи Шпа ни ји, 
Ита ли ји, Пор ту га лу. Да ли је Со рош у пра ву? На су прот ње-
му, Сти глиц и Мен цин гер твр де да раз ви је ни „са мо сте жу ка-
иш дру ги ма“, али не и се би. Грч ка је нај и зра зи ти ји и нај те жи 
слу чај „ра за ра ју ћег де ло ва ња су ро во на мет ну те и уби стве не 
те ра пи је ко ју је у ле че њу ду жнич ке кри зе на мет ну ла А. Мер-
кел по не мач ком ре цеп ту. Со рош сма тра да Не мач ка „дик та-
том штед ње во ди чи та ву Евро пу у де пре си ју“ и да би би ло 
нај бо ље да ова др жа ва на пу сти ову мо не тар ну уни ју. Сте
за ње ка и ша не мо же да до ве де до из ла ска из кри зе, јер та да 
се ра ди о ма лој по тро шњи, а то до дат но сма њу је по тро шњу. 
Об у зда ва ње кри зе ри го ро зним „сте за њем ка и ша“ (штед њом) 
пре тво ре но је у раз вој ну и со ци јал ну ом чу пре за ду же ним 
при вре да ма. Та ква те ра пи ја је до жи ве ла пот пу ни крах. Са да 
се ја вља ју аси ме трич ни шо ко ви кри зе уну тар др жа ва ЕУ. Та-
лас кри зе се пре ли ва с јед не на дру гу др жа ву.

Пад евра, ви со ке ка ма те на зај мо ве за ду же ним др жа
ва ма ука зу ју на то да спо ра зум ЕУ и ММФ са Ир ском ни је 
уми рио ин ве сти то ре.

Европ ска уни ја и ММФ при хва ти ли су па кет фи нан сиј-
ских ме ра ко је тре ба да оси гу ра ју ста бил ност евра и по моћ 
др жа ва ма евро зо не ко је су у фи нан сиј ској кри зи. Одо бре но 
је 720 ми ли јар ди евра за спас евро зо не, чи ме се на сто ји за у-
ста ви ти да ље сла бље ње евра. То зна чи да по сто ји спрем ност 
и до го вор да се евро бра ни свим сред стви ма. 

Да ли по сто ји спо соб ност ЕУ да фи нан сиј ски спа се 45 
ми ли он ску Шпа ни ју или 60 ми ли он ску Ита ли ју?
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По моћ Грч кој је у ства ри и ак ци ја спа са ва ња евра и зо
не евра.13 Да ли сте про чи та ли на сло ве, као: „Евро над про-
ва ли јом“. „Про пао про је кат за јед нич ке европ ске ва лу те“. 
„Чла ни це евро зо не на пу шта ју евро и вра ћа ју се на на ци о нал-
не ва лу те“. „У бу дућ но сти мо же мо оче ки ва ти рас пад ва лут-
ног са ве за у ЕУ“ и слич но. Евро скеп ти ци чак сма тра ју да је 
„уво ђе ње евра пред ста вља ло исто риј ску гре шку“. Крах евра 
је не из бе жан, а ње го во спа са ва ње угро жа ва оп ста нак европ-
ског је дин ства. На су прот то ме, „ели та“ из Не мач ке сма тра да 
би крах евра зна чио и крах ЕУ. Кри за ко ја по тре са евро зо ну 
уз др ма ла је по ве ре ње у евро, али и уве ре ње да је „за јед нич-
ка ва лу та без ал тер на ти ве“. На пу шта ње евра пред ста вља ло 
би не до пу сти ву аван ту ру и „скок у про шлост, а вра ћа ње на 
мар ку пред ста вља ло би пре скуп и ри зи чан по ду хват. Цех на-
пу шта ња евра био би ги гант ски“.14 Ре ша ва ње кри зе мо де лом 
ри го ро зне штед ње је „ре цепт за уби ство евра и са мо у би ство 
Европ ске уни је.

Ви де ли смо да код свих чла ни ца ЕУ дра ма тич но ра сту 
ду го ви, де фи ци ти бу џе та и не за по сле ност. Бу џе ти су на-
прег ну ти до пр ска ња. Из да ци за на ци о нал не ин ве сти ци о не 
про гра ме и спа са ва ње ба на ка су огром ни. Мач бан крот ства 
ни за ба на ка је стал но при су тан. Страх од до ми но ефек та је 
стал но при су тан, по себ но оштрог пре ли ва ња грч ке кри зе на 
Пор ту гал, Ита ли ју, Шпа ни ју, Бел ги ју и др. Ако Шпа ни ја уђе 
у ду жнич ку кри зу то је „хо рор сце на рио“. Ако евро пад не па
да и це ла кон струк ци ја ли са бон ског про јек та.

Има ли Европ ска уни ја иде је ка ко да раз ре ши ду жнич-
ку дра му? „Евро па не зна ка ко да се из бо ри са евен ту ал ним 
др жав ним бан кро том чла ни це евро зо не, што би мо гло ла-
ко до ве сти до лан ча не ре ак ци је“.15 По плав ни та лас кри зе се 
стал но по ве ћа ва и ши ри. На мет ну ти кон цепт сма њи ва ња по-

13 Услов за до би ја ње кре ди та су ри го ро зне ме ре штед ње, сма ње ње бу џет ског 
де фи ци та и јав ног ду га, али и сма ње ње на ци о нал не по тро шње у це ли ни. 
Мо ра ло се при бе ћи по ве ћа њу по ре за на до да ту вред ност на 25%, уз по сте пе-
но сма ње ње бу џет ског де фи ци та на 3%. То је бру та лан про грам штед ње. То 
су ме ре да би се из бе гао бан крот.

14 Исти на је да још ни ко ни је из ра дио објек тив ну ана ли зу шта би зна чио про-
паст евра, рас пад ЕУ, по вра так на ци о нал ним ва лу та ма, по сле ди це и слом 
ме ха ни зма пре ла ска на на ци о нал не ва лу те, гу би ци и до би ци из овог про це-
са. Све се све ло на евро скеп ти ци зам или од бра ну евра. 

15 Ma rio Dra gi, ди рек тор Европ ске цен трал не бан ке.
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тро шње и по ве ћа ња штед ње при хва ти ла је вла да Грч ке (Па-
пан дреу). Он је ис ти цао да „пр во тре ба да у соп стве ној ку ћи 
уве де мо ред, а тек он да да раз го ва ра мо о на чи ни ма осло ба ђа-
ња од еко ном ске за ви сно сти пре ма ЕУ“. Грч ка се на ла зи пред 
кри тич ним рас кр шћем и ни је у си ту а ци ји да од би ја „ме ђу на-
род ну по моћ“, јер са ма не мо же да ре ши сво је про бле ме. Пред 
Грч ком су три пу та:

1) Бан кро ти ра ње др жа ве и про гла ше ње мо ра то ри ја 
на ду го ве, да кле ин сол вент ност др жа ве.

2) Из ла зак из евро зо не и по вра так драх ми,
3) По др шка европ ских кре ди то ра.
Ори јен та ци ја је на овај тре ћи пут, уз огро ман при ти сак 

на фор ми ра ње на ци о нал не штед ње од 28 ми ли јар ди евра за 
по пу ња ва ње бу џет ског де фи ци та, уз 50 ми ли јар ди евра ко је 
тре ба оси гу ра ти при ва ти за ци јом ве ли ких др жав них пред у зе
ћа у сле де ћих пет го ди на.

Ми ни стри фи нан си ја у ЕУ су до не ли на чел ну са гла-
сност да се за Грч ку фор ми ра но ви па кет фи нан сиј ске по мо-
ћи од 159 ми ли јар ди евра све жег ка пи та ла и то пре до спе ћа 
ше сте ра те већ одо бре ног кре ди та од 110 ми ли јар ди евра у 
сеп тем бру 2011. го ди не.

Европ ска цен трал на бан ка сма тра да би од ла га ње от
пла те дру га Грч ке (ре кон струк ци ја ду га или про гла ше ње 
бан кро та) до ве ло у не за вид ну по зи ци ју све грч ке бан ке, при 
то ме се ши ром Евро пе ја вља ју и опа сна пре ви ра ња на фи
нан сиј ским тр жи шти ма. Да ли су ово ду го ви грч ких ба на ка 
или кре ди ти ба на ка из Не мач ке, САД, Фран цу ске, Ита ли је? 
Спа са ва ње се сво ди на очу ва ње ка пи та ла тих ба на ка и спре
ча ва ње ве ли ких ло мо ва у бан кар ском сек то ру и на фи нан сиј-
ским тр жи шти ма тих др жа ва. Ме ђу тим, кон цепт ре ша ва ња 
кри зе уз по моћ „спа со но сних“ фи скал них па ке та и но вих ма
сов них ду го ва – до жи вео је пот пу ни крах.

Слом еко но ми ја  
пе ри фе ри је евро зо не

Евро зо на као „ср це“ Европ ске уни је до жи вља ва до са да 
нај ду бљу кри зу. Све је ве ћи јаз из ме ђу бо га тог се ве ра и си-
ро ма шног и пре за ду же ног ју га. Фи нан сиј ска кри за у Грч кој, 
Пор ту га лу, Ита ли ји, Шпа ни ји, Ки пру, Сло ве ни ји ис по ља ва 
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се као кри за јав ног сек то ра (бу џет ска кри за и јав ног ду га), 
али и кри за раз во ја и ви со ке не за по сле но сти. Грч ка се нај-
че шће ис ти че као при мер у ко јем је кри за овог си сте ма пр ви 
пут по ка за ла сво ју ду би ну и сло же ност. Ме ђу тим, Грч ки сце-
на рио ни је изо ло ван слу чај. И дру ге чла ни це евро зо не су у 
ду бо кој кри зи. Ово се од но си на екс трем но ви сок  јав ни друг 
и бу џет ски де фи цит – ко ји пре ла зи не ко ли ко пу та „до зво ље-
ну“ ви си ну по Ма стрих ту, али и вр ло тром раст или пра-
ву ин це си ју (им пло зи ју) ра ста – с пра вим ка рак те ри сти ка ма 
кри зе ре ал не еко но ми је.

ЈАВ НИ ДУГ И БУ ЏЕТ СКИ ДЕ ФИ ЦИТ КРИ ЗОМ ПО ГО ЂЕ НИХ  
ДР ЖА ВА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

- у % БДП –
2003. 2010. 2011. 2012.

Грч ка     Дуг 
Буџетски дефицит

105,6
 -10,1

130,0
 -24,0

147,0
-22,1

165,3
 -24,8

Шпа ни ја  Дуг 
Буџетски дефицит

  72,0
  -4,4

  78,0
-9,0

  80,0
 -9,9

  80,9
 -10,4

Ита ли ја  Дуг 
Буџетски дефицит

118,5
  -7,0

  123,2
  -12,8

123,5
 -12,8

127,3
-13,6

Бел ги ја  Дуг 
Буџетски дефицит

113,2
  -3,5

 126,0
  -9,9

  98,0
  -9.0

122,6
-10,2

Пор ту гал  Дуг 
Буџетски дефицит

83,0
  5,5

  87,0
 -10,6

107,8
 -10,8

120,3
-10,0

Ир ска  Дуг 
Буџетски дефицит

66,0
  -1,0

   94,0
  -8,0

 108,2
   -8,1

157,0
   -8,3

Европ ска уни ја     
              Јав ни дуг

              Буџетски дефицит
 70,0
 -32,2

  80,0
    -4,4

  82,5
     -6,5

   86,2
     -7,2

Евро зо на
              Јав ни дуг

              Буџетски дефицит
  71,1
   -3,0

   85,4
    -4,1

  88,1
   -6,2

   90,9
     -6,8

Из вор: ЕУРО СТАТ, 2010 и 2013. Грч ка тре ба да сни зи јав ни дуг до 
2020 на 120 % БДП.

Уз на ве де ни „про блем јав ног сек то ра“ и јав них фи нан-
си ја по сто ји и ве о ма раз ли чи та ди на ми ка при вред ног ра ста, 
ин фла ци је, ка мат не сто пе и сто пе не за по сле но сти. Ра ди се о 
пра вом мо за и ку раз ли чи тих ин ди ка то ра раз во ја и ин стру ме-
на та ма кро е ко ном ске по ли ти ке. Све га две др жа ве се укла-
па ју у зах те ве Ма стрих та у по гле ду јав ног ду га и бу џет ског 
де фи ци та од 27 чла ни ца ЕУ.
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У ци љу „спа са ва ња“ Грч ке од бан кро та др жа ве чла ни-
це ЕУ су до ве ле до по ја ве ду жнич ке „клац ка ли це“. На и ме, 
одо бра ва њем но вих кре ди та Грч кој од стра не ЕЦБ, ММФ и 
ЕУ под до ста не по вољ ним усло ви ма (ка ма та, ро ко ви) у си ту-
а ци ји ка да је при ступ Грч кој на фи нан сиј ска тр жи шта био 
го то во оне мо гу ћен, до ла зи до про це са ку му ли са ња ду га. За-
ду же ност Грч ке у го ди ни из би ја ња фи нан сиј ске кри зе (2008) 
из но си ла је 90 млрд евра16 или 106% бру то до ма ћег про из во-
да, док је дуг кра јем 2012. до сти гао алар ман тан из нос од 380 
ми ли јар ди евра или 165,3% бру то до ма ћег про из во да. Грч кој 
је 2010. одо бре но 110 ми ли јар ди евра (од стра не ММФ и ЕУ) 
кре ди та, а за тим у 2012. го ди ни 130 ми ли јар ди уз от пис ду га 
од 107 ми ли јар ди евра. Исто вре ме но је одо бре но (ЕИБ) 850 
ми ли о на евра и но вих 28 ми ли јар ди од ММФ. Та ко је дуг на-
ра стао на 380 ми ли јар ди. Грч ка ће из по сто је ћег ду га пла ти-
ти са мо ка ма ту до 2020. го ди не го то во 13 ми ли јар ди евра. То 
је са мо део про фи та ко ји по ве ри о ци – кре ди то ри из вла че из 
по ср ну ле и пре за ду же не Грч ке. По ред ка ма те ту је и за ра-
да од по вољ ни јег кур са ку пље них об ве зни ца ЕЦБ по ни жим 
це на ма (до 30%) уз ис пла те об ве зни ца по пу ној но ми нал ној 
вред но сти. Да кле, Грч ка је угро же на ду го ви ма, али је при мо-
ра на да пла ћа ка ма те на кре ди те и це ну спе ку ла ци ја на тр-
жи шту ка пи та ла. Огро ман при ли ве ни ка пи тал у „спа са ва њу 
Грч ке“из ду бо ке ду жнич ке кри зе ни цент ни је сти гао грч ком 
на ро ду“. Спа са ва ни су аме рич ки хеџ фон до ви, фран цу ске и 
не мач ке бан ке и бри тан ска оси гу ра ва ју ћа дру штва. Грч ком 
вла да „трој ка“ (ММФ, ЕУ и ЕЦБ), као и дру гим др жа ва ма 
у ду жнич кој кри зи. Она шти ти ин те ре се круп ног фи нан сиј-
ског ка пи та ла, а не др жа ва чла ни ца ЕУ. „По моћ“ по ср ну лим 
при вре да ма увла чи их у ду жнич ку зам ку, уз ве ли ки од лив 
про фи та у бан ке кре ди то ра. Ак ти ви ра ње до ма ћих фак то ра 
раз во ја и ожи вља ва ње при вре де и ин ве сти ци ја је пот пу но из-
о ста ло.

Го то во иден тич на сли ка је и код дру гих др жа ва чла ни-
ца евро зо не ко ји су се на шле на иви ци бан кро та.

16 Ли де ри ЕУ на са ми ту 7. ма ја 2010. го ди не уз за шти ту чла ни ца евро зо не од 
пре ли ва ња кри зе из Грч ке (и по мо ћи Грч кој да пре вла да фи нан сиј ску кри зу) 
има ли су и за да так да уми ре фи нан сиј ска тр жи шта на ко ји ма је већ за вла да-
ла па ни ка због огром ног европ ског јав ног ду га. Кри за у Грч кој от кри ла је и 
сла бо сти ЕУ у це ли ни.
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ТЕ РЕ ТИ ДУ ГО ВА, ПО ЗАЈ МИ ЦЕ И ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ ПРИ ВРЕ ДА 
- из но си у ми ли јар да ма евра -

БДП
млрд €

До би је ни 
кре ди ти 
(за ду же-

ње)

Од нос 
кре ди та 
и БДП 

(%)

При ти сак на 
фор ми ра ње 

„до ма ће“ 
штед ње

Грч ка (2010) 222,2 110,0 49,5 30,0*
Грч ка (2012) 193,7 130,0 67,1  6,5
Ки пар (2013)   17,5   10,0 57,1 13,0

Шпа ни ја (2012) 1.048 100,0   9,5 -
Ир ска (2008) 178,9   85,0 47,5 12,5

      * То из но си 13% БДП.

Ки пар се на шао на иви ци фи нан сиј ског сло ма (бан кро-
та) и мо гу ћег из ла ска из евро зо не. У за ме ну за „по моћ“ од 
де сет ми ли јар ди евра (кре ди та) он мо ра да дра стич но сма њи 
бан кар ски сек тор, бу џет ску по тро шњу у при ва ти за ци ји др-
жав но вла сни штво. Уз на ве де но мо ра да оси гу ра и 13,0 ми ли-
јар ди соп стве них сред ста ва (опо ре зи ва њем ви со ких де по зи та 
у бан ка ма, по ве ћа њем по ре за и при ва ти за ци јом). При ме њу је 
се кла си чан „лек“ из по зна тог ар се на ла, уз до пу ну с опо ре
зи ва њем штед ње у бан ка ма, што је удар на „по ре ске ра је ве“, 
али и на при ват но вла сни штво (са за са да из у зет но не по вољ-
ним ефек ти ма у бан кар ском сек то ру ЕУ до ко јих ће до ћи.17

На Ки пру је на пра вљен пре се дан са не са гле ди вим по-
сле ди ца ма. Ште ди ша ма је бру тал но отет но вац у бан ка ма, а 
та кву опе ра ци ју европ ско пра во за бра њу је. Ти ме је до те ме-
ља уз др ман по сту лат на ко јем по чи ва бан кар ство, а то је по-
ве ре ње де по не на та (уз го јен је но ви „ки пар ски ви рус“.

У ве ли кој фи скал ној и еко ном ској кри зи се на ла зе и 
Шпа ни ја, Ита ли ја, Пор ту гал, Сло ве ни ја.

Пор ту гал је на ја вио да ће бу џет ски де фи цит у 2010. го-
ди ни сма њи ти са 10,6% на 8,3% у 2012. и у 2013. го ди ни ће 
га све сти до 3%, ко ли ко се тра жи у евро зо ни. Те шко је ве ро-
ва ти у ова кав за и ста дра сти чан про грам огра ни ча ва ња по
тро шње и из ла ска из кри зе. Ствар ни то ко ви ће си гур но ићи у 
дру гом прав цу. Пор ту гал је у не мо гућ но сти да на ђе из лаз из 
фи нан сиј ског вр тло га за тра жио по моћ од ММФ и Европ ске 

17 Бан кар ство зах те ва пре све га по ве ре ње у бан ке, а за тим си гур ност и не по-
вре ди вост (али и рас по ло жи вост) уло га. Овим по те зом „трој ке“ све је ста-
вље но под ве ли ки знак пи та ња. 
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уни је, при че му му је већ одо бре но 85 ми ли јар ди евра. Ду го-
ви и за ду же ност по но во ра сту у ци љу „са ни ра ња“ ду жнич ке 
кри зе.18

Вла да (Со кра теш) је уме сто по мо ћи ЕУ и ММФ тра-
жи ла „сте за ње ка и ша“, по себ но сма ње ње пен зи ја, рас хо да 
за здрав ство, обра зо ва ње и дру гих со ци јал них рас хо да, уз 
исто вре ме но по ве ћа ње по ре за. Свим тим се гу ши еко ном ски 
раст и по ве ћа ва не за по сле но сти уз бр зо со ци јал но ра сло ја ва-
ње дру штва. От пор ма са је же сток. На кра ју се при хва ти ла 
„по мо“ од ММФ и сред ста ва из спе ци јал ног ан ти кри зног па-
ке та ЕУ.

Чи ји је то ка пи тал ко ји ду гу је и Грч ка и Пор ту гал и 
дру ги ду жни ци? Ви де ли смо да се ра ди се о пла сма ну ба на ка 
и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва у ове зе мље из Не мач ке, Фран-
цу ске, В. Бри та ни је, САД. „Спа са ва ју ћи“ бан ке и Грч ку и 
Пор ту гал од бан кро та у ства ри се спа са ва ју сво је бан ке и ка
пи тал из ових др жа ва.19 На“спа си лач кој сед ни ци“ гру пе др-
жа ва евро зо не одо бре но је Грч кој но вих 159 ми ли јар ди евра 
за спас од бан крот ства. Про блем оста је и да ље јер ће но вац 
дат као „по моћ“ др жа ва ма у кри зи нај ве ћим де лом се од ли ти 
глав ним крив ци ма за ову кри зу – бан ка ри ма и бер зан ским 
ма хе ри ма. 

Кре дит се да је на ду жи рок от пла те од 15 го ди на, а за 
не ке аран жма не и 30 го ди на, уз грејс пе ри од од 10 го ди на. 
Ка ма та се сни жа ва са 5,5% на 3,5%. По тој осно ви Грч кој  
оста је све га 26 ми ли јар ди евра на рас по ла га њу.

Европ ска цен трал на бан ка је при хва ти ла да се бри не о 
ли квид но сти грч ких ба на ка до 2020. го ди не. Ко ли ко уз све 
на ве де но тре ба го ди на Грч кој да ста не на но ге пре ко при-
вред ног ра ста. Грч кој оста је да сре ђу је до ма ће про бле ме, бу-
џет ску по тро шњу, јав ни дуг и де фи цит пре све га.20

18 У Пор ту га лу пар ла мент је из гла сао ре стрик ти ван бу џет, чи ји је циљ сма-
ње ње де фи ци та и ње го во сво ђе ње на ни во пре ма Ма стрихтском спо ра зу му. 
Пла ни ра но је сма ње ње са 10,3% из 2009. го ди не на 8,3% у 2010. го ди ни и 3% 
у 2013. го ди ни. При то ме је за мр за ва ње пла та у јав ном сек то ру и сма њи ва ње 
пен зи ја го то во је дин стве на ме ра у свим др жа ва ма са кри зом јав них фи нан-
си ја. То ре дов но до во ди до ве ли ког со ци јал ног бун та и ма сов них де мон стра-
ци ја. Евро скеп ти ци зам на гло ра сте.

19 Да би се Грч ка ис кљу чи ла из евро зо не она тре ба са ма да за тра жи на пу шта ње 
ове зо не евра. То се не ће до го ди ти јер је евро Гр ци ма са да по треб ни ји не го 
ика да.

20 Грч ка је у 2012. до би ла 143 ми ли јар де евра “по мо ћи“ од ЕУ, али уз да ље 
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„Што европ ска ’трој ка’ ви ше по ма же грч ком бо ле сни ку 
ње го во ста ње се све ви ше по гор ша ва. Грч ка упра во гу би свој 
су ве ре ни тет и ути ре пут дру гим зе мља ма Ју га, ко ји ма је на-
ме ње на иста суд би на“.21

Че сто се по ста вља пи та ње – да ли ће ЕУ ис кљу чи ти 
Грч ку из члан ства у евро зо ни, да ли је кри за у Грч кој уз др-
ма ла евро.22 Кри за је сте уз др ма ла евро, али га не угро жа ва до 
ње го вог не стан ка. Грч ка еко но ми ја чи ни све га 3% при вре де 
евро зо не, на су прот ита ли јан ској ко ја чи ни 15% (са ду гом од 
2.000 ми ли јар ди евра) и Шпа ни ја са 12% (са исто то ли ким 
ду гом). Грч ка ни је „цр на ов ца евро зо не“. Ита ли ја је у 2010. 
го ди ни тре ба ла 305 ми ли јар ди евра за под ми ре ње ду го ва, а 
у 2011. го ди ни 335 ми ли јар ди евра, што је знат но из над свих 
чла ни ца евро зо не у кри зи, а то је го то во јед на ко укуп ном ду-
гу Грч ке. Фи нан сиј ска си ту а ци ја ни је мно го бо ља ни у Фран
цу ској. Јав ни дуг из но си 1.872 ми ли јар де евра (90,5% бру то 
до ма ћег про из во да), а бу џет ски де фи цит пре ко 8% бру то про 
из во да. Го ди шња ка ма та из но си 50 ми ли јар ди (што је ве ће од 
свих по ре за на при хо де при ку пље них у др жав ном бу џе ту).

У 2011. го ди ни от пла та и ка ма та у Фран цу ској из но
си ле су 220 ми ли јар ди евра, као и у 2012.  го ди ни. И по ред 
из у зет но ви со ког те ре та ду га и оба ве за реј тинг ком па ни је 
да ју Фран цу ској оце ну АА+  (нај бо ља оце на, али уз сни же-
ње са ААА). Ко ли ко се да нас уоп ште мо же ве ро ва ти реј тинг 
ком па ни ја ма? Оне су по ста ле ин стру мент за про во ђе ње по-
ли ти ке САД, ру ше ња реј тин га др жа ва, кри зу за ду жи ва ња и 
ло мо ва на бер за ма. За што Европ ска уни ја хо ће да ство ри соп

дра стич не ме ре штед ње. Без „сте за ња ка и ша“ не ма да љег ко ри шће ња но вих 
кре ди та. ЕУ, ММФ и Цен трал на бан ка ЕУ тра же да Грч ка сма њи број за по-
сле них у јав ном сек то ру, уки не низ др жав них слу жби, бе не фи ци ја и по ре ских 
олак ши ца. ПДВ се по ди же на 23% уз раст по ре за на не крет ни не, пу та ри не, 
ци га ре те, ауто мо би ле и др. Сма њу ју се пла те за по сле них у јав ном сек то ру. 
Став је да се у 2011. уште ди 6,4 ми ли јар де евра, а до 2015. го ди не 22 ми ли јар-
де, да кле укуп но 30 ми ли јар ди Де фи цит бу џе та би се ти ме сма њио са 22,1% на 
7,5%.

21 Алек сан дар Ра до нић: „Ду жнич ко роп ство ре ал ног ју га“, Пе чат, бр. 233, 
2012.

22 Нај ве ћи по ве ри о ци Грч ке су бан ке из Не мач ке (98 ми ли јар ди евра), Фран-
цу ске (92 ми ли јар де), Ита ли је и В. Бри та ни је. У 2012. го ди ни јав ни рас хо ди 
Грч ке по фи нан си ра њу до сти жу 170 ми ли јар ди евра, од то га са мо 21 ми ли-
јар да по кри ва не то тро шко ве др жа ве, док 149 ми ли јар ди од ла зи по ве ри о ци-
ма.
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стве не реј тинг кор по ра ци је? Др жа ве ЕУ не ве ру ју „во де ћим“ 
реј тинг кор по ра ци ја ма у САД. То не ће би ти пут из ла ска из 
кри зе. Хо ће ли усле ди ти на по ри да се олак ша те рет ду га? 
Огор че не ште ди ше и по ре ски об ве зни ци у не ко ли ко др жа ва 
– кре ди то ра уве ре ни су да је њи хов но вац нео прав да но оти-
шао „у ју жњач ко бу ре без дна“. На ро ди пре за ду же них др жа-
ва ју га Евро пе про гла ше ни су „ле њив ци ма“, „не спо соб ним“, 
„пре ва ран ти ма“, по ква ре ња ци ма“, на ро ди ко ји же ле да жи ве 
од по мо ћи оста лих др жа ва Евро пе. Не мач ка је са мо од по чет-
ка кри зе за ра ди ла 175 ми ли јар ди евра из раз ли ке у ка ма ти по 
ко јој узи ма по зај ми це ЕЦБ (1%) и ка ма те по ко јој ка сни је да је 
за јам Грч кој (6,5-7%). Не мач ке бан ке од по чет ка кри зе пла си-
ра ле су у ове др жа ве (Грч ку, Ир ску, Пор ту га ли ју, Шпа ни ју) 
пре ко 704 ми ли јар де евра. Ове бан ке и бан ке Фран цу ске узи
ма ле су из пре за ду же них др жа ва пре ко 300 ми ли јар ди евра 
про фи та. ЕЦБ ку пу је грч ке об ве зни це јав ног ду га на се кун-
дар ном тр жи шту ума ње не за 25% од но ми нал не, а  за тим тра-
же от пис ду га 50%, а то зна чи да мо же да из ву че до бит од 
100% у од но су на из нос дат при ку по ви ни ду га. Опе ра ци ја 
„спа са ва ња Грч ке“ са мо је по гор ша ла њен по ло жај, до ве ли 
до про ду же не аго ни је, уни шта ва ња на ро да и сла бље ње др-
жа ве. До ла зи до огром ног сма ње ња пла та, пен зи ја и јав них 
тро шко ва.23 Грч ка је до жи ве ла „сло бо дан еко ном ски пад“.

Слу чај Грч ке (ко ја је на пра ви ла гре шку у жур би да  
при хва та евро, а ни та да ни је би ла спрем на за то) је јав на 
опо ме на сви ма ко ји же ле да за жму ре над ве ли ким ор га ни зо-
ва ним на си љем ко је се спро во ди у гло ба ли зо ва ном све ту“.24

До ла зи у овим др жа ва ма и до ру ше ња си сте ма обра-
зо ва ња, здрав стве не и со ци јал не за шти те и це ло куп не др-
жав не упра ве. Др жа ва је са да бли же ха о су не го што је би ла 
на по чет ку кри зе. Дуг грч ке се не мо же кон тро ли са ти, као 
уоста лом сва ки дуг ко ји пре ђе ви си ну бру то до ма ћег про из-

23 Ка та стро фал ни су ре зул та ти грч ке кри зе у по след ње че ти ри го ди не: пад ин-
ду стриј ске про из вод ње за 30%, пад пен зи ја и пла та 25-30%, 500.000 про дав-
ни ца је за тво ре но, 439.000 де це жи ви у си ро ма штву, док је не за по сле ност 
по ве ћа на са 12%на 27%. „Струк тур не ре фор ме уни шта ва ју пра ва рад ни ка. 
На ра ста су коб ин те ре са ра да и фи нан сиј ског ка пи та ла. Го то во 50% по тро-
ша ча из ја вљу је да оста је без нов ца чим по кри је основ не по тре бе. Ма сов но је 
бек ство си ро ма шних у гра до ве, а из Грч ке у ино стран ство на ста ло је ма сов-
но исе ља ва ње.

24 Ра до вић, Алек сан дар, исто, стр. 216.
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во да. На ста је по зна та фа за ауто мат ског ра ста ду га. Бру то 
про из вод се сма њу је с ви со ким не га тив ним сто па ма од 6-7% 
го ди шње. Спи ра ла кри зе и про па да ња се убр за ва. Крах или 
бан крот ство у ова квом си сте му су не ми нов ни. Мон ди ја ли-
стич ка еко но ми ја пре ко ЕУ и пре ко гло ба ли за ци је – во ди пот-
пу ној и без гра нич ној кон тро ли др жа ва од стра не ба на ка и 
„банк сте ра“ у раз ви је ној и не кон тро ли са ној спе ку ла тив ној 
еко но ми ји (огром них спе ку ла тив них про фи та и пљач ка ња 
си ро ма шних др жа ва).

Кри за у Евро зо ни и мо не тар ни  
ин тер вен ци о ни зам вир ту ел ним нов цем

Евро зо на про жи вља ва ве ли ке ег зи стен ци јал не иза зо ве. 
Фи нан сиј ска кри за по тре са го то во све др жа ве „пе ри фе ри је“. 
Али ни не ко ли ко ве ли ких ни је по ште ђе но. Грч ка, Пор ту га-
ли ја, Ки пар и Ир ска на ла зе се у за тег ну тој фи нан сиј ској ом чи 
и ре ал ној мо гућ но сти сло ма еко но ми је, уз про гла ше ње „ре-
кон струк ци је“ ду га, што је еуфе ми зам за фи нан сиј ски бан
крот др жа ве. Ода кле нпр. Грч кој 52 ми ли јар де евра го ди-
шњих оба ве за по до спе лим ду го ви ма?

Грч ка се не мо же из ву ћи из огром ног ду га кла сич ним 
ре цеп том де вал ва ци јом, јер је чла ни ца евро зо не. Све чла ни це 
евро зо не при хва та њем евра гу бе свој мо не тар ни су ве ре ни
тет и моћ да по зајм љу ју код сво је цен трал не бан ке јев ти-
но (или бес ка мат но), чи ме су по ста ле та лац спе ку ла тив них 
фи нан сиј ских тр жи шта. Од 17 чла ни ца евро зо не са ве ли ким 
фи нан сиј ским про бле ми ма су сре ће се 13 чла ни ца, ма да ни 
код глав них сту бо ва ове зо не не по сто је ис пу ње ни усло ви из 
Ма стрих та.

Не за по сле ност је по ста ла нај ве ћи про блем, уз све ве ће 
со ци јал не по тре се и штрај ко ве угро же ног рад ни штва.25

Ка мат не сто пе се мо ра ју по сте пе но по ве ћа ва ти у бор би 
про тив на ра ста ју ће ин фла ци је, што да ље угро жа ва ин ве сти-
ци је и при вред ни раст. Уза јам но де ло ва ње кри зно-ин фла тор-
них фак то ра се по ја ча ва, што до во ди до про ду жа ва ња кри зе.

25 “Евро пи пре ти ре во лу ци ја због не за по сле но сти“, По ли ти ка, март 2013. По-
себ но се ис ти че да одр жа ни Са мит Европ ске уни је не ма ни је дан за кљу чак о 
под сти ца њу при вред ног ра ста.
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Ми ни стри фи нан си ја у ци љу спа са ва ња евро зо не, а не 
са мо Грч ке, одо бри ли су па кет фи нан сиј ске по мо ћи од 750 
ми ли јар ди евра за слу чај да и дру гим др жа ва ма ове зо не тре-
ба свеж но вац да би ис пли ва ле из кри зе (у ко јој се ствар но, 
већ на ла зе). Др жа ве чла ни це евро зо не у то ме оси гу ра ва ју 500 
ми ли јар ди со ли дар но, а ММФ одо бра ва до дат них 250 ми ли-
јар ди евра.

То зна чи да се евро бра ни по сва ку це ну, на су прот пе-
си ми сти ма ко ји на ја вљу ју крај за јед нич ке мо не те. Бра не ћи 
евро и евро зо ну као „ср це си сте ма“ у осно ви се бра ни Европ-
ска уни ја у це ли ни. Про ра чун је по ка зао ка да би се грч ка 
кри за отво ре но пре ли ла и за хва ти ла Шпа ни ју,26 Пор ту гал, 
Ита ли ју, Ир ску, тре ба ло би за њи хов опо ра вак и спа са ва ње 
еко но ми ја но вих пре ко 400 ми ли јар ди евра. Сто га је и фор ми-
ран Фонд за ста би ли за ци ју од 440 ми ли јар ди евра.

Ра ди се о упум па ва њу огром не ма се вир ту ел ног (бан-
кар ског без ре ал ног по кри ћа) нов ца у кр во ток обо лео од ле у-
ке ми је. Јер, на ста је све ве ћи јаз из ме ђу мо не тар не ма се и ре-
ал не при вре де. Ма са нов ца од ла зи углав ном у спе ку ла тив не 
тран сак ци је. Ба лон вир ту ел ног нов ца се све ви ше на ду ва ва, 
а ре ал на при вре да то не у кри зу.

Већ се ја вља ју тврд ње од стра не чла ни ца Европ ске цен-
трал не бан ке (Но ут Ве линкс) да „вла де евро зо не тре ба да се 
при пре ми да удво стру че сред ства фор ми ра ног ста би ли за ци
о ног фон да за спа са ва ње угро же них чла ни ца евро зо не са 750 
ми ли јар ди на 1.500 ми ли јар ди евра. Ода кле на мак ну ти ова ко 
огром на сред ства? Хо ће ли бу џе ти оти ћи у ве ће де фи ци те, 
уз раст јав них ду го ва, од но сно да ли ће се по сег ну ти за до
дат ном еми си јом евра од стра не Европ ске цен трал не бан ке 
(у слу ча ју ве ли ког от по ра у да ва њу Грч кој и дру гим др жа ва-
ма у кри зи из бу џет ских сред ста ва).

Европ ска цен трал на бан ка је на ја ви ла да ће от ку пљи
ва ти јав не ду го ве, што је тре ба ло бр зо да ста би ли зу је фи нан-
сиј ска тр жи шта и бер зе.

За што не ке др жа ве чла ни це ЕУ (Ве ли ка Бри та ни ја, 
Дан ска, Швед ска и у по чет ку Грч ка) ни су при хва ти ле евро? 

26 Шпа ни ји би тре ба ла за от кла ња ње евен ту ал не кри зе грч ког ти па пре ко 200 
ми ли јар ди. За све по тен ци јал не кри зне др жа ве пла ни ра се чак 1000 ми ли јар-
ди евра. 
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Ово се по себ но од но си на В. Бри та ни ју,27 али и још де вет 
др жа ва чла ни ца ЕУ. Др жа ве за др жа ва ју сво ју ва лу ту, јер 
мо гу да во де са мо стал ну мо не тар ну и фи скал ну по ли ти ку 
(бу џет ски рас хо ди, ка мат на сто па, ин фла ци ја, де фи цит, по-
ре зи, јав ни дуг и др.). Оне сма тра ју да им мо не тар ни су ве
ре ни тет ви ше од го ва ра на ци о нал ним ин те ре си ма и раз во ју, 
без стро гих огра ни че ња Ма стрих та, а то зна чи и ела стич ни ју 
ма кро е ко ном ску по ли ти ку, уз мо гу ћу ве ћу бра ну од пре ли ва
ња свет ске фи нан сиј ске кри зе и по вре ме них уда ра ре це си је.

Од сту па ње од евра (по вра так на ци о нал ним ва лу та ма) 
као про цес те шко је оче ки ва ти, без об зи ра на че сте по тре се и 
пар ци јал не кри зе.28 Очи те су прот но сти из ме ђу зе ма ља чла-
ни ца има ле би при то ме те шке ме ђу на род не по сле ди це, ко је 
се са да уну тар ЕУ при вре ме но ускла ђу ју „Ста бил на је дин-
стве на ва лу та је за јед нич ка дра го це на вред ност“ (А. Мер кел). 
До лар би се у том слу ча ју су ве ре но вра тио на свет ску фи
нан сиј ску и мо не тар ну сце ну, по став ши глав ном ре зер вном 
ва лу том. Европ ска уни ја и евро зо на бра не се бе од мо гу ћег 
„уру ша ва ња уну тар се бе“. У том прав цу иде и пред лог за 
осни ва ње Европ ског мо не тар ног си сте ма (на су прот ММФ) 
ко ји би бри нуо и уска као у ре ша ва њу про бле ма зе ма ља чла-
ни ца, али и као кон тро лор фи скал не по ли ти ке зе ма ља чла-
ни ца ко је је и да ље во де са мо стал но.29

„Евро је мр тав, ма шта Не мач ка ура ди ла“ – твр де бри-
тан ски ме ди ји, а по себ но ис ти чу пред ност што В. Бри та ни ја 
ни је ушла у евро зо ну. Она же ли ја ку и ста бил ну евро зо ну 

27 В. Бри та ни ја по себ но ис ти че сла бо сти евра и Европ ске уни је да би сво јој 
јав но сти при ка за ла да је не при сту па ње овој ва лу ти би ла да ле ко ви да до бра 
од лу ка, ко ја се са да по ка за ла у пу ном сми слу. До дај мо при то ме да је њен 
бу џет ски де фи цит до сти гао 13,2% бру то про из во да, а јав ни дуг је на ра стао 
на 88% до ма ћег бру то про из во да, а ни ко не по ста вља пи та ње фи нан сиј ског 
по ло жа ја ове др жа ве.

28 Не ки по зна ти еко но ми сти, као Сти глиц и Ну ри ел Ру би ни пред ви ђа ју да 
евро зо ни пре ти рас пад ид а евро не ма бу дућ но сти. „Вра ћа ње на на ци о нал не 
ва лу те др жа ва чла ни ца је не ми нов ност“. Дру ги пра вац је да се из гра ди је-
дин стве на фи скал на по ли ти ка, што је го то во не мо гућ про цес. Сто га се и не 
ис кљу чу је мо гућ ност да ће не ке чла ни це по же ле ти по вра так на соп стве ну 
ва лу ту и са мо стал ну мо не тар ну (уз фи скал ну) по ли ти ку. Де вал ва ци ја ва лу-
те, по ли ти ка ка ма та, кре дит на по ли ти ка, фи скал на по ли ти ка и др. до би ја ју 
на ци о нал на обе леж ја и ин те ре се.

29 Узро ке по стан ка и ши ре ња свет ске фи нан сиј ске кри зе од 2008. на о ва мо де-
таљ но смо ис тра жи ли у сту ди ји под на сло вом: Гло бал на фи нан сиј ска кри за 
и еко ном ска кри за у Ср би ји, Бе о град, 2010, стр. 220.
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због сво је огром не тр го ви не с њом, али не же ли да уче ству је 
у кри зном фон ду од 750 ми ли јар ди евра за ње но фи нан сиј ско 
спа са ва ње. Из ла зак не ких др жа ва из евро зо не30 до не дав но 
је био не за ми слив, а са да се че сто ис ти че Грч ка, Пор ту гал, 
Ир ска, Ки пар,Сло ве ни ја, као мо гу ћи кан ди да ти за то. Не ве-
ру јем да би не ка др жа ва до не ла од лу ку о из ла ску из евро-
зо не. Пред ла же се и ства ра ње „но ве зо не чвр стог евра“ ко ју 
би фор ми ра ле Не мач ка, Фран цу ска, Аустри ја и зе мље Бе не-
лук са. Јер, огро ман фи нан сиј ски па кет од 750 ми ли јар ди евра 
ни је рас те рао страх од европ ског еко ном ског ко лап са. Ме ха
ни зам упра вља ња кри зом ни је из гра ђен, не ма но вих ме ра за 
ве ли ке и бол не ре фор ме у Европ ској уни ји. По те зи ма у то ку 
кри зе са мо се ши ри па ни ка и страх на фи нан сиј ском тр жи-
шту.31

За што Европ ска мо не тар на уни ја  
не мо же да ус по ста ви фи скал ну  

и бан кар ску уни ју

Европ ска уни ја и „евро зо на“ су у ду бо кој ду жнич кој 
и еко ном ској кри зи. Кри за тра је већ пе ту го ди ну, без из гле-
да да се на ђе ре ше ње и мо дел за из ла зак из кри зе. Су коб 
на кон цеп ту бор бе про тив кри зе и не за по сле но сти (ко ја се 
стал но по ве ћа ва) на ре ла ци ји Оланд-Мер кел до во ди до све 
ве ће кон фу зи је и не сна ла же ња уну тар ЕУ. Мер ке ло ва за го ва-
ра штед њу32 по сва ку це ну, чак и за др жа ве прак тич но пред 
бан кро том (Грч ка, Ита ли ја, Шпа ни ја, Ки пар, Пор ту га ли ја, 
Ир ска, Бел ги ја, Сло ве ни ја и др.), док Фран цу ска (Оланд) за
го ва ра дру ги мо дел – ожи вља ва ње по тро шње, ин ве сти ци је 
у ин фра струк ту ру, под сти ца ње при вред ног ра ста, по раст 
за по сле но сти, да кле из вла че ње из кри зе кеј нзи јан ским мо-
де лом ан ти кри зне по ли ти ке. Про ду бља ва ње кри зе и ула зак 

30 На пу шта њем Грч ке или “про те ри ва ње“ из евро зо не ни ко не мо же би ти си-
гу ран да то не би до ве ло до ма сов ног при ти ска на бан ке у Шпа ни ји, Ита ли ји, 
Фран цу ској, Пор ту га ли ји, Бел ги ји. Фи нан сиј ска ла ви на си гур но би сру ши-
ла евро, али и ЕУ.

31 Не за по сле ност и стаг на ци ја су, по себ но ис ти че мо, ве ћи про бле ми од бу џет-
ског де фи ци та и ин фла ци је.

32 “Штед ња и сма ње ње јав не по тро шње ниг де ни су де ло ва ли као ре ше ње. 
ММФ је то по ку шао у Л. Аме ри ци и Ази ји и сва ки пут се кре ну ло у ре це си-
ју, а по сле ре це си је у де пре си ју (Џо зеф  Сти глиц: „При ми че се смрт до ла ра“, 
пре вод, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 17, 20098, стр. 157-168.
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у но ву ре це си ју у 2012. и 2013. го ди ни пра ћен је по ра стом 
сто пе не за по сле но сти у евро зо ни на пре ко 12% (19 ми ли о на) 
и Европ ској уни ји на 26 ми ли о на (10,8%), а у Грч кој 26,8% 
и Шпа ни ји 27%. Ре ша ва ње ра за ра ју ће ду жнич ке кри зе са мо 
ри го ро зном штед њом и сво ђе њем бу џет ског де фи ци та ис под 
3% БДП, до во де до про ду бља ва ња кри зе и па да вла да ни за 
др жа ва ко је су про во ди ле овај кон цепт. Стал ни раст ду го ва 
и де фи ци та бу џе та, пад стан дар да, со ци јал ни по тре си и не-
ми ри у ни зу др жа ва – по ста ви ли су зах тев за ду бљим ре фор-
ма ма у го то во свим др жа ва ма чла ни ца ма.

У по след ње вре ме се уз „мо не тар ну уни ју“ (евро зо ну) 
за го ва ра ју два про јек та:

1) Ства ра ње фи скал не уни је, и
2) Ства ра ње бан кар ске уни је.
Ко нач но се схва ти ло да мо не тар на уни ја и је дин стве-

на мо не тар на по ли ти ка не мо же успе шно функ ци о ни са ти без 
је дин стве не и хар мо ни зо ва не фи скал не по ли ти ке. Спор еко-
ном ски опо ра вак, сма тра се, тра жи уз фи скал ну и бан кар ску 
уни ју и спољ но тр го вин ску кон со ли да ци ју.

Да ли је мо гу ће ства ра ње фи скал не уни је ка да овај блок 
др жа ва (17) ка рак те ри ше сле де ће:

1) Раз ли чит по ре ски си стем (об ли ци по ре за, сто пе, 
осло ба ђа ња, сти му ла ци је и др.),

2) Ве о ма раз ли чит ни во јав ног ду га у бру то до ма ћем 
про из во ду,

3) Пот пу но раз ли чи та ви си на бу џет ског де фи ци та,
4) Раз ли чит ни во при вред ног раз во ја и пер ца пи та до-

хот ка,
5) Пот пу но раз ли чи та струк ту ра јав них при хо да и 

струк ту ра бу џет ских рас хо да у свим др жа ва ма,
6) Раз ли чит ни во фи скал ног оп те ре ће ња у др жа ва ма,
7) Раз ли чит сте пен отво ре но сти при вре да и уче шће 

из во за и уво за,
8) Раз ли чи те по ре ске сто пе и по ре ске олак ши це и  

осло ба ђа ња,
9) Раз ли чи та сто па ин фла ци је,
10) Раз ли ке у ни воу ка мат не сто пе и др.
Про ме на јед ног об ли ка по ре за или по ре ске сто пе раз-

ли чи то се од ра жа ва у сва кој при вре ди. На при мер, сто па по
ре за на до да ту вред ност као основ ног об ли ка по ре за, је ве-
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о ма раз ли чи та. То се од но си и на по рез на до хо дак, до та ци је, 
суб вен ци је, ка мат ни те рет у бу џе ту и др. По себ но су раз-
ли чи ти рас хо ди за со ци јал не по тре бе, вој не рас хо де и да ва-
ња не за по сле ним у свим при вре да ма. Одр жи вост фи скал не 
кон цеп ци је сма њи ва ња де фи ци та бу џе та и јав ног ду га је вр-
ло ма ла. Оста је ве ли ки ри зик од про ду бља ва ња кри зе јав ног 
ду га и спољ не за ду же но сти.

Да по гле да мо са мо не ке од основ них по да та ка из фи
скал ног сек то ра и њи хо ве ве ли ке раз ли ке.

ФИ СКАЛ НИ МА КРО ИН ДИ КА ТО РИ У НЕ КИМ ДР ЖА ВА МА 
ЕВРО ЗО НЕ 

- у % бру то до ма ћег про из во да -

Јав ни 
дуг

Бу-
џет-
ски 

де фи-
цит

ПДВ
Не за-

по-сле-
ност*

Уче-
шће 

по ре за

По рез 
на до-

битВиша Нижа

Грчка 165,4 -47,0 18  8 26,9 48,2 32
Шпанија  98,0  -9,9 16  7 26,2 40,6 30
Италија 126,5 -21,9 20 10 11,2 42,3 36
Ирска 116,1 -28,0 21 - 14,8 48,9 12,5

Португалија 13,9 -12,0 17 12 16,8 44,3 22
Француска  90,5  -9,2 19,6  5,5 12,0 45,7 41
Аустрија  74,2  -4,0 20 12  6,0 44,2 25

Холандија  70,1  -4,0 17,5 -  6,8 41,5 32
Финска  50,5  -1,0 18 10  7,5 44,3 26

Луксембург  20,3  -1,8 15  6 10,0 38,1 28
Естонија  10,4  -2,4 18  5 11,7 35,0 19

Малта  74,8  -2,6 15  0  6,5 44,8 35
                                                          *Незапосленост крајем 2001. године.
                    Подаци за 2012. годину.

По рез на до бит ви со ко „осци ли ра“ из ме ђу 10% и 41%. 
По ре ско оп те ре ће ње ра да је пот пу но раз ли чи то и кре ће се од 
21,7% код Мал те све до 43% у Ита ли ји. Јав ни дуг је вр ло раз-
ли чит по др жа ва ма и раз ли чи то оп те ре ће ње бру то до ма ћи 
про из вод (из ме ђу 8% и 165%), док се бу џет ски де фи цит кре-
ће из ме ђу 15 (Фин ска) до 47% (Грч ка). Раз ли чи та је и ви си на 
уче шћа по ре за и рас хо да у бру то про из во ду, а по себ но ви си-
на по ре за на до да ту вред ност (ви ша и ни жа по ре ска сто па) 
по др жа ва ма чла ни ца ма. По сто ји раз ли чит зна чај ди рект них 
и ин ди рект них по ре за (по ре за на до хот ке и по ре за на до да-
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ту вред ност). Струк ту ра јав них рас хо да и јав них при хо да је 
пот пу но раз ли чи та по др жа ва ма. По рез на за ра де је ве о ма 
раз ли чит. Фи скал но при ла го ђа ва ње и хар мо ни за ци ја по ре-
ских си сте ма је вр ло те шко, а ства ра ње фи скал не уни је го то-
во не мо гу ћа ми си ја.

Тен ден ци ја ауто мат ског ра ста јав ног ду га на ста је пре-
ко но вих ан ти кри зних бу џет ских ин тер вен ци ја у спа са ва њу 
ба на ка, бер зи, оси гу ра ва ју ћих дру шта ва, али и круп них кор-
по ра ци ја. Јав ни дуг се овим ин тер вен ци ја ма стал но по ве ћа ва 
и за о штра ва кри зу јав ног сек то ра до со ци јал ног сло ма и ма-
сов ног бун та ста нов ни штва.

Дуг је у свим при вре да ма на гло по ве ћан. Бу џет ски де-
фи цит је два до три пу та из над до зво ље не гра ни це од 3%. По-
што је при вре да ушла у ре це си ју с не га тив ном сто пом ра ста 
у ЕУ од око 1,5% уз све про кла ма ци је о сма ње њу јав не по тро-
шње и јав ног ду га - сле ди да љи по раст не е ла стич них јав них 
рас хо да, јав ног ду га и бу џет ског де фи ци та. То је огром но оп-
те ре ће ње бу џе та, по себ но пре ко со ци јал них и тран сфер них 
да ва ња и сер ви си ра ња јав них ду го ва. Ка мат на сто па је, у ци-
љу сти му ла ци је раз во ја и ин ве сти ци ја, обо ре на на 1,5%, та ко 
да се и да ље во ди екс пан зив на мо не тар на по ли ти ка (уз ве ли-
ку опре зност ба на ка и раст фи нан сиј ских и кре дит них ри зи-
ка). Исто вре ме но ка мат на сто па је ве о ма раз ли чи та у овим 
при вре да ма, а та ко и ста ње у плат ном би лан су.

Пад укуп не тра жње и по тро шње, по раст не из ве сно сти 
и на гли раст не за по сле но сти, чи ја сто па у евро зо ни пре ла зи 
11% (у не ко ли ко др жа ва као у Грч кој са го то во 27% и Шпа-
ни је 27%), што је у овој фа зи по ста ло коч ни ца на глом бу ја њу 
ин фла ци је. Сто га је, за са да, ин фла ци ја на ни ском и про гра-
ми ра ном ни воу око 2%. Ме ђу тим, сле де ћа фа за ће се ка рак те-
ри са ти ра стом ин фла ци је, уво зним огра ни че њи ма, ши ре њем 
про тек ци о ни зма (отво ре ног или скри ве ног об ли ка), раст ка-
мат них сто па и но ви при ти сци на фи нан сиј ским тр жи шти ма. 
Глав ни ма кро е ко ном ски ин ди ка то ри се ти ме по гор ша ва ју, а 
кри за за о штра ва.

Кри за у зо ни евра се не сма њу је, про ду жа ва ју се ре це-
си о ни при ти сци и дру штве не су прот но сти (пра ће не су прот-
но сти ма из ме ђу ра да и ка пи та ла и из ме ђу са мих др жа ва-чла-
ни ца). На ра ста ју сви еле мен ти ка зи но ка пи та ли зма, уз еска-
ла ци ју дру штве не кри зе. Да би се то спре чи ло и су прот но сти 
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убла жи ле уве ден је су пер ви зор ба на ка (за 200 нај ве ћих од 
укуп но 6.000) у окви ру евро зо не. Европ ском ста би ли за ци о-
ном фон ду је омо гу ће но да вр ши ди рект ну до ка пи та ли за ци ју 
ба на ка. Европ ска цен трал на бан ка са да мо же да от ку пљу је 
др жав не об ве зни це нај у гро же ни јих др жа ва евро зо не (рок от-
ку па је од јед не до три го ди не). Ме ђу тим, реј тинг по је ди них 
др жа ва чла ни ца евро зо не је ве о ма раз ли чит и стал но се оба-
ра, а ти ме и усло ви за ду жи ва ња на фи нан сиј ском тр жи шту.

Да кле, ре це си ја се про ду жа ва, а оба ра ње реј тин га ни за 
др жа ва во ди до по ску пље ња по зај ми ца за по кри ће бу џет ског 
де фи ци та. Бу џет ски де фи цит ће се по ве ћа ва ти, уз раст јав ног 
ду га и ка мат ног оп те ре ће ња, али са да и ин фла ци је и не за по-
сле но сти. Ства ра ње фи скал не уни је и бан кар ске уни је из на-
пред на ве де них раз ло га ни је мо гу ће. Без њих ни мо не тар на 
уни ја се не мо же одр жа ти. Европ ска уни ја на ста вља и да ље с 
по ли ти ком об у зда ва ња бу џет ског де фи ци та, уз оштру бу џет-
ску ди сци пли ну (штед њу). Бор ба про тив ни ске про дук тив но-
сти ра да и ви со ке це не ра да мо ра да се ре ша ва „се чом при ма-
ња за по сле них“ (Ма рио Дра ги, ЕЦБ). Пот пу на без и деј ност и 
не сна ла же ње чел ни ка евро зо не до шла је до пу ног из ра жа ја 
код но ве ду жнич ке кри зе Ки пра. Пред ло же но је у по чет ку 
пла ћа ње по ре за свих ште ди ша ко ји има ју до 100.000 евра са 
6,75%, а пре ко овог из но са 9,9% све у ци љу спа са ва ња Ки пра 
од бан крот ства. Исто вре ме но се Ки пру одо бра ва де сет ми-
ли јар ди евра по мо ћи у спа са ва њу од бан кро та. Ко нач но „ре-
ше ње“ је опо ре зи ва ње са 40%свих уло га пре ко 100.000 евра. 
Уме сто да су еми то ва ли хар ти је од вред но сти на те из но се 
на пет го ди на, уз од ре ђе ну ка ма ту, та да се не ди ра при ват но 
вла сни штво, оси гу ра ва ју сред ства и си гур ност бан кар ских 
уло га. Еми то ва ње хар ти ја од вред но сти ка ко је из вр ше но 
прак тич но од у зи ма око 57% вред но сти уло га у бан ка ма. То је 
чи ста екс про при ја ци ја. Ста бил ност бан кар ског си сте ма, по-
ве ре ње у бан ке и си гур ност уло га се ти ме не чу ва ју.

Огро ман из нос кре ди та ко ји је као об лик „по мо ћи“ за 
из ла зак из ду жнич ке кри зе одо брен пре за ду же ним и ду бо-
ком кри зом по го ђе ним др жа ва ма евро зо не – ни је до вео до 
по пра вља ња при вред не си ту а ци је. До шло је са мо до екс пло
зив ног ра ста ду го ва, без оспо со бља ва ња при вре да за из ла
зак из кри зе. Та ко је Грч ка (и уз ра ни је бри са ње де ла ду го ва) 
до сти гла 380 ми ли јар ди евра, уз огро ман бу џет ски де фи цит. 
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Ир ска је до би ла европ ску „по моћ“ од 85 ми ли јар ди евра. 
При вред ни раст не ожи вља ва, уз раст ду га, де фи ци та и не-
за по сле но сти. Ир ска ко ри сти ду го ве да би ис пла ти ла бан ке 
– по ве ри о це и ме ше та ре ши ром све та. Пор ту га ли ја, уз ри го-
ро зне ме ре штед ње, до би ла је „по моћ“ од 78 ми ли јар ди евра. 
Бру то про из вод у 2012. је пао за 3,2% што је уву кло др жа ву у 
ре це си ју нај те жу још од 1995. го ди не. Не за по сле ност је 17% 
уз стал но по ве ћа ње. Шпа ни ја је до би ла кре дит од 100 ми-
ли јар ди евра да би спа си ла бан ке. Си ту а ци ја је го то во ка та-
стро фал на. Не за по сле ност је до сти гла 27%, при вред ни раст 
је не га ти ван, а дуг је огром но по ве ћан. Ита ли ја је у ду бо кој 
кри зи и ве ли кој не за по сле но сти. У при вре ди вла да ре це си ја, 
јав ни дуг је до сти гао 126,5% бру то до ма ћег про из во да, бу-
џет ски де фи цит је 22%, при вред ни раст је ушао у зо ну не га-
тив них сто па (им пло зи ја ра ста). Још ни је за тра же на „по моћ“ 
од „трој ке“, али ће тра же на сред ства би ти огром на (чак пре ко 
340 ми ли јар ди).

Ула зак у Европ ску уни ју но вим чла ни ца ма у на шем 
окру же њу ни је до нео по бољ ша ње еко ном ских усло ва жи во-
та, успе шни је и са мо стал ни је при вре де и по раст жи вот ног 
стан дар да, од но сно по раст за по сле но сти, уз пад ма се си ро-
ма шних. На про тив, сви на ве де ни ин ди ка то ри су по гор ша ни.

Ов де ће мо по гле да ти основ не агре га те у не ко ли ко др-
жа ва (не за по сле ност, јав ни дуг, си ро ма штво).

МАКРОЕКОНОМСКИ АГРЕГАТИ И СЛОМ ЕКОНОМИЈА
- у % -

Не за по сле ност Спољни 
дугови*

Си ро маш
тво

А Б А Б А Б
Мађарска 5,9 10,9 18 136  8,6 13,9
Словенија 6,4 10,8 11  61  5,1  9,8
Румунија 4,5  7,0 42 146 14,1 21,1
Бугарска 7,0 14,2 12  39 14,1 21,8

    А – пре уласка у ЕУ  
    Б – после уласка (кајем 2011)
    *Спољни дуг у милијардама долара

Еко ном ски по ка за те љи су бит но по гор ша ни. Спољ ни 
дуг је вр то гла во ра стао, не за по сле ност је го то во удво стру че-
на, док је си ро ма штво по ста ло го то во ма сов на по ја ва. По љо-
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при вре да је до жи ве ла ве ли ке гу бит ке. Ус по ста вљен је го то во 
тра ди ци о нал ни од нос раз ви је них и не раз ви је них др жа ва, уз 
про цес екс пло а та ци је и све ве ћег ја за у раз во ју из ме ђу ова 
два кру га зе ма ља. Со ци јал ни не ре ди су све че шћа по ја ва, док 
је пад вла да ко је за го ва ра ју штед њу као пут из ла ска из кри зе 
већ по стао ма сов на по ја ва.

Продужавање кризе и погрешне процене 
брзине изласка из  финансијске кризе

Урушавање финансијског система развијеног 
света

Оно што је и нај ве ћим апо ло ге та ма са вре ме ног за пад-
ног ка пи та ли зма по ста ло ја сно је сте да је до шло до „уру ша-
ва ња фи нан сиј ског си сте ма раз ви је ног све та“ за сно ва ног на 
ап со лут ној вла да ви ни сло бод ног тр жи шта, до пун ској или 
ко рек тив ној уло зи др жа ве и све ти њи при ват ног вла сни
штва. Ра ди се о кри зи ка пи та ли зма аме рич ког ти па ко јем је 
основ ни мо тив про фит, док је со ци јал на функ ци ја пот пу но 
по ти сну та и пре ба ци ти на тр жи шни мо дел. 

Бу дућ ност свет ског фи нан сиј ског си сте ма се све ви ше 
ста вља у пр ви план, али и ви зи ја ка ко ће свет из гле да ти по сле 
ове ду бо ке кри зе. Ни ко не зна ка ко ће из гле да ти свет ка да се 
иза ђе из гло бал не еко ном ске кри зе.

Нај ве ћа до са да фи нан сиј ска и еко ном ска кри за на кон 
Ве ли ке  де пре си је 1929. го ди не тра жи де ло ва ње у два прав ца:

1) Убла жа ва ње кри зе и от кла ња ње по сле ди ца кри зе, уз 
пред у зи ма ње од ре ђе них ме ра за ре ви та ли за ци ју фи нан сиј
ског сек то ра и бан кар ског, од но сно бер зан ског по сло ва ња.

2) При пре ма и усва ја ње ре гу ла тив них ме ра да би се 
спре чи ло убу ду ће ја вља ње кри зе у свет ској при вре ди. Те ме-
ре се од но се на ве ћу кон тро лу ба на ка.

Број ни пред став ни ци вла да, углав ном раз ви је них при-
вре да, већ уз ма ли знак да скром но ожи вља ва при вред на ак-
тив ност, из ја вљу ју да је при вре да „иза шла из кри зе и да сле ди 
по сте пе ни опо ра вак“. Да ли је до опо рав ка и „бри са ња“ или 
не у тра ли са ња огром них гу би та ка 30-40 би ли о на вред но сти 
ак ти ве ба на ка и дру гих фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, мо гу ће 
до ћи у крат ком ро ку?
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Упум па ва ње огром не ма се ли квид ног нов ца пре ко бу
џе та или цен трал них ба на ка са мо је „на док на ди ло“ ма њак 
ли квид но сти у бан ка ма, „при вре ме но за кр пи ла ба лон“, али 
про блем кри зе и функ ци о ни са ња си сте ма ни је ре шен. Еми-
то ва ње огром не ма се кре ди та ЕЦБ, а ствар но вир ту ел ног 
нов ца, до вео је ви ди мо до одва ја ња фи нан сиј ске сфе ре од 
ре ал не и ко ри шће ње фи нан сиј ског ка пи та ла у до ми нант но 
спе ку ла тив не тран сак ци је ба на ка. Ре ал ни сек тор стаг ни ра 
или про па да, док фи нан сиј ска еко но ми ја про сто екс пло ди-
ра. Фи нан сиј ска кри за се пре ли ла у ре ал ни сек тор еко но ми је. 
Ово по себ но ка да је ЕЦБ од лу чи ла да „от ку пљу је“ ду жнич ке 
хар ти је од вред но сти. Си стем и да ље функ ци о ни ше на истим 
осно ва ма и са истим ин сти ту ци ја ма и од но си ма у све ту. По-
ве ћа на ли квид ност је по сте пе но по вра ти ла по ве ре ње у бан-
ке, али их ни је оспо со би ла за нор мал но кре дит но по сло ва ње. 
Ве ли ка кон цен тра ци ја ка пи та ла у не ко ли ко нај ве ћих ба на ка 
у го то во свим др жа ва ма овај си стем чи ни вр ло осе тљи вим на 
но ве по тре се (ко ји до ла зе од тих ба на ка). Бер зе су се при вре-
ме но не знат но опо ра ви ле од ду бо ког па да бер зан ских ин дек-
са, али при вре да и кор по ра ци је ни су ожи ве ли. Фи нан сиј ски 
ба лон се по но во „на ду вао“ до пр ска ња.

Фи нан сиј ска кри за се да кле, пре ли ла у ре ал ни сек тор 
ко ји вр ло успо ре но ре а гу је у ко њунк тур ном за о кре ту, што ће 
про ду жи ти ре це си ју. Сви еле мен ти ука зу ју да из ла зак из кри
зе не ће би ти ни јед но ста ван ни брз.

При вре да ће се спо ро опо ра вља ти, та ко да ће опо ра вак 
тра ја ти не ко ли ко го ди на. Не мо же се сва ки уз лет про из вод
ње или бла ги раст бру то до ма ћег про из во да на ја ви ти као 
де фи ни ти ван из ла зак из кри зе. По сто ји ве ли ка опа сност од 
ве ћих тур бу лен ци ја на свет ском фи нан сиј ском тр жи шту, јер 
на ра ста ње про тек ци о ни зма, за шти те др жа ва од но вог та ла са 
кри зе (ко ји се на ја вљу је као мо гућ ност), кон вер зи ја огром-
них из но са хар ти ја од вред но сти од њи хо вих глав них ку па-
ца (Ки на, Ја пан, Ру си ја, др жа ве Европ ске уни је), ће оте жа ти 
опо ра вак јав них фи нан си ја Огром ни бу џет ски де фи ци ти се 
не мо гу бр зо са ни ра ти, што ће до ве сти до про бле ма њи хо вог 
бу ду ћег фи нан си ра ња.

По ве ћа ње по ре за у ре це си ји ни је пре по руч љи во и те-
шко је оства ри во, јер мо же про ду би ти кри зу и по ве ћа ти не-
за по сле ност.. Оста ју дру ге две мо гућ но сти – за ду жи ва ње на 
фи нан сиј ском тр жи шту са све ма њом по ну дом сло бод них ка
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пи та ла, а за тим код цен трал не бан ке – што је због опа сно сти 
од ши ре ња ин фла ци је те шко оства ри во.

На ра ста ња јав ног ду га пред ста вља огром но оп те ре ће ње 
(ка ма те и га ше ње ду га), што це до ве сти до да ље ку му ла ци је 
ду го ва. Ста би ли за ци ју и урав но те жа ва ње јав них фи нан си ја 
ни је мо гу ће оства ри ти (ни ти кре са њем јав них рас хо да, али 
ни по ра стом бу џет ских при хо да). Но ва кри за и не ста бил ност 
кре ну ће из јав ног сек то ра. Ду го ви ће и да ље не за др жи во ра-
сти у сле де ћим го ди на ма.

Не за по сле ност, ко ја до би ја раз ме ре рра ве пан де ми је, 
не ма ка рак тер ци клич не, већ струк тур не не за по сле но сти, та-
ко да про блем до би ја го то во ду го ро чан ка рак тер. То ће за-
о штри ти до крај њих гра ни ца при ход ну стра ну бу џе та. Не-
за по сле ност ће се и да ље по ве ћа ва ти, што по ста је је дан од 
нај те жих ду го роч них про бле ма. При вре да ни је ефи ка сна и 
не из ла зи из кри зе, ако је не за по сле ност ве ли ка и има тен ден-
ци ју стал ног ра ста.

Упум па ва ње огром не ма се ли квид ног нов ца убр зо ће 
има ти за по сле ди цу ин фла тор ни при ти сак и ве ли ке пре ра-
спо де ле си сте мом це на. Ре ал не пла те и на кна де ће и да ље 
опа да ти, а ти ме и мо гућ но сти по ве ћа ња штед ње и по тро шње. 
Од ди на ми ке ожи вља ва ња кре дит не функ ци је ба на ка за ви си 
по на ша ње лич не и ин ве сти ци о не по тро шње. Ви со ки ри зи ци 
и не из ве сност и да ље оста ју, што ко чи ду го роч не ин ве сти ци-
је. Због ве ли ке опре зно сти спе ку ла тив ни ка пи тал (у хар ти је 
од вред но сти) ће се спо ро опо ра вља ти, а ти ме и бер зан ско 
по сло ва ње.33

Због опа сно сти од ши ре ња ин фла ци је, ка мат не сто пе, 
ко је су са да на нај ни жем ни воу. мо ра ће се по ве ћа ва ти, што ће 
огра ни чи ти тра жњу кре ди та и ин ве сти ци је.

Сви на ве де ни еле мен ти ука зу ју да из ла зак из кри зе не-
ће би ти ни јед но ста ван ни брз. Кри за  до са да тра је већ пе ту 
го ди ну (60 ме се ци) док је Ве ли ка еко ном ска де пре си ја (кри за) 
1929. го ди не тра ја ла 38 ме се ци. Ова кри за још тра је, а ка да 
ће се за вр ши ти то је пот пу на не из ве сност. Да ли ће се из ове 
ду жнич ке кри зе ући у но ву ду бљу фа зу кри зе сле де ће две го-
ди не из гле да да је ма ња не из ве сност.34

33 Мер ке ло ва сма тра да ће ре це си ја у ЕУ тра ја ти на ред ну де це ни ју (до 2021. 
го ди не).

34 Бе ле жи се све ве ћи број евро скеп ти ка у Шпа ни ји, Ита ли ји, Грч кој, Пор ту га-
лу, Сло ве ни ји, В. Бри та ни ји, Фран цу ској, Ир ској, Бел ги ји.
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Да би се спре чио но ви ула зак у кри зу раз ви је не др жа ве 
(Ба зел, Г-8. Г-20) тра же ре фор му бан кар ске ре гу ла ти ве и над-
зо ра над бан ка ма. Ов де се ра ди на:

1) По ве ћа њу аде кват но сти ка пи та ла ба на ка (због по-
ве ћа ња ри зи ка и гло ба ли за ци је фи нан сиј ских тр жи-
шта),

2) Зах те ва се ве ћа тран спа рент ност и ква ли тет по
сло ва ња ба на ка,

3) Уво де се ан ти ци клич не ре зер ве ба на ка,
4) За о штра ва се по слов на ре гу ла ти ва у по сло ва њу фи-

нан сиј ским де ри ва ти ма – ко ји се сма тра ју глав ним 
из во ром кри зе,

5) Но ва ка пи тал ска ре гу ла ци ја ба на ка са одва ја њем ин-
ве сти ци о них и ко мер ци јал них ба на ка,

6) Огра ни ча ва се по сло ва ње ко мер ци јал них ба на ка на 
тр жи шту ка пи та ла,

7) Огра ни ча ва се ве ли чи на ба на ка и сте пен кон цен тра-
ци је ка пи та ла ба на ка – да би се спре чи ли мо но по ли 
и оли го по ли,

8) Сма њу ју се, огра ни ча ва ју и ре гу ли шу бо ну си ме-
наџ мен ту ба на ка, сма ње њу ис пла те ак ци о на ри ма, уз 
пре у сме ра ва ње при хо да у ре зер вне фон до ве ба на ка,

9) По ве ћа ва се сто па аде кват но сти ка пи та ла са 8 на нај-
ма ње12% у од но су на ри зич ну ак ти ву ба на ка,

10) Цен трал не бан ке до би ја ју ве ћу пру ден ци о ну кон тро-
лу над по слов ним бан ка ма,

11) Ли бе ра ли за ци ја тр жи шта ка пи та ла се сма њу је и 
уво ди низ кон трол них ме ха ни за ма,

12) По сте пе но се ста вља ју под кон тро лу „по ре ски ра је-
ви“ и др жа ве пре ко ко јих се ма сов но пе ре но вац.

Ко нач но, схва ти ло се да је гу би так кон тро ле над тр жи-
штем ка пи та ла, нео гра ни че на јур ња ва за про фи том, ли бе ра-
ли за ци ја нов ча них то ко ва и мо не тар не по ли ти ке, не кон тро-
ли са на екс пан зи ја бан кар ских кре ди та (по себ но хи по те кар-
них), по ли ти ка јев ти ног нов ца (ни ске ка ма те) ЕЦБ, до при но-
се не ре гу лар ним и ви ру лент ним кре та њи ма у фи нан сиј ској 
сфе ри – што ре дов но во ди у фи нан сиј ску кри зу и слом фи-
нан сиј ског си сте ма.35

35 Узро ке и ефек те гло бал не фи нан сиј ске кри зе ко ја је по че ла 2008. го ди не ши-
ре смо ис тра жи ли у сту ди ји др С. Ко ма зец: Гло бал на фи нан сиј ска кри за и 
еко ном ска кри за у Ср би ји, изд. Асте рикс, Зе мун 2010, стр. 1-210.
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Брз опо ра вак и из ла зак из фи нан сиј ске кри зе ни је мо гу
ће. Прог но зе ко је су да ва ли Бер нан ке као и ди рек тор ММФ и 
дру ги да ће се из кри зе иза ћи већ на по чет ку 2010. по ка за ле 
су се по гре шним. Кри за је про ду же на, а не где и про ду бље на 
у 2010. го ди ни, али и у 2011. и 2012. го ди ни. 

Прог но зе ко је да ју дру ги еко но ми сти да ће кри за тра-
ја ти до 2014. го ди не, а за тим од 10, 20 до 30 го ди на или чак 
за јед ну ге не ра ци ју, ни су уте ме ље не и те шко их је сма тра ти 
ра ци о нал ним. 

Евро зо на и ЕУ у 2013. го ди ни би ће у ре це си ји (-0,4%) 
уз тен ден ци ју успо ра ва ња ра ста. Не ма при вред ног опо рав ка.

Исто вре ме но до ла зи до по ра ста не за по сле но сти.
Гло бал ни еко ном ски раст од 2013-2015. тре ба да пра ти 

фи скал на кон со ли да ци ја, уз ве ли ке не из ве сно сти на фи нан-
сиј ском тр жи шту, не по вољ ни ји усло ви на тр жи шту ра да са 
стал ним ра стом не за по сле но сти и не рав но те жом у плат ном 
би лан су. Рас ту ћи јав ни дуг с ауто мат ским ра стом.

По раст ри зи ка и ри зич них пла сма на36  во ди ће до сма-
ње ња кре дит не ак тив но сти ба на ка. Фи скал на кон со ли да ци ја 
као зах тев и нај ве ћи иза зов у су прот но сти је са фи нан сиј ском 
по др шком бан кар ском сек то ру. У др жа ва ма пе ри фе ри је ЕУ 
оце њу је ММФ на ста вак ре це си је, ве ли ка фи скал на не рав но-
те жа и ве ли ки со ци јал ни при ти сци кроз раст не за по сле но-
сти.37

Под дик та том ри го ро зне штед ње пре за ду же не др жа ве 
са мо ду бље то ну у еко ном ску де пре си ју и кри зу. Не га ти ван, 
тром или спор раст (по го то во свих др жа ва чла ни ца ЕУ) дра-
стич но сма њу је по ре ске при хо де и тра же но ве уште де, а пре 
све га но ву спи ра лу за ду жи ва ња и ра ста ду го ва.38

36 Шпа ни ја је на ба зи 1,2 три ли о на евра де по зи та одо бри ла кре ди те пре ко 2 
три ли о на. Бан ке ће мо ра ти да от пи шу 270 ми ли јар ди евра не на пла ти вих 
кре ди та. Шпа ни ја је у вр тло гу на ра ста ју ћих ду го ва и де фла ци је. Да би се 
из ву кле из кри зе бан ке су већ по зај ми ле код ЕЦБ 316 ми ли јар ди евра. Це на 
об ве зни ца Шпа ни је, Ита ли је, Грч ке на гло па да ју, а ти ме и њи хо ва моћ за ду-
жи ва ња. 

37 Јо ва но вић, Ми ро слав, Европ ска еко ном ска ин те гра ци ја, Еко ном ски фа кул-
тет, Бе о град, 2004. Аутор по себ но ис ти че не из ве сну бу дућ ност и стал но раз-
о ча ра ње (стр. 40), те да тре ба из бе га ва ти ства ра ње уни је са ви ше бр зи на. 

38 Јо ва но вић, Ми ро слав, оп. цит. по себ но ана ли зи ра бал кан ске зе мље и ак тив-
ност ЕУ и при сут но раз о ча ра ње у ме то де еко ном ске док три не ко је слу же као 
осно ва за при кљу че ње (стр. 53).
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Позитивни и негативни ефекти 
придруживања Европској унији

На осно ву де таљ ни је ана ли зе ста ња и пер спек ти ве 
евро зо не и Европ ске уни је и по ло жа ја по је ди них чла ни ца из 
сва три кру га др жа ва, мо гу ће је са гле да ти и све пред но сти и 
сла бо сти од при дру жи ва ња Ср би је у члан ство ЕУ.

Позитивни ефекти придруживања
У основ не пред но сти мо гу се ис так ну ти сле де ће:
1) Укљу чи ва ње у ши ро ко и раз ви је но тр жи ште, без ца-

рин ских ба ри је ра,
2) При хва та ње стан дар да ква ли те та и кон тро ле из ЕУ,
3) Мо гу ћа спе ци ја ли за ци ја из во зне при вре де Ср би је и 

под сти ца ње про из вод ње и из во за на ова под руч ја,
4) Мо гућ ност ин тер вен ци је Европ ске цен трал не бан ке 

у слу ча ју ду бље и про ду же не фи нан сиј ске кри зе у 
Ср би ји,

5) При ти сак на бр зо ус по ста вља ње фи скал не рав но те-
же и сма њи ва ње јав ног ду га,

6) Ста бил ни ји усло ви по сло ва ња и сма ње ње по слов них 
ри зи ка,

7) Бо ља ко ор ди на ци ја ма кро е ко ном ске по ли ти ке с др-
жа ва ма Европ ске уни је,

8) По пра вља ње кре дит ног реј тин га у до би ја њу оце не 
аген ци ја при за ду жи ва њу на фи нан сиј ском тр жи-
шту,

9) Оба ра ње ка мат не и ре фе рент не сто пе на ше цен трал-
не бан ке,

10) Мо гућ но сти ко ри шће ња од ре ђе них фон до ва из ЕУ,
11) Мо гућ но сти бр же тех но ло шке об но ве до ма ће при-

вре де.
Све на ве де не пред но сти и „ко ри сти“ од при дру жи ва ња 

мо гу до ћи до из ра жа ја са мо у слу ча ју да „ко ре спон ди ра ју“ с 
ин те ре си ма дру гих др жа ва – чла ни ца.
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Негативни ефекти придруживања  
(уласка) у ЕУ

Не га тив ни ефек ти при дру жи ва ња овом бло ку др жа ва 
мо гу се кон ци пи ра ти у сле де ћем:

1) Као ма ње раз ви је на при вре да и др жа ва у кри зи мо же 
оче ки ва ти при кљу че ње и ста тус са мо „че твр тог кру-
га“, а то је че сто ви со ко за ви сан и го то во ко ло ни јал
ни од нос.

2) До ла зи до пу ног из ра жа ја за ко ни тост од но са раз ви-
је них др жа ва ЕУ и ма ње раз ви је них. Ус по ста вља се 
од нос „не јед на ке раз ме не“ и екс пло а та ци је,

3) Убр за ва се про цес оту ђе ња и екс пло а та ци је при род
них ре сур са др жа ве,

4) Дис про пор ци је у струк тур ном раз во ју се по ве ћа ва ју, 
при вре да по ве ћа ва сво ју за ви сност од раз ви је ног де-
ла ЕУ,

5) При ла го ђа ва ње ин стру ме на та ма кро е ко ном ске по-
ли ти ке раз ви је ним др жа ва ма ре дов но до во ди до њи-
хо вог кон тра де ло ва ња у до ма ћој при вре ди,

6) Про пи си ва ње кво та про из вод ње, ква ли те та, вр сте 
про из вод ње и др., гу ше од ре ђе не гра не, а по себ но 
по љо при вре ду,

7) Стра ни ка пи тал, због укла ња ња за штит не по ли ти
ке, ула зи у ње му ин те ре сант не де лат но сти до во де ћи 
до из вла че ња про фи та или од ли ва спе ку ла тив ног ка
пи та ла, вр ше ћи сна жне и нео че ки ва не уда ре на до-
ма ћу при вре ду и фи нан сиј ски си стем;

8) За штит на по ли ти ка се сма њу је, а број не ме ре др-
жав не ин тер вен ци је и про тек ци о ни стич ке ме ре се 
мак си мал но сма њу ју;

9) Др жа ва и при вре да су из ло же не и пот пу но отво ре не 
за ра зор но де ло ва ње ино стра ног мул ти на ци о нал ног 
ка пи та ла раз ви је них. Др жа ва не мо же да кон тро ли
ше до ток стра ног ка пи та ла,

10) Рас про да ја на ци о нал ног бо гат ства се на ста вља и 
убр за ва,

11) При вре да по ста је „пе ри фе ри ја“ у Европ ској уни ји и 
ви со ко за ви сна од раз ви је ни јег де ла ове гру па ци је,
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12) Мно ге гра не до ма ће про из вод ње по треб не до ма ћем 
тр жи шту про сто би би ле угу ше не кон ку рент ни јом и 
ква ли тет ни јом роб ном по ну дом из раз ви је них др жа-
ва,

13) Др жа ва и при вре да ула зе у нео ко ло ни јал ни ста тус, 
14) Со ци јал ни про бле ми се за о штра ва ју, уз пер ма нент-

ни раст не за по сле но сти. Убр за ва се слом „со ци јал не 
др жа ве!“,

15) На ци о нал на штед ња по ста је мар ги нал на, уз све ве ћи 
ути цај ино стра ног ка пи та ла (упра во кон цепт ри го-
ро зне штед ње од во ди при вре де у про ду бље ну кри-
зу),

16) Курс ном по ли ти ком те шко ће се шти ти ти или до дат-
но сти му ли са ти на ци о нал на при вре да и раз вој. Ли-
бе ра ли за ци ја до ма ћег тр жи шта и уво зне по ли ти ке 
до дат но ути че на ра за ра ње до ма ће при вре де и ње но 
пре тва ра ње у ко ло ни јал ни ста тус и оби чан „при ве-
зак“ раз ви је них при вре да,

17) Др жа ва по ста је све ви ше са мо про ши ре но ино стра
но тр жи ште“, уз до ми на ци ју круп них свет ских 
кор по ра ци ја,

18) На мет ну том бр зом и не кон тро ли са ном при ва ти за
ци јом као бит ним еле мен том нео ли бе ра ли зма, уни-
шта ва се и пљач ка на ци о нал но бо гат ство и оне спо-
со бља ва до ма ћа про из вод ња,

19) На ци о нал на (др жав на) еко ном ска по ли ти ка по ста је 
све ви ше за ви сна од во ље и же ље (ин те ре са и ци ље-
ва) свет ског круп ног ка пи та ла и раз ви је них (сна жни-
јих) др жа ва,

20) Ди рек ти ве ЕУ и про цес цен тра ли за ци је од лу ка за-
ме њу ју уну тра шњи еко ном ско-фи нан сиј ски си стем 
др жа ва чла ни ца,

21) Фи скал на по ли ти ка у це ли ни до ми нант но се об ли-
ку је и ко ор ди ни ра (син хро ни зу је) од стра не гру пе 
нај ра зви је ни јих др жа ва. Го то во не по сто ји са мо
стал на фи скал на по ли ти ка, по себ но у раз ви је ни јој, 
ви шој фа зи хар мо ни за ци је свих ин стру ме на та бу-
џет ске по ли ти ке,

22) Ма кро е ко ном ска по ли ти ка у це ли ни мо ра се ви ше 
„при ла го ђа ва ти“ раз ви је ним др жа ва ма, а све ма ње 
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ће би ти из раз по тре ба раз во ја на ци о нал не при вре де 
и дру штва,

23) Про це си „фе де ра ли за ци је“ ЕУ во де цен тра ли за ци ји 
сред ста ва и од лу чи ва ња, уз све сла би ји по ло жај на-
ци о нал не др жа ве.

Да кле, пре би ло ка кве од лу ке или са мо не кри тич ког 
ис ти ца ња по тре ба и пред но сти при кљу чи ва ња Ср би је др жа-
ва ма Европ ске уни је,39 тре ба са гле да ти све по зи тив не и не-
га тив не ефек те евен ту ал ног при кљу чи ва ња овој ин те ре сној 
за јед ни ци.

Ов де се не ра ди о евро скеп ти ци зму, већ ре ал ној оце ни 
ствар них од но са и мо гу ћих ефе ка та у евен ту ал ном при кљу-
че њу Ср би је Европ ској уни ји (ма да се то не мо же оче ки ва ти 
пре де сет - пет на ест го ди на). Ка ква ће Европ ска уни ја би ти 
та да? Да ли ће оп ста ти и у ка квом об ли ку?

* 
*   *

Европ ска уни ја се већ низ го ди на, по себ но од на стан ка 
свет ске фи нан сиј ске кри зе, на ла зи у пра вој ег зи стен ци о ној 
кри зи. 

Све се че шће по ста вља ју пи та ња: да ли ће се рас па сти 
ЕУ, да ли евро зо на не ста је?

По ку шај бри сел ске ад ми ни стра ци је да са вла да кри-
зу при ме ном мо де ла штед ње и оба ра ња бу џет ских (по себ но 
со ци јал них) рас хо да до во ди до про ду бља ва ња и про ду жа ва-
ња кри зе. По себ но до ла зе до из ра жа ја су ко би око кон цеп та 
штед ње по сва ку це ну (Не мач ка и Фран цу ска). Ду бо ка је и 
вр ло ком плек сна кри за у евро зо ни ко ја пред ста вља „ср це си-
сте ма“ ЕУ. Ду жнич ка кри за се про ду бљу је, не за по сле ност 
на гло ра сте, јав ни дуг је про сто екс пло ди рао, со ци јал ни бунт 
ма са је при су тан у ни зу др жа ва. Еко ном ски раст је тром, 
спор и пред ста вља пу за ју ћу кри зу. По ку ша ји спа са ва ња ни за 
пре за ду же них др жа ва евро зо не убри зга ва њем огром не ма се 

39 По себ но ка да је овај по ли тич ки про је кат ушао у ду го роч ну ду бо ку кри зу и 
ка да мно ге др жа ве-чла ни це на сто је да је на пу сте при пре ма ју ћи ре фе рен дум 
за то, тре ба кри тич ки раз мо три ти све пред но сти, али и иза зо ве (са свим из-
ве сне опа сно сти) од при кљу чи ва ња Ср би је овој уни ји. Под се ти мо се са мо у 
ка квом су ста њу да нас др жа ве чла ни це ЕУ: Бу гар ска, Ру му ни ја, Сло ве ни ја, 
Ма ђар ска, Ки пар, Грч ка, Ита ли ја, Пор ту га ли ја, Шпа ни ја, Бел ги ја, Ир ска, 
Ли тва ни ја, В. Бри та ни ја, али и Фран цу ска.
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нов ца пре ко ФЦБ у ци љу спа са ва ња ба на ка и бер зи, од но сно 
ин тер вен ци ја ма из бу џе та „здра ви јих“ др жа ва са мо до во ди 
до на ра ста ња де фи ци та ових др жа ва и ду го ва већ пре за ду же-
них чла ни ца евро зо не. Ауто ма ти зам ра ста ду го ва и ка мат них 
оп те ре ће ња од во ди мно ге др жа ве евро зо не (ко је не рас по ла-
жу на ци о нал ном ва лу том) у ду жнич ко роп ство. Слом еко-
но ми ја је сле де ћа фа за, а со ци јал ни бунт на ра стао на оштар 
су коб рад ни ка и фи нан сиј ског ка пи та ла (банк сте ра). Ра ди 
се о ду бо кој струк тур ној и ин сти ту ци о нал ној кри зи са мих 
осно ва ка пи та ли зма да нас. По ку ша ји да ље цен тра ли за ци је 
ин сти ту ци ја и од лу чи ва ња уну тар ЕУ, од но сно ње не фе де-
ра ли за ци је, не мо гу би ти ре ше ње због на ра ста ју ћег от по ра 
на ци о нал них др жа ва. Да ље пре но ше ње пре ро га ти ва и од лу-
ка са др жав них ни воа на над на ци о нал не ин сти ту ци је ни је 
оства рив ме тод. Све ви ше ја ча ју дез ин те гра ци о не тен ден ци је 
и по вра так на ин сти ту ци је и ин стру мен те ма кро е ко ном ске 
по ли ти ке на ци о нал них др жа ва-чла ни ца. Ства ра ње фи скал
не уни је и бан кар ске уни је као про је кат не ма ни ка кве ре ал-
не осно ве да се оства ри. У ци љу очу ва ња мо не тар не уни је 
и евро зо не до ћи ће до де кон струк ци је са да шњег са ста ва на 
са мо не ко ли ко по себ но за ин те ре со ва них др жа ва да оста ну 
у овој зо ни. Ово по себ но из раз ло га што до ла зи до фа зе ва-
лут ног ра то ва ња (до лар – евро, али и ства ра ња ни за дру гих 
„ал тер на тив них“ ва лу та ти па евра у но вим ин те гра ци о ним 
це ли на ма ко је се убр за но ства ра ју). Мул ти по лар ни свет иде 
на ства ра ње не ко ли ко по ве за них еко ном ских це ли на (уни ја), 
ко је ће ства ра ти но ве за јед нич ке ва лу те, а за тим пре ко њих 
до ла зак до свет ске ва лу те (уме сто до са да шње до ми на ци је 
до ла ра).

У по гле ду од го во ра на пи та ње: да ли Ср би ја тре ба по 
сва ку це ну да на сто ји да се при дру жи ЕУ, де таљ но смо на ве-
ли све ар гу мен те за и про тив овог при кљу че ња у овој фа зи 
(ви де ти део: По зи тив ни и не га тив ни ефек ти при дру жи ва
ња Европ ској уни ји). Ово по себ но из раз ло га што се ствар но 
не ви ди бу дућ ност ЕУ и евро зо не (у еко ном ској исто ри ји све 
уни је су се рас па да ле). По губ на је фло ску ла на ших по ли ти-
ча ра „Европ ска уни ја не ма ал тер на ти ву“, по себ но са да ка да 
мно ге др жа ве те же да на пу сте ЕУ, од но сно евро зо ну. Ср би ја 
ће и да ље има ти нор мал не спољ но тр го вин ске од но се са др-
жа ва ма у ЕУ као до ми нант ни јим парт не ри ма, по себ но што 
се ти од но си ус по ста вља ју на би ла те рал ним осно ва ма са кор-
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по ра ци ја ма, бан ка ма и дру гим ин сти ту ци ја ма на осно ву за-
јед нич ких ин те ре са.

Сто га је без осно ва страх ко ји се „упум па ва“ у јав ност 
да ће до ћи до бло ка де на ших од но са са др жа ва ма из ЕУ, да 
ће из о ста ти „фи нан сиј ска по моћ“, да ће се про ду би ти кри за и 
усле ди ти слом и глад. Дру ги кон цепт је мо гућ са осла ња њем 
на до ма ће фак то ре и раз во ја, до ма ћи кре дит, до ма ће бан кар-
ство и еми си о ну функ ци ју, уз бр зо сма ње ње ду жнич ког те ре-
та Ср би је и ски да ње „ом че ду го ва“ ко ја нас гу ши и уни шта ва 
при вре ду и со ци јал ну ин фра струк ту ру. 40

Slobodan Komazec

A CRISIS IN THE EUROPEAN UNION AND 
EFFECTS OF JOINING IT

Summary

In this paper author analyzed one of biggest problems in the 
world currently– the crisis in European Union and Eurozone as 
„the heart“ of the Union, in particular analyzing it from the point 
of financial and banking crisis.

Firstly the author made a deep analytical insight into the 
financial crisis and great turbulences in the banking, fiscal and 
stock sector and into the growth and explosive enlargement of the 
debt crisis. In particular the author analyzed factors that caused 
that the European Union could not have become a homogeneous 
system. Withdrawal of a demand of the Maastricht Treaty and 
creation of the debt economy, impossibility of debt management 
in circumstancesof global explosive growth, emission of virtual 
money by ECB and separation of financialspeculative economy 
from real economy are important factors of creation and prolong

40 Овај кон цепт и мо дел осла ња ња се на до ма ће фак то ре раз во ја, ак ти ви ра ње фак-
то ра раз во ја и со ци јал ну рав но те жу у дру штву ши ро ко смо об ра ди ли у сле де-
ћим сту ди ја ма: Гло бал на фи нан сиј ска кри за и еко ном ска кри за у Ср би ји (2004); 
Стра те ги ја и мо дел ди на мич ног еко ном ског ра ста и со ци јал не рав но те же (2011); 
Слом до ла зи – У вр тло гу фи нан сиј ске еко ном ске кри зе (2012) и Кри за фи нан си-
ра ња бу џе та и др жа ве бла го ста ња (2013).
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ing of the crisis. In the paper in particular the economic collapse 
of periphery of the Eurozone and the crisis itself in this zone is 
interesting for the research, with the author paying special atten
tion to a „constructional error“ in the process of formation of the 
Eurozone and to possibilitiesof deconstruction.

From the research ofthe relations of the EU and the Euro
zone that have been burdened by such crisis the author turned 
the focus of research toall important positive and negative conse
quences in case of Serbia joining these integrational units. 
Key Words:  European Union, Eurozone, debt crisis, financial 

crisis, bankinb crisis, budget debt, public debt, pub
lic debt, unimployment, economic collapse, alien
ation, exploitation, financial capital, interest, gross 
domestic product, inflation
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Resume

European Union has been facing a real existential crisis, in 
particular since emergence of the world financial crisis.

Recently there have been frequently emerging questions 
whether the European Union would disintegrate and whether the 
Eurozone would disappear eventually. An attempt of Bruxelles 
administration to overcome the crisis by applying a model of sav
ing and overthrowing of the budget (especially social) expendi
tures leads to a deepening and prolonging of the crisis. In partic
ular there become evident the conflicts over the concept of saving 
at all costs (Germany and France.) There is a deep and very com
plex crisis in the Eurozone representing „a heart of the system“ 
of the EU. The debt crisis has been deepened and unemployment 
has rapidly increased, the public debt has simply exploded and 
social uprising of the masses is present in a number of countries. 
Economic growth has been slow and sluggish and it reflects the 
crisis that is creeping in. The attempts to rescue the number of in
debted states in the Euro zone by injecting a huge mass of money 
through FCB for purpose of rescuing banks and stock exchanges 
or by interventions coming from the budgets of «healthier» states 
has only lead to a growth of the deficits and debts of these already 
heavily indebted state memebers of the Eurozone.Automatiza
tion of the rate  of the debts and interest burdens has thrown many 
state members of the Eurozone (which do not have a national 
currency) into a debt bondage. Next phase is the collapse of the 
economy and the social uprising has grown to the point of a sharp 
conflict between workers and financial capital (banksters). The 
word is about a deep structural and institutional crisis of the fun
damentals of capitalism nowadays. Attempts of further central
ization of institutions and decision making within the EU, or the 
attempts of its federalization cannot be a solution due to increas
ing resistance of national states. Further transfer of prerogatives 
and decisions from the state levels on supranational institutions 
is not a feasible method. There are increasingly emerging disinte
grative tendencies and a return to institutions and instruments of 
national macroeconomic policy within the state members. Cre
ation of a fiscal union and banking union as a project has no real 
basis for its realization. For purpose of preservation of monetary 
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union and Eurozone there will come a distintegration of current 
system on only a few particularly interested states for staying in 
this zone. This is in particular due to the fact that there comes a 
phase of the currency war (dollar  euro, but also the creation of a 
number of other «alternative» types of currency like Euro in new 
integration units that have been rapidly established.) Objective of 
a multipolar world  is an establishment of several interconnect
ed economic units (unions) that will create new joint currencies 
and then through them a creation of a world currency (instead of 
hithertodominance of dolar.) 

Regarding answering a question whether Serbia should 
strive to join the EU by any cost the author cited all arguments 
pro and contra in detail to the issue of joining in this phase (see 
the part „Positive and negative effects of joining the European 
Union“.)  This is presented in particular due to the fact that in 
reality the future of the EU and Eurozone cannot be viewed (in 
case of economic history all unions have disintegrated eventu
ally.) The author noticed that a slogan „There is no alternative 
to the EU“ of our politicians, in particular nowadays when many 
states aim to leav the EU or Eurozone has been fatal. Serbia will 
continue to hold normal foreign traderelations with the states in 
the EU as dominant partners, in particular due to the fact that 
these relations have been established on bilateral basis with cor
porations, banks and other institutions on the basis of common 
interests.

Therefore there is no basis for the fear which has been 
«pumped» into to the public that our relations with the states in 
the EU will be blocked and that „financial aid“ will be omitted, 
that the crisis will deepen and that the collapse and famine will 
follow after it. Another concept is possible with a reliance on do
mestic factors and development, domestic credit, domestic bank
ing and emission function along with rapid reduction of the debt 
burden of Serbia and removal of a «loop of debts» that has been 
suffocating us and destroying economy and social infrastructure.

 Овај рад је примљен 12. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 14. априла 2013. године.
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ЗА ШТО ЈЕ ЕУ (ГЕО)ПОЛИТИЧКИ 
НЕ СА МО СТАЛ НА?

Са же так

Овај рад се ба ви тре нут ним по ло жа јем ЕУ у од но су 
на САД и НА ТО. До при нос САД и НА ТО фор ми ра њу ЕУ је 
ве ли ки. Исто вре ме но, ути цај САД и сло же ни од но си са НА
ТО су и пре пре ка чвр шћој по ли тич кој ин те гра ци ји европ ских 
др жа ва. У том сми слу, струк ту ра овог ра да је по де ље на на 
три де ла. У пр вом де лу се опи су је раз вој европ ске еко ном ске 
ин те гра ци је. У дру гом де лу се ана ли зи ра ју од но си ЕУНА ТО 
и уло га САД то ком ства ра ња ЕУ. Док се у тре ћем де лу раз
ма тра пи та ње: за што је ЕУ ду го роч но по зи ци о ни ра на као 
про вод ник атлан ти стич ких ин те ре са.
Кључ не ре чи: европ ске ин те гра ци је, еко ном ске ин те гра ци је, 

НА ТО, атлан ти зам, кон ти нен та ли зам

Раз вој европ ске ин те гра ци је

Иде ја о чвр шћем по ве зи ва њу европ ских др жа ва по сте-
пе но се раз ви ја ла још од Сред њег ве ка. Због то га се че сто за-
кљу чу је ка ко европ ска ин те гра ци ја има сво је ко ре не да ле ко 
у про шло сти. Ипак, оно што раз ли ку је да на шњу Европ ску 
уни ју и не ка да из но ше не пред ло ге о нео п ход но сти ме ђу соб-
ног збли жа ва ња европ ских др жа ва, је сте са ма су шти на ин-
те гра ци је. У де лу „На црт веч ног ми ра“ из 1713. го ди не ка-
то лич ки опат Шарл Ирен Сен-Пјер (Char lesIrénéé Ca stel de 
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Sa intPi er re, 1658-1743) се по зи ва на иде је Пје ра Ди боа (Pi er re 
Du bo is, око 1250-око 1321) из XIV ве ка о ства ра њу Хри шћан-
ске ре пу бли ке и кра ља Јир жи ја од Под је бра да (Jiří z Po dě
brad, 1458-1471) из XV ве ка ко ји је пи сао о ну жно сти из град-
ње је дин стве ног од брам бе ног са ве за (con gre ga tio con cor di ae)1. 
Сен-Пјер има ори ги нал не иде је, па пред ла же фор ми ра ње јед-
не „европ ске по ли ци је“ и „је дин стве ног су да“ (ми сле ћи на 
пре су де, ко је мо ра ју би ти јед на ке за исте пре кр ша је у свим 
европ ским др жа ва ма), ме ђу тим он, као и ње го ви прет ход ни-
ци на ко је се по зи ва, глав ни раз лог за оку пља ње ви ди у ства-
ра њу вој ног са ве за, ко ји би имао дво стру ку уло гу: 1) би ла би 
то га ран ци ја да европ ске др жа ве не ће из ме ђу се бе ра то ва ти; 
2) ор га ни зо ва ла би се за јед нич ка од бра на од спољ них не при-
ја те ља2. Ства ра њем вој ног са ве за учвр сти ли би се и по ли тич-
ки од но си, ство рио оквир за ду го роч ни мир, што би до при не-
ло раз во ју тр го ви не. 

Да на шња ЕУ је има ла дру га чи ји раз вој ни пут. Пре ма 
те о ри ји Бе ле Ба ла ша (Ba las sa Béla, 1928-1991), по сто ји пет 
сте пе ни ка еко ном ске ин те гра ци је: ства ра ње зо не сло бод не 
тр го ви не, по том ца рин ског са ве за, па за јед нич ког тр жи шта, 
за тим мо не тар но-при вред не уни је, до пот пу не еко ном ске ин-
те гра ци је3. ЕУ је пре шла пут од нај ни жег до прет по след њег 
сте пе ни ка, од ка да су се Фран цу ској и Не мач кој при дру жи ли 
Ита ли ја и зе мље БЕ НЕ ЛУКС-а (Бел ги ја, Хо лан ди ја и Лук-
сем бург), па је та ко 1951. пот пи си ва њем Па ри ског уго во ра 
кон сти ту и са на и Европ ска за јед ни ца за угаљ и че лик, а 1957. 
го ди не Европ ска за јед ни ца за атом ску енер ги ју. Од 1968. го-
ди не европ ска ин те гра ци ја ула зи у но ву фа зу, по што се пот-
пи си ва њем Рим ског уго во ра из ме ђу че ти ри ца рин ске те ри то-
ри је (Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја и БЕ НЕ ЛУКС ) фор ми ра 

1 Пјер Ди боа је сво ју те зу о ства ра њу Хри шћан ске ре пу бли ке пред ста вио 
1306. го ди не, а ово ме се ви ше мо же про на ћи у ра ду Иса ка Аси мо ва (Asi mov, 
Isa ac: The Sha ping of Fran ce. Mif flin, Bo ston 1972, pp. 171-173). Кра љу Јир жи ју 
од Под је бра да је иде ју о „Спо ра зу му о уста но вља ва њу ми ра у це лом хри-
шћан ском све ту“ пред ло жио ње гов са вет ник Ан то нио Ма ри ни из Гре но бла. 
О ово ме ви ше у по гла вљу о по след њим го ди на ма вла да ви не кра ља Јир жи ја у 
књи зи Ја ро сла ва Че ху ре (Čec hu ra, Ja ro slav: České ze mě v le tech 1437–1526, 
I. díl : me zi Zik mun dem a Jiřím z Po dě brad. Li bri, Pra ha 2010).

2 Ša tle, F., Di ja mel, O., Pi zi je, E.: En ci klo pe dij ski reč nik po li tič ke fi lo zo fi je, knji ga 
II, Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, Srem ski Kar lov ci, 1993, str. 894-
899.

3 Ba las sa, B.: The The ory of Eco no mic In te gra tion, Pu blis her Ric hard Ir win, Ho-
me wo od, 1961. 
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ца рин ски са вез, због че га се истим уго во ром уре ђу је и пи-
та ње фор ми ра ња Европ ске за јед ни це4. Фор ми ра ње Европ-
ске за јед ни це је по че так утвр ђи ва ња за јед нич ких по ли тикâ 
члан ских др жа ва, што се до дат но ре гу ли ше од 1992. го ди не 
и ства ра ња Европ ске уни је5. Од 2002. го ди не ка да се у два на-
ест зе ма ља чла ни ца ЕУ по вла че до ма ће ва лу те и као је ди но 
сред ство пла ћа ња уво ди за јед нич ка ва лу та - евро, ЕУ је на 
пу ту да пре ра сте и у мо не тар но-при вред ну ин те гра ци ју6.

Та ко је им пулс учвр шћи ва њу по ли тич ких од но са из-
ме ђу европ ских др жа ва да вао по сте пе ни раз вој тр го вач ких 
од но са и еко ном ског по ве зи ва ња. За раз ли ку од ста рих иде ја 
ко је су под ра зу ме ва ле ства ра ње кон ти нен тал не ин те гра ци-
је удру жи ва њем „oдозго на до ле“, са ве ре ме на ин те гра ци ја се 
од ви ја ла „од о здо на го ре“. Пред ност ова квог при сту па би ла је 
у то ме, што се по сле тра гич них до га ђа ја из Дру гог свет ског 
ра та са рад ња ме ђу европ ским др жа ва ма мо гла од ви ја ти бр же 
и ди на мич ни је, јер су од по ве ћа ва ња оби ма ме ђу соб не тр го-
ви не и тран сфе ра тех но ло ги ја сви има ли ко ри сти. По ли тич-
ки про бле ми су ре ша ва ни ду го и стр пљи во и нај че шће ни су 
би ли пре пре ка ја ча њу еко ном ских од но са. Ма на ова квог при-
сту па је у то ме, што се са еко ном ском кри зом ја вља ло и пи та-
ње да ли и ка ко са ин те гра ци ја ма на ста ви ти. Дру га по ло ви на 
се дам де се тих го ди на ХХ ве ка је по зна та као пе ри од „евро-
скле ро зе“, ко ју су узро ко ва ли пр ви и дру ги нафт ни шок7. У 
дру гој по ло ви ни пр ве де це ни је ХХI ве ка, услед по чет ка ве-
ли ке еко ном ске кри зе, отво ре но је мно го пи та ња ко ја се ти чу 
и са мог оп стан ка ЕУ у по сто је ћом об ли ку и са те ку ћом уну-
тра шњом ор га ни за ци јом8. Сва ка еко ном ска не да ћа до но си ла 
је и по ли тич ке про бле ме и угро жа ва ла ЕУ као це ли ну. 

4 O исто ри ји европ ских ин те гра ци ја ви ше у: Bi de le ux, R.: Euro pean in te gra tion 
and dis in te gra tion, Ro u tled ge, Lon don, 1996.

5 Пре глед то ка фор ми ра ња за јед нич ких по ли ти ка и ства ра ња Европ ске за јед-
ни це у: Коsír, I; Pe šo ut. I.: Po li tiky Európskej Únie, Bra tia Sa bov ci, Zvo len, 2008.

6 Евро је уве ден на фи нан сиј ско тр жи ште још 1999. го ди не и пред ста вља зва-
нич ну ва лу ту Еко ном ске и мо не тар не уни је Европ ске уни је. Од 2002. до 
2013. го ди не још пет чла ни ца ЕУ је при хва ти ло евро као соп стве ну ва лу ту, 
па је та ко по стао је ди но сред ство пла ћа ња у 17 од 27 др жа ва чла ни ца

7 О узро ци ма и по сле ди ца ма кри зе се дам де се тих го ди на ви ше се мо же про на-
ћи у: Ла кер, В.: Исто ри ја Евро пе 19451992, Clio, Бе о град, 1999, стр. 507-512.

8 Ди рект на по сле ди ца ве ли ке еко ном ске кри зе из ме ђу оста лог је и ја ча ње ве-
ро скеп ти ци зма у ни зу др жа ва, као и по нов но отва ра ње ни ка да уга ше них, 
али у прет ход ном пе ри о ду при гу ше них по ли тич ких жа ри шта. У Ве ли кој 
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Ис ку ство из пе ри о да „евро скле ро зе“ ути ца ло је да се 
уну тар ЕЗ пре ду зму од ре ђе ни ко ра ци у ци љу про ши ри ва ња 
и про ду бљи ва ња ин те гра ци је и ства ра ња по ли тич ког са ве-
за. Нај зна чај ни ји ко рак био је усва ја ње Је дин стве ног европ-
ског ак та 1987. го ди не, на ини ци ја ти ву та да шњег пред сед-
ни ка Европ ске ко ми си је Жа ка Де ло ра (Jac qu es De lors). То је 
био увод у пре ра ста ње Европ ске за јед ни це у Европ ску уни ју. 
Ма стрихтским уго во ром из 1992. го ди не ЕУ по ста је по ли-
тич ки са вез, па се, по ред еко ном ске ин те гра ци је ко ја оста-
је „пр ви стуб“ ЕУ, фор ми ра ју још и „дру ги стуб“ ко ји чи ни 
За јед нич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка и „тре ћи стуб“ 
ко ји чи ни За јед нич ка са рад ња у обла сти пра во су ђа и уну-
тра шњих по сло ва. Но ва ини ци ја ти ва, уста но вље на у ци љу 
ја ча ња цен трал них струк ту ра ЕУ и ства ра ња јед не „су пер-
др жа ве“ на кон ти нен ту, би ло је фор ми ра ње Кон вен та о бу-
дућ но сти Евро пе (2001-2003 го ди не). На че лу Кон вен та на ла-
зио се бив ши пред сед ник Фран цу ске Ва ле ри Жи скар д̀ Естен 
(Valéry Gi scard d’Esta ing), а циљ дво го ди шњег ан га жма на 
био је пи са ње Европ ског уста ва9. Иако је Европ ски устав на-
пи сан, он ни ка да ни је и усво јен, по што су на ре фе рен ду ми-
ма гра ђа ни Фран цу ске и Хо лан ди је 2005. го ди не од би ли да 
се са гла се са по ну ђе ним пред ло гом. У оста лим чла ни ца ма 
ЕУ, ре фе рен ду ми ни су ни одр жа ва ни, већ су од лу ке до но-
си ли пар ла мен ти или вла де. Не у спех са Европ ским уста вом 
ни је обес хра брио во де ће др жа ве ЕУ, па је већ 2007. го ди не 
Европ ски са вет уме сто до ку мен та ко ји је по ну дио Кон вент 
о бу дућ но сти Евро пе, усво јио Ли са бон ски спо ра зум10. Ли са-

Бри та ни ји је на ја вље но одр жа ва ње ре фе рен ду ма о исту па њу из ЕУ, а за ка-
зан је ре фе рен дум о прав но-по ли тич ком по ло жа ју Шкот ске за 18. сеп тем бар 
2014. По ред то га, две во де ће ка та лон ске пар ти је Ка та лон ска на ци о на ли стич-
ка пар ти ја (CiU-Con vergència i Unió) и Ре пу бли кан ска ле ви ца Ка та ло ни је 
(ERC- Esqu er ra Re pu bli ca na de Ca ta lunya), на ја ви ле су ор га ни зо ва ње (не у-
став ног!?) ре фе рен ду ма о исту па њу Ка та ло ни је из Кра ље ви не Шпа ни је за 
2014. го ди ну, че му се оштро про ти ве све пар ла мен тар не шпан ске по ли тич ке 
пар ти је. 

9 Су штин ски, ра ди ло се о Уста ву Европ ске уни је, али је овај до ку мент на зван 
Европ ски устав (енг. Euro pean Con sti tu tion). О ра ду Кон вен та о бу дућ но сти 
Евро пе и пред ло же ном Европ ском уста ву, ви ше се мо же про на ћи на: www.
euro parl.euro pa.eu/hig hlights/sk/202.html (по след њи пут стра ни ца по се ће на 
11.03.2013)

10 И у слу ча ју усва ја ња Ли са бон ског спо ра зу ма, по ка за ло се да за раз ли ку од 
по ли тич ке ели те, гра ђа ни има ју са свим дру га чи је ми шље ње. Ре фе рен дум о 
при хва та њу Спо ра зу ма ор га ни зо ван је са мо у Ир ској и та мо је ве ћи на гра ђа-
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бон ски спо ра зум са др жи огро ман број ре ше ња ко ја су утвр-
ђе на не при хва ће ним Европ ским уста вом, а ко ја има ју за циљ 
ја ча ње уло ге цен трал них ин сти ту ци ја ЕУ у од но су на на ци о-
нал не ин сти ту ци је др жа ва чла ни ца. Из ме ђу оста лог, уве де на 
је и но ва функ ци ја-пред сед ни ка Са ве та (ко ји је не фор мал но 
на зван пред сед ни ком ЕУ) ко ји се би ра на две и по го ди не, 
а до та да шња функ ци ја ви со ког пред став ни ка за за јед нич ку 
спољ ну и без бед но сну по ли ти ку, пре ра сла је у по зи ци ју ви-
со ког пред став ни ка ЕУ за спољ ну по ли ти ку и без бед ност, 
чи ме се же ле ло под ву ћи да ће ЕУ у бу дућ но сти има ти је дин-
стве ну спољ ну по ли ти ку и пре ра сти у вој ни са вез. 

У ово ме се на ла зи и је дан од по во да за евро скеп ти ци-
зам. ЕУ мо же на ста ви ти да функ ци о ни ше као еко ном ска ин-
те гра ци ја, ко ја ће има ти сво је успо не и па до ве, у за ви сно сти 
од то га ка ко се и ко ли ко бу де про фи ти ра ло од ја ча ња ме ђу-
соб них тр го вин ских од но са, као и од то га ка ко се и ко ли-
ко бу ду од ра жа ва ле по сле ди це еко ном ских кри за на др жа ве 
чла ни це то ком пе ри о да ре це си је. Ме ђу тим, уко ли ко ЕУ же ли 
да ути че на гло бал не по ли тич ке про це се и за у зме по зи ци ју 
јед ног од кључ них игра ча у свет ској по ли ти ци, она мо ра пре-
ра сти и у по ли тич ку ин те гра ци ју, са је дин стве ном спољ ном 
по ли ти ком и вој ни са вез са је дин стве ним стра те шким ци ље-
ви ма! Да ли ЕУ мо же пре ра сти у по ли тич ку ин те гра ци ју и 
по ста ти вој ни са вез? 

на 2008. го ди не гла са ла за не при хва та ње овог до ку мен та. Из лаз је про на ђен 
у по нов ном одр жа ва њу ре фе рен ду ма, ко ји је ко нач но ус пео, па је и Ли са бон-
ски спо ра зум сту пио на сна гу. Тре ба на по ме ну ти и да су све во де ће по ли тич-
ке стран ке у Ир ској (Fi ne Gael и La bo ur Party) ко је ко је тра ди ци о нал но осва-
ја ју пре ко две тре ћи не по сла нич ких ме ста на пар ла мен тра ним из бо ри ма, по-
др жа ле Ли са бон ски спо ра зум, а да су кам па њу про тив не пот пи си ва ња Спо-
ра зу ма во ди ле ad hoc фор ми ра на удру же ња гра ђа на. По сле све га, отво ре но 
је пи та ње ле ги ти ми те та Ли са бон ског спо ра зу ма, али и оста лих од лу ка ко је 
се до но се уну тар ЕУ, а на ко је гра ђа ни не ма ју ни ка кав ути цај. О ре фе рен ду-
му у Ир ској 2008. го ди не, као и по но во ор га ни зо ва ном из ја шња ва њу го ди ну 
да на ка сни је мо же се ви ше по да та ка и ко мен та ра на ћи на ин тер нет стра ни ци 
ир ске др жав не те ле ви зи је: http://www.rte.ie/news/2008/0613/104482-eulis bon  
(по след њи пут стра ни ца по се ће на 19.12.2009)
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Од но си ЕУНА ТО

Па ра лел но са раз во јем еко ном ског по ве зи ва ња европ-
ских др жа ва по сле Дру гог свет ског ра та, те као је и про цес 
ства ра ња транс-атлант ског вој ног са ве за - НА ТО-а. Кључ ну 
уло гу уну тар НА ТО-а има ле су САД и њи ма је у хлад но ра-
тов ским усло ви ма и услед прет ње од стра не СССР-а, од го-
ва ра ло да под сти чу збли жа ва ње „од о здо на го ре“ за пад но е-
вроп ских др жа ва. „Фор ми ра њем НА ТО САД су учвр сти ле 
соп стве но при су ство у Евро пи и фор ми ра ле ге о по ли тич ки 
по јас ко ји је за у ста вљао про дор СССР да ље ка за па ду. Ку-
бан ска кри за 1961. го ди не је по ка за ла да то ни је до вољ но и 
да све за пад не др жа ве не схва та ју со вјет ску прет њу на исти 
на чин. До 1955. го ди не НА ТО је у сво је члан ство био при-
мио ско ро све за пад но е вроп ске др жа ве (осим Шпа ни је), плус 
Тур ску и Грч ку. Ме ђу тим, ко му ни стич ки по кре ти у мно гим 
за пад но е вроп ским др жа ва ма су ја ча ли (пре све га у Ита ли ји 
и Фран цу ској), што се од ра жа ва ло на укуп не ста во ве јав ног 
мње ња за пад но е вроп ских др жа ва о овом пи та њу. То је био 
фак тор уну тра шње не ста бил но сти по НА ТО. За раз ли ку од 
СССР, ко ји је због пра ви ла по ко ји ма је функ ци о ни сао Ис точ-
ни блок, мо гао вр ло јед но став но и при лич но ефи ка сно да мо-
би ли ше вој не сна ге свих сво јих са ве зни ка, у за пад ном де лу 
Евро пе су ства ри ста ја ле са свим дру га чи је. За пад ној Евро пи 
је тре бао но ви по ли тич ки кон цепт, но ва ви зи ја ко ја би по мо-
гла ства ра ње хо мо ге ног по ли тич ког си сте ма спо соб ног да се 
су прот ста ви СССР. Ре ше ње је про на ђе но у про ду бљи ва њу, 
ши ре њу и те ри то ри јал ном уве ћа ва њу европ ске ин те гра ци је 
(ова три тер ми на на вео је не мач ки кан це лар Ер харт Лу двиг/
Er hardt Lud wig)“11. 

Са јед не стра не, за за пад но е вроп ске др жа ве су ула-
зак у НА ТО и аме рич ко вој но при су ство у Евро пи до но си-
ли без бед ност и за шти ту пред со вјет ском прет њом. Са дру ге 
стра не, за САД  је европ ска еко ном ска ин те гра ци ја пред ста-
вља ла сред ство у оства ри ва њу соп стве них, атлан ти стич ких 

11 Про ро ко вић, Д.: Ге о по ли ти ка Ср би је: по ло жај и пер спек ти ве на по чет ку 
ХХI ве ка, Слу жбе ни гла сник,  Ге о по ли ти ка, Бе о град, 2012, стр. 327.
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ге о по ли тич ких ци ље ва. По сма тра ју ћи из овог угла, мо же се 
за кљу чи ти ка ко су ин те ре си ЕУ и НА ТО, од но сно во де ћих 
европ ских др жа ва и САД, то ком це лог хлад но ра тов ског пе-
ри о да би ли по ду дар ни. У том сме ру су на ста ви ли и по сле 
рас па да Ис точ ног бло ка, с об зи ром да су обе ор га ни за ци је 
ис ка за ле спрем ност да се про ши ре ка ис то ку и при ме у сво је 
члан ство но ве чла ни це. За европ ску еко ном ску ин те гра ци ју, 
ши ре ње ка ис то ку до но си ло је но ва тр жи шта и но ве ре сур се; 
за транс-атлант ски вој ни са вез ши ре ње ка ис то ку зна чи ло је 
по ти ски ва ње ру ског ути ца ја да ле ко ка уну тра шњо сти кон-
ти нен та и пре у зи ма ње кон тро ле над не ко ли ко ва жних стра-
те шких чво ри шта, ода кле су мо гли да се кон тро ли шу ко му-
ни ка циј ски прав ци ка Бли ском ис то ку и сред њој Ази ји, што 
је опет био ефи ка сан на чин за ус по ста вља ње кон тро ле над 
це лом Евро а зи јом. Ме ђу тим, ова по ду дар ност ин те ре са ни је 
мо гла да тра је ду же од не ко ли ко де це ни ја из нај ма ње че ти ри 
раз ло га.

Пр во, по сле рас па да Ис точ ног бло ка, тран сфор ми ше 
се и струк ту ра свет ског по ли тич ког си сте ма, од би по лар не 
ка јед но по лар ној. САД, као је ди на гло бал на си ла, све ви ше 
на сту па ју са мо стал но на спољ но по ли тич ком пла ну. До од-
ре ђе не гра ни це чла ни це ЕУ су мо гле да у пот пу но сти пра-
те САД, ме ђу тим, вр ло бр зо је до шло до не су гла си ца. Та ко 
су, на при мер, 1999. го ди не све европ ске чла ни це НА ТО-а 
по др жа ле ини ци ја ти ву да се вој но ин тер ве ни ше про тив СР 
Ју го сла ви је, док су, све га че ти ри го ди не ка сни је, ка да је по-
че ла вој на ин тер вен ци ја САД у Ира ку, у њој од европ ских 
зе ма ља уче ство ва ле још са мо Ве ли ка Бри та ни ја и Пољ ска12.  

12 Од ре ђе не чла ни це НА ТО (пре свих Грч ка) су има ле из ве сне ре зер ве 
и то ком 1998-1999. го ди не и при пре ма за вој ну ин тер вен ци ју про тив 
СР Ју го сла ви је, али то ни је има ло пре те ра ног ути ца ја на крај њи ре-
зул тат. За раз ли ку од то га, у дру гој по ло ви ни 2003. Фран цу ска и Не-
мач ка су се оштро су прот ста ви ле аме рич кој ин тер вен ци ји у Ира ку, а 
Фран цу ска је чак пре ти ла и упо тре бом ве та у СБ УН, ка ко не би до-
зво ли ла да се овај вој ни на пад ле ги ти ми зу је од стра не ОУН. О кри зи 
уну тар НА ТО, као и на ре ла ци ји НА ТО-ЕУ то ком та ко зва не „ирач-
ке кри зе“ мо же се ви ше про на ћи у члан ку Креј га Ско та: Scott, C.: 
Iraq and the Se ri o us Con se qu en ces of Word Ga mes: Lan gu a ge, Vi o len
ce and Re spon si bi lity in the Se cu rity Co un cil. Ger man Law Jo ur nal. No. 
3/2002. До ступ но  на: http://www.ger man law jo ur nal.com/in dex.php?pa-
geID=11&ar tID=209 (по след њи пут стра ни ца по се ће на 21.09.2012)
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Чла ни це ЕУ, ко је су исто вре ме но би ле и у НА ТО, по сте пе но 
су до ла зи ле у ап сурд ну си ту а ци ју: мо ра ле су да фи нан си ра ју 
аме рич ке вој не ин тер вен ци је про тив ко јих су би ле. Рас па дом 
Ис точ ног бло ка, не стао је нај ва жни ји не при ја тељ, нај ве ћа 
опа сност због ко је су за пад но е вроп ске чла ни це ЕУ при ста-
ја ле да се вој но по ве зу ју са САД и при сту па ју НА ТО-у. Но ве 
иза зо ве и прет ње у јед но по лар ном све ту САД су ви де ле на 
је дан, а ве ћи на чла ни ца ЕУ на са свим дру га чи ји на чин.

Дру го, ово раз ми мо и ла же ње из ме ђу САД и де ла чла ни-
ца ЕУ нај бо ље се осли ка ва ло у од но су пре ма Ру си ји и Тур-
ској. Док су САД на ста ви ле са ге о по ли тич ким окру жи ва њем 
Ру си је, ис ти ску ју ћи ру ски ути цај из ис точ но е вроп ских, кав-
ка ских и сред њо а зиј ских др жа ва, Не мач ка је има ла са свим 
дру га чи ји при ступ. За Не мач ку, по сле рас па да Со вјет ског 
са ве за, Ру си ја ви ше не пред ста вља прет њу, већ парт не ра са 
ко јим тре ба те сно са ра ђи ва ти. По себ но зна чај но по не мач ке 
ин те ре се би ло је про ши ри ва ње енер гет ске са рад ње и из град-
ња га со во да „Се вер ни ток“ ко ји се про те же дном Бал тич ког 
мо ра од Ру си је до Не мач ке13. Та ко ђе, САД су би ле за ин те ре-
со ва не да Тур ска што је пре мо гу ће по ста не пу но прав на чла-
ни ца ЕУ. Још од по чет ка осам де се тих го ди на ХХ ве ка САД 
су ак тив но ло би ра ле за при јем Тур ске у пу но прав но члан-
ство14. Ме ђу тим, са овим ни је би ла са гла сна Фран цу ска. Због 
то га је пи та ње тур ског члан ства у ЕУ оста вље но по стра ни 
до даљ њег, а ка ко би се на пра вио не ка кав ком про мис, ЕУ је 
при ста ла да га тре ти ра као при о ри тет но у соп стве ној „спољ-
ној по ли ти ци (ју жно и ис точ но парт нер ство), без бед но сти 
(укљу чу ју ћи енер гет ску без бед ност)“, као и да раз ма тра „по-
год но сти од про ду бљи ва ња еко ном ске ин те гра ци је“ са Тур-
ском15.

13 О не мач ком ин те ре су за стра те шким енер гет ским по ве зи ва њем са Ру ском 
фе де ра ци јом ви ше у: Un ger man, J.: Nové ten den ce na tr hu se zemním plynem v 
Evro pě. U: Mařík, K (ed.): Energetická bez peč nost a mezinárodni po li ti ka, Pro fes-
si o nal Pu blis hing, Pra ha, 2011, str. 64-67.

14 О по зи ци ји САД пре ма овом пи та њу, ви ше у: Sayari, S.: «The Uni ted Sta tes 
and Tur key‘s Me me ber ship in the Euro pean Union», The Tur kish Year bo ok of 
In ter na ti o nal Re la ti ons, vol. XXIV, An ka ra Uni ver sity Press, An ka ra, 2003, pp. 
167-176.

15 Najšlová, L.: «Tu rec ko a EÚ 2013: vysoký hre bi e nok a sti ah nutý chvost?», Zahra
ničná po li ti ka, či slo 4/2012-13, roč nik XVI, Bra ti sla va, 2013, str. 3.
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Тре ће, ши ре ње ЕУ на ис ток до не ло је низ по зи тив них 
ефе ка та и ути ца ло на брз и ди на ми чан раст европ ске еко но-
ми је у дру гој по ло ви ни де ве де се тих го ди на ХХ ве ка. Еко-
ном ско ја ча ње во ди ло је и ка по ди за њу са мо по у зда ња и све 
ве ћој са мо у ве ре но сти ЕУ као це ли не. По ја вљу ју се пр ва ми-
шље ња о то ме ка ко ЕУ мо ра де фи ни са ти соп стве не ци ље ве, 
па са мим тим и по сте пе но фор ми ра ти соп стве не вој не сна-
ге. У при лог те зи ка ко ЕУ мо ра пре ра сти у вој ни са вез, што 
под ра зу ме ва и чвр шће по ли тич ко по ве зи ва ње и је дин ствен 
спољ но по ли тич ки на ступ, Ро берт Ку пер (Ro bert Co o per) на-
во ди ка ко је „не при хва тљи во да 450 ми ли о на Евро пља на то-
ли ко за ви се од 250 ми ли о на Аме ри ка на ца за сво ју од бра ну. 
Бес плат на од бра на не по сто ји. Ни ко још увек не зна тач но 
ка да, али у јед ном тре нут ку Евро пља ни ће схва ти ти да мо-
ра ју да пла те та кве аран жма не. Не по сто је га ран ци је да ће се 
аме рич ки и европ ски ин те ре си увек по ду да ра ти“16. Прак тич-
но, још од осни ва ња ЕУ је по ку ша ва ла да са мо стал ни је на-
сту па на вој ном пла ну. Због то га су фор ми ра не и Евро сна ге 
(Euro corps) од стра не Фран цу ске, Не мач ке, Бел ги је, Шпа ни је 
и Лук сем бур га (1992-1996) ко је су има ле је дин ствен ко манд-
ни ла нац17. Ме ђу тим, под ре ђе ност ових је ди ни ца НА ТО-у ви-
дљи ва је у сва ком по гле ду18.

Че твр то, до по ди за ња са мо по у зда ња и са мо у ве ре но сти 
не до ла зи са мо на ни воу ЕУ, већ и уну тар ни за европ ских 

16 Ku per, R.: Ras pad  na ci ja, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 2007, str. 159. Ро берт Ку пер је 
по ред то га што се ба вио по ли тич ком те о ри јом и стра те шким пла ни ра њем, 
ду го го ди на био за по слен у бри тан ском ми ни стар ству спољ них по сло ва, а 
за тим је ка ри је ру на ста вио у струк ту ра ма ЕУ, где је од 2010. на че лу Ге не рал-
ног ди рек то ра та за спољ не по сло ве и по ли тич ко-вој на пи та ња

17 О ово ме се ви ше мо же про на ћи на зва нич ној ин тер нет стра ни ци Евро сна га: 
http://www.euro corps.org/ (по след њи пут стра ни ца по се ће на 15.03.2013)

18 Та ко се на при мер у За вр шној де кла ра ци ји са НА ТО са ми та у Бу ку ре шту из 
2008. го ди не у тач ки 14. на во ди ка ко ће НА ТО и ЕУ са ра ђи ва ти по ве ли ком 
бро ју пи та ња из обла сти без бед но сти, од бра не и кри зног ме наџ мен та, а пре 
све га у бор би про тив те ро ри зма. За НА ТО, са рад ња са ЕУ и Евро сна га ма је 
је дан од сег ме на та ра да. НА ТО има ши ро ко по ста вље не ци ље ве у раз ли чи-
тим ре ги о ни ма све та, па се ЕУ схва та као парт нер ко ји мо же по мо ћи њи хо-
вој ре а ли за ци ји. У том ци љу, раз ра ђен је и ме ха ни зам „Бер лин плус“ пре ма 
ко јем у до го во ру са НА ТО сна ге ЕУ мо гу пред у зи ма ти са мо стал но од ре ђе не 
опе ра ци је. О по ме ну тим за кључ ци ма ви ше се мо же про на ћи на зва нич ној 
стра ни ци НА ТО са ми та у Бу ку ре шту: http://www.na to.int/cps/en/na to li ve/of fi-
cial_texts_8443.htm (по след њи пут по се ће на 20.02.2013)
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зе ма ља по је ди нач но. Пре све га се то осе ћа у Не мач кој. Но-
ва ге не ра ци ја не мач ких ин те лек ту а ла ца и по ли ти ча ра, бу ду-
ћих пред став ни ка не мач ке по ли тич ке, кул тур не и по слов не 
ели те, од ра сла је и шко ло ва ла се у ује ди ње ној Не мач кој, по-
сле 1992. го ди не. За њих је Не мач ка су пер си ла, нај ва жни ја 
европ ска др жа ва, без ко је ЕУ не би по сто ја ла19. Не мач ка ће 
по ка зи ва ти же љу да са мо стал ни је на сту па у ме ђу на род ној 
по ли ти ци убу ду ће, али Не мач ка тре нут но пре све га по ку ша-
ва да ко ри сти ме ха ни зме ЕУ ка ко би оја ча ла соп стве ну по-
зи ци ју. Ма си мо Ка ча ри (Mas si mo Cac ci a ri) због то га на во ди 
ка ко Евро па у по след ње вре ме функ ци о ни ше по по губ ном 
мо де лу, јер се ње на ме ди те ран ска ди мен зи ја са свим за не-
ма ру је, она је „по ста ла пу ки li mes, не што од че га се тре ба 
бра ни ти или ко ри сти ти за од бра ну. Ње на ис точ на ди мен зи ја 
узи ма се као про стор ње ног ши ре ња, као да је Евро па већ без 
Вар ша ве, Бу дим пе ште, Пра га, За гре ба, Бе о гра да (и Мо скве?). 
Сред ње е вроп ска осо ви на, фран ко-ка ро лин шка, ни је до вољ-
на, ни ти ће ика да би ти, да би се ус по ста ви ла рав но те жа са 
атлант ском ди мен зи јом-ба рем не по сле но вог Ак ци ју ма, по-
сле па да Зи да“20. Ја ча њем не мач ког ути ца ја, ја ча и фран ко-
ка ро лин шка, сред њо е вроп ско-кон ти нен та ли стич ка осо ви на, 
што се осе ћа у це лој Евро пи, па се оста ле европ ске зе мље 
ово ме мо ра ју при ла го ђа ва ти. Да ли ће то би ти до вољ но за 
су прот ста вља ње атлан ти зму оста је да се ви ди. По сма тра но 
из да на шњег угла, све ве ће не по ду да ра ње атлан ти стич ких и 
сред њо е вроп ско-кон ти нен та ли стич ких ци ље ва је из ве сно и 
што ви ше во де ће зе мље кон ти нен тал не Евро пе-пре свих Не-
мач ка, али и Фран цу ска, бу ду же ле ле да игра ју са мо стал но у 
ме ђу на род ној по ли тич кој аре ни, то ће њи хов су коб са атлан-
ти стич ким цен три ма мо ћи би ти све из ве сни ји.

О ово ме је још у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та раз-
ми шљао и „отац са вре ме не па не вроп ске иде је“ Ри чард Ку-
ден хов-Ка лер џи (Ric hard Ni co la us von a Co u den ho veKa ler gi, 
1894-1972)21. Стре мље ња Пје ра Ди боа, кра ља Јир жи ја од Под-

19 О ово ме ви ше у: Hénard, J.; Guérot, U.: Was denkt De utschland?, Kom mu nal, 
Wi es ba den, 2011.

20 Ка ча ри, М.: Ге о фи ло зо фи ја Евро пе, Пла то, Бе о град, 2010, стр. 7.
21 Ри чард Ку ден хов-Ка лер џи је од стра не ни за ауто ра на зван „оцем са вре ме не 

па не вроп ске иде је“ пре све га због иде ја из не тих у ра до ви ма „Бит ка за Евро-
пу“ (Kampf um Euro pa, 1949) и „Свет ска си ла Евро па“ (Welt macht Euro pa, 
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је бра да и Сен-Пје ра, Ка лер џи ви ди као но стал ги ју за ста рим 
вре ме ни ма Pax Ro ma nae. Он на во ди низ кон крет них раз ло-
га због че га би ме ђу соб но по ве зи ва ње европ ских др жа ва у 
чврст по ли тич ко-еко ном ски са вез би ло ра ци о нал но и ко ри-
сно, што иде у при лог Жа ну Мо неу (Jean Mo net) и Ро бер ту 
Шу ма ну (Ro bert Schu mann) да бо ље обра зло же соп стве ну по-
зи ци ју по чет ком пе де се тих го ди на ХХ ве ка.  Eвропски са вез 
био би до бро во љан-у ње га би ушле др жа ве ко је би то же ле ле, 
а за сно ван на прин ци пи ма рав но прав но сти и ми ра22. Ме ђу-
тим, оно што раз ли ку је ви зи ју ује ди ње не Евро пе уте ме љи ва-
ча па не вроп ске иде је и да на шњу ЕУ, је сте ње но ге о граф ско и 
ге о по ли тич ко оме ђа ва ње. Ка лер џи је ис точ ну гра ни цу Евро-
пе по ву као по ли ни ји Оде са-Ке ниг сберг (Ка ли њин град), што 
би углав ном об у хва та ло и под руч ја на ко ја се про ши ри ла ЕУ 
у пе ри о ду од 2004-2012. го ди не. На за па ду се, ме ђу тим, гра-
ни ца Ка лер џи је ве Па не вро пе про сти ре до кле до се же кон ти-
нен тал ни део. Ве ли ка Бри та ни ја за ње га ни је Па не вро па, већ 
са мо стал на ге о по ли тич ка це ли на. За Ка лер џи ја је европ ска 
ин те гра ци ја те лу ро крат ска це ли на, са мо ста лан ге о по ли тич-
ки играч, чи ји се ди рект ни ин те ре си пру жа ју да ле ко ка ју-
гу, у уну тра шњост африч ког кон ти нен та, али не и за пад но 
пре ко Ла ман ша. Вре ме ном се по ја вио ве ћи број ауто ра ко ји 
су европ ску ин те гра ци ју ви де ли као те лу ро крат ску, па је та-
ко Ален де Бе ноа (Alain de Be no ist) пи сао о „кон ти нен тал ној 
суд би ни Евро пе“, а Жан Ти ри јар (Jean Thi ri art) о нео п ход но-
сти фор ми ра ња ве ли ке „Евро-со вјет ске им пе ри је“23.

ЕУ као про вод ник атлан ти стич ких  
ге о по ли тич ких ци ље ва

Ипак, на об ли ко ва ње европ ске ин те гра ци је мно го ви-
ше ути ца ја имао је та ла со крат ски атлан ти зам, па је НА ТО 
ко ри шћен и као сред ство за одр жа ва ње европ ских зе ма ља у 
атлан ти стич кој ге о по ли тич кој ор би ти то ком дру ге по ло ви не 
ХХ ве ка. ЕУ је има ла соп стве ни раз вој, што је узро ко ва ло 
ства ра ње ме ђу на род не ор га ни за ци је ка ква ни ка да у исто ри-

1972).
22 Co u den ho ve-Ka ler gi, R.: PanEvro pa, Pa ne vro pa Pra ha, Pra ha, 1993, str. 97-115.
23 Ду гин, А.: Осно ви ге о по ли ти ке, књи га 1, Ге о по ли тич ка бу дућ ност Ру си је, 

Еко прес, Зре ња нин, 2004, стр. 127, 252-261.
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ји ни је по сто ја ла. ЕУ је по себ на у сва ком по гле ду, због сво је 
уну тра шње ор га ни за ци је, на чи на од лу чи ва ња, пра ва и оба-
ве за чла ни ца... Ме ђу тим, кључ ни до при нос на стан ку, раз во ју 
и очу ва њу европ ске ин те гра ци је да ле су САД. Без аме рич ких 
вој них сна га ве ро ват но је да ни ка кве ин те гра ци је не би би-
ле мо гу ће по сле Дру гог свет ског ра та. Европ ске др жа ве ни су 
би ле спо соб не да се су прот ста ве Со вјет ском са ве зу и по ли-
тич ка кар та Евро пе би из гле да ла са свим дру га чи је да су се 
САД од лу чи ле за но ви пе ри од „са мо и зо ла ци је“. 

У овом све тлу тре ба са гле да ти и ге о граф ско ши ре ње 
европ ске ин те гра ци је у по је ди ним вре мен ским пе ри о ди ма. 
По го то во ши ре ње ЕЗ на Ве ли ку Бри та ни ју, Дан ску и Ир-
ску 1973. го ди не. До при је ма ове три зе мље у ЕЗ до ла зи пет 
го ди на по сле рас по ре ђи ва ња со вјет ских вој них сна га у Че-
хо сло вач кој, што је укљу чи ва ло и рас по ре ђи ва ње ну кле ар-
них бо је вих гла ва. По сле ду гог про ти вље ња Фран цу ске да 
се до зво ли Ве ли кој Бри та ни ји ула зак у ЕЗ, на че му је по себ-
но ин си сти рао Шарл де Гол, по сле 1968. го ди не до ла зи до 
по пу шта ња и Ве ли ка Бри та ни ја, за јед но са Ир ском ула зи у 
ЕЗ ка ко би оја ча ла ову ин те гра ци ју. Ти ме се оја ча ва по ло жај 
за пад но е вроп ских др жа ва у од но су на Ис точ ни блок, али и 
амор ти зу је фран цу ско од су ство из за јед нич ких ко манд них 
струк ту ра НА ТО-а по сле из ла ска 1966. го ди не. „Те ри то ри-
јал но по ве ћа ва ње укљу чи ва ло је и Ве ли ку Бри та ни ју, чи ме су 
САД оја ча ле та ла со крат ску ди мен зи ју европ ске ин те гра ци је. 
Атлан ти стич ка кон цеп ци ја је про из вод ан гло-сак сон ске ге о-
по ли тич ке шко ле и бри тан ски ула зак у Европ ску за јед ни цу 
био је ја сан знак ка кав ге о по ли тич ки курс ће за у зе ти овај са-
вез. По бе дом САД у Хлад ном ра ту, атлан ти стич ка ге о по ли-
тич ка кон цеп ци ја је оства ри ла про дор ка европ ском ис то ку 
као ни ка да у исто ри ји. Та ла со крат ска Евро па под кон тро лом 
САД се про ши ри ла до за пад них гра ни ца Ру си је, Бе ло ру си је, 
Укра ји не и Мол да ви је и за пад не оба ле Цр ног мо ра. 

Ме ђу тим, ства ра ње та ла со крат ске Евро пе зна чи ло је и 
да Не мач ка и Фран цу ска, као „но се ће“ чла ни це ЕУ мо ра ју да 
при хва те та ла со крат ски кон цепт као свој. У слу ча ју Фран-
цу ске, то је де ли мич но и би ло из во дљи во, ма да је иза зи ва-
ло и ве ли ке отпoре. Фран цу ска је зе мља и кон ти нен тал ног 
и по мор ског ка рак те ра, па је у сво јој исто ри ји за сту па ла и 
те лу ро крат ску и та ла со крат ску кон цеп ци ју. У слу ча ју Не-
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мач ке, то пред ста вља не ре шив про блем. Не мач ка је из ра зи-
то те лу ро крат ска зе мља са ду гом тра ди ци јом соп стве не ге-
о по ли тич ке кон цеп ци је. Оста ја ње Не мач ке у та ла со крат ском 
кон цеп ту САД зна чи ло би да она мо же би ти мо тор у ве ли кој 
ма ши не ри ји НА ТО-а, али да не мо же др жа ти во лан у сво-
јим ру ка ма. Не мач ка мо же ути ца ти на бр зи ну ши ре ња НА ТО 
или обим по је ди них опе ра ци ја, али не мо же ути ца ти на смер 
ши ре ња, ни ти од ла га ње опе ра ци ја“24.

Због то га, са свим је мо гу ће да ће ЕУ оста ти та лац соп-
стве не ори ги нал но сти и је дин стве но сти. На и ме, уко ли ко же-
ли да по ста не са мо ста лан по ли тич ки фак тор у гло бал ним 
раз ме ра ма, ЕУ ће мо ра ти да де фи ни ше соп стве не ге о по ли-
тич ке ци ље ве. ЕУ да нас пред ста вља „еко ном ског џи на и ге-
о по ли тич ког па туљ ка“ и уко ли ко же ли да ре а ли зу је де фи ни-
са не ге о по ли тич ке ци ље ве, ЕУ ће мо ра ти да има соп стве не 
вој не сна ге и је дин стве не по ли тич ке ин сти ту ци је. Пут ка „ге-
о по ли тич ком оса мо ста љи ва њу“ ЕУ во дио би пре ко уда ља ва-
ња од САД и исту па ња чла ни ца ЕУ из НА ТО, за рад фор ми-
ра ња соп стве ног вој ног са ве за. Та ко би ЕУ не сум њи во по ста-
ла но си лац но ве, те лу ро крат ске ге о по ли тич ке кон цеп ци је, 
ко ја би у до број ме ри ува жа ва ла ин те ре се сред њо е вроп ско-
кон ти нен та ли стич ке осо ви не пред во ђе не Не мач ком. ЕУ би 
пре ста ла да бу де про вод ник ин те ре са „Им пе ри је“ и по ста ла 
јед на од „Им пе ри ја“ у мул ти по лар ном све ту. Ово је је дан од 
раз ло га све ма ње по ду дар но сти ин те ре са САД и ЕУ по след-
њих де сет го ди на и све че шћих не су гла си ца. 

Да ли је ЕУ спрем на на уда ља ва ње од САД и спо соб-
на за исту па ње из атлан ти стич ког окви ра? У по след њих де-
сет го ди на све до ци смо све че шћих не су гла си ца из ме ђу САД 
и ЕУ, као и све ма ње по ду дар но сти ин те ре са НА ТО-а и ЕУ. 
Ипак, тре ба узе ти у об зир и чи ње ни цу да би сва ки хра бри ји 
за о крет во де ћих чла ни ца ЕУ, пре све га Не мач ке и Фран цу ске, 
у овом сме ру, не ми нов но во дио ка уну тра шњој де ста би ли за-
ци ји ЕУ. Не ко ли ко је раз ло га због ко јих би до де ста би ли за-
ци је до шло: је дан број европ ских др жа ва не би бла го на кло но 
гле дао на ја ча ње не мач ке уло ге и за шти ту би тра жи ле у аран-
жма ни ма са дру гим спољ но по ли тич ким парт не ри ма; мо гућ-

24 Про ро ко вић, Д.: Ге о по ли ти ка Ср би је: по ло жај и пер спек ти ве на по чет ку 
ХХI ве ка, Слу жбе ни гла сник, Ге о по ли ти ка, Бе о град, 2012, стр. 327-328.
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ност ства ра ња са ве зни штва из ме ђу атлан ти зма и ислам ских 
зе ма ља пред ста вљао би огром ну прет њу кон ти нен тал ној 
Евро пи; да ља де ста би ли за ци ја у бли ско и сточ ном и се вер но-
а фрич ком ре ги о ну на шта мо гу ути ца ти САД, узро ко ва ла би 
ве ћи сте пен ми гра ци ја ка Евро пи. На сва ки по ку шај ЕУ да 
се вој но оса мо ста ли и чвр шће по ли тич ки ин те гри ше, САД 
има ју не ко ли ко мо гућ но сти да ин тер ве ни шу, чак и да пре ко 
по је ди них чла ни ца ЕУ бло ки ра ју цео про цес из ну тра, кроз 
ин сти ту ци је ЕУ. То је пре пре ка за вр ша ва њу про це са европ-
ске ин те гра ци је пу тем „од о здо на го ре“. И сто га ће ЕУ мо ћи 
да на ста ви да функ ци о ни ше као еко ном ска ин те гра ци ја, али 
је те шко оче ки ва ти да ЕУ мо же пре ра сти у чвр сту по ли тич ку 
ин те гра ци ју и вој ни са вез, те та ко по ста ти са мо ста лан ге о по-
ли тич ки играч у гло бал ним раз ме ра ма. За то је нај ве ро ват ни-
је да ће ЕУ оста ти у до глед ној бу дућ но сти не вољ ни про вод-
ник атлан ти стич ких ин те ре са у овом де лу све та, а уко ли ко 
део европ ских др жа ва и по ку ша да на сту па са мо стал ни је, 
Евро па ће по но во по ста ти по при ште су ко ба два не по мир-
љи ва кон цеп та-та ла со крат ског атлан ти зма и те лу ро крат ског 
кон ти нен та ли зма. 

Du san Pro ro ko vic

WHY THE EU IS NOT (GEO)PO LI TICALLY  
IN DE PEN DENT?

Sum mary

This ar tic le de als with pre sent EU po si tion in its re la ti on
ship with USA and NA TO. The con tri bu tion of the USA and NA TO 
to the cre a tion of the EU is gre at, but at the sa me ti me the in flu
en ce of the USA and com plex re la ti ons with NA TO al so pre sents 
a bar ri er to the fir mer po li ti cal in te gra tion of the Euro pean co
un tri es. Ha ving this in mind the struc tu re of this ar tic le is di vi ded 
in three parts. The first part is de di ca ted to the de scrip tion of 
Euro pean eco no mic in te gra tion de ve lop ment. In the se cond part 
we analyze EUNA TO re la ti ons and the ro le of the USA in the 
pro cess of for ming the EU. The fi nal, third part de als with a qu e
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sti on  why is the EU in a longterm po si ti o ned as a le a der of the 
atlan ti stic in te rests.  
Keywords: Euro pean in te gra ti ons, eco no mic in te gra ti ons, NA TO, 

atlan tism, con ti nen ta lism   
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Resume

Main impulse in shaping today’s EU was given by the grad
ual progress of trade relations and economic integration. Seen 
from the global perspective EU represents a unique continental 
integration that has significantly helped development of its mem
bers. With the Lisbon treaty member states have shown the de
sire to strengthen the central institutions of the EU. Still, it is 
under a question mark if this economic integration can grow into 
a stronger political alliance that has its own military forces and 
a unique foreign policy. For more than half a century “security 
umbrella” for development and expansion of the EU was pro
vided by the NATO, or to be more precise by the USA as a key 
NATO member state. Thanks to this the EU has position itself 
as a conductor of atlantistic geopolitical interests. If the EU will 
grow into a stronger political integration it will have to define its 
own telurocratic geopolitical concept with a high respect for the 
interests of MiddleEuropean continentalistic axe lead by Ger
many. Every attempt for geopolitical independence of the EU has 
to go through the confrontation with the USA and the USA has 
several options to intervene and block the EU, even with the help 
of certain EU members.  That is why most likely in the near future 
the EU will stay involuntary conductor of the atlantistic interests 
in this part of the world. If some European countries try to show 
more independence in their conduct the Europe will become a 
place of confrontation of two irreconcilable concepts – talaso
cratic atlantismus and telurocratic continetalismus.

 Овај рад је примљен 13. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 14. априла 2013. године.
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Сажетак

У пр вом де лу ра да из но се се глав ни евро скеп тич ки ар
гу мен ти при сут ни у јав ном мне њу Ср би је и опи су је тран
зи ци ја по је ди них срп ских стра на ка ка евро скеп ти ци зму. У 
дру гом де лу ра да ука зу је се на тренд (20072013) опа да ња 
евро ен ту зи ја зма (са 72 на 46 по сто), од но сно по ра ста евро
скеп ти ци зма (са 21 на 39 по сто, као и нео д луч но сти, са 7 на 
15 по сто). Ме ђу тим, тај тренд се не ви ди по са ста ву скуп
шти не, где 93 по сто ме ста за у зи ма ју евро ен ту зи ја стич ке 
стран ке. Овај па ра докс се раз ма тра у тре ћем де лу ра да, где 
се по ка зу је да нај ве ће за слу ге за овај рас ко рак при па да вла
да ју ћим стран ка ма, СНС и СПС, чи ја ру ко вод ства во де чвр
сту про бри сел ску по ли ти ку, иако су њи хо ви гла са чи из ра зи
то ам би ва лент ни. Хо ће ли се на ве де ни тренд и у бу дућ но сти 
на ста ви ти, по ауто ру ће за ви си ти од по ли тич ке кон јунк ту
ре, а пр вен стве но од ис хо да са да шњих пре го во ра Бе о гра да и 
Бри се ла (одн. При шти не) о ре ша ва њу ко сов ског пи та ња. 
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Кључ не ре чи: ре ги о нал на ин те гра ци ја, де мо кра ти ја, су ве ре
ни тет, ели те, јав но мне ње.

Евро скеп тич ка ар гу мен та ци ја  
у јав ном мне њу Ср би је

У на шем јав ном мне њу, прем да још увек из ван глав них 
ме ди ја и по гла ви то у на уч ној и ин тер нет пу бли ци сти ци, при-
сут на је све ис тан ча ни ја ар гу мен та ци ја про тив ула ска Ср би-
је у ЕУ. По што сам ту ар гу мен та ци ју већ ис црп но ана ли зи рао 
у књи зи Ло ша бес ко нач ност (Ан то нић, 2012б: 143-195), ов де 
ћу са мо ре зи ми ра ти глав не евро скеп тич ке1 ар гу мен те.

1. ЕУ ви ше не ма на ме ру да се ши ри, бар у до глед но 
вре ме, па је по пу шта ње Ср би је по би ло ком ва жни-
јем пи та њу, са мо да би се у ЕУ ушло, уза лу дан по сао 
(Јо ва но вић, 2007; Са мар џић, 2011); 

2. и кад би у ЕУ би ло озбиљ не на ме ре да се при ми Ср-
би ја, не ма шан се да Ср би ја уђе у ЕУ а да не при зна 
се це си ју Ко со ва (Ан то нић, 2008б; Ву ка ди но вић, 2008; 
Ми ја то вић, 2009);

3. у ЕУ не ма де мо кра ти је, по де ле и рав но те же вла сти, 
већ глав не од лу ке до но се не и за бра ни моћ ни ци (Ље-
по је вић, 2009; Ву ки ће вић, 2009; Ан то нић, 2008а; Па-
вло вић, 2011; Ра кић, 2010);

4. ЕУ је ску па и крај ње би ро кра ти зо ва на и ко рум пи ра-
на су пер др жа ва (Ми ро вић, 2008; Ву ки ће вић 2010а и 
2010б);

5. у Ср би ји са мо по ли тич ка кла са има пра ву до бит од 
евро ин те гра ци ја, док обич ни гра ђа ни има ју ма ло ко-
ри сти од евро ен ту зи ја стич ких ман три (Ћир ја ко вић, 
2008; Са мар џић, 2011); 

6. ула зак у ЕУ но во при до шлим зе мља ма ви ше еко ном-
ски ште ти, не го ко ри сти (Ми ро вић, 2008; Ву ка ди но-
вић, 2011; Ан то нић, 2010);

7. ЕУ, под вођ ством САД, во ди ја сну и ду го роч ну ан ти-
ру ску по ли ти ку, па би Ср би ја учла ње њем у ЕУ кад-

1 Евро скеп ти ци зам у овом члан ку ко ри стим у зна че њу ко је му да је и Кри сто-
фер Флуд, то јест као ис ка зи ва ње не по ве ре ња пре ма Европ ској уни ји и од-
би ја ње ин те гра ци је у њу (Flood, 2002: 73).
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тад мо ра ла уче ство ва ти у су ко бу са Ру си јом (Ми ло-
ше вић, 2011);

8. у ЕУ-еста бли шмен ту по сто ји кул тур-ра си стич ка не-
тр пе љи вост пре ма Сло ве ни ма и Бал кан ци ма, а по-
себ но пре ма они ма ко ји су и јед но и дру го (Ива но-
вић, 2008; Кне же вић, 2008).

Ти ме је у Ср би ји раз ви је на пот пу на па ле та евро скеп-
тич ке ар гу мен та ци је, ко ја укљу чу је ка ко по ли тич ку, та ко и 
еко ном ску стра ну евро скеп ти ци зма (по Лу берс-Ши пер со вом 
од ре ђе њу; Lub bers and She e pers, 2005), од но сно иде о ло шки, 
ути ли та ри стич ки, су ве ре ни стич ки (So ve re ignty-ba sed euro-
scep ti cism), те при ниц пи јел ни евро скеп ти ци зам (по кла си фи-
ка ци ји Со рен се но ве; So ren sen, 2005; ви ди оп шир ни је Еф ти-
мов ски, 2012). 

То ком 2011. за вр ше на је и тран зи ци ја Де мо крат ске 
стран ке Ср би је (ДСС) и Срп ске ра ди кал не стран ке (СРС) у 
евро скеп тич ке стран ке (ви ди: Ан то нић, 2012а: 110-112)2, а у 
2012. је афир ми са на и но ва евро скеп тич ка стран ка – Две ри. 
Да нас пак све ове стран ке  ис по ља ва ју „твр ди евро скеп ти-
ци зам“ (по Та гарт-Сер би а ко вој кла си фи ка ци ји по ли тич ких 
стра на ка; Tag gart and Szczer bi ak, 2008), због че га се мо гу свр-
ста ти у не сум њи ве „евро про тив ни ке“ (Euro re jects; тер мин 
Ко пец ког и Ма да; Ko pecky and Mud de, 2002). 

Ду га тран зи ци ја ДСС и СРС ка евро скеп ти ци зму мо же 
се об ја сни ти пре све га же љом ових стра на ка да не од би ју од 
се бе ве ћин ско јав ног мне ње ко је је би ло евро ен ту зи ја стич ко 
(ви де ти на ред ни оде љак). Не же ле ћи да иду про тив ве ћи не, 
по ли ти ча ри су из бе га ва ли да се отво ре но из ја сне као евро-
скеп ти ци. Са дру ге стра не, по што је евро ен ту зи ја зам, све до 
2011, био го то во је ди ни став при су тан на јав ној сце ни, ве ћи на 
гра ђа на се по инер ци ји и да ље из ја шња ва ла за ула зак у ЕУ. 

2 Још 2009, као што је то с чу ђе њем за па зио Ву ка ди но вић (2009), у срп ском 
пар ла мен ту је би ло стра на ка ко је су се отво ре но за ла га ле да Ср би ја при зна 
се це си ју Ко со ва, али ни је би ло стра на ка, чак ни ме ђу нај же шћом опо зи ци-
јом, ко је би се отво ре но про ти ви ле ула ску Ср би је у ЕУ. Чак ни СРС (у то вре-
ме је има ла 57 по сла ни ка) ни је та да на чел но има ла ни шта про тив при сту па 
Ср би је у ЕУ, „са мо да то бу де под до сто јан стве ним услви ма“. ДСС је све до 
сре ди не 2011. го ди не, сма тра ла је да Ср би ја тре ба да уђе у ЕУ. Је ди но што је 
ДСС тра жио би ло је да се прет ход но „раз ја сни мо са на шим европ ским при-
ја те љи ма око то га у ко јим гра ни ца ма ви де и при зна ју Ср би ју”. 
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Та ко је по сто јао осо бе ни cir cu lus vi ti o sus, ко је је прак тич но 
раз врг нут тек у 2011. ка да су СРС и ДСС отво ре но пре шли на 
евро скеп тич ке по зи ци је3.

Ипак, зна чај евро скеп тич ког ста но ви шта на мај ским из-
бо ри ма 2012. је био до ста огра ни чен, а не у ла зак СРС и Две ри 
у скуп шти ну (СРС је осво јио 4,6 по сто гла со ва, а Две ри 4,3 
по сто) до дат но је осла био по зи ци ју евро скеп ти ка у Ср би ји. 
Ви ше је раз ло га овом не у спе ху. Иако је бар две пе ти не би ра-
ча има ло не га тив ни став пре ма ЕУ, три евро скеп тич ке па ти је 
ни су ус пе ле да мо би ли шу ви ше од 16 по сто гла со ва на из бо-
ри ма (ДСС је узео 7,0 по сто гла со ва). Мно ги од евро скеп тич-
ких би ра ча су би ли тек сра змер но не дав но до шли на евро-
скеп тич ко ста но ви ште, те оно ни је има ло до вољ но вре ме на 
да се утвр ди (у сми слу емо ци о нал не ду би не и иде а ци о не 
цен трал но сти). Та ко ђе, у из бор ној кам па њи све три стран ке – 
ДСС, СРС и Две ри – ни су ус пе ле да пред ста ве евро скеп тич ко 
ста но ви шта до вољ но при влач но и убе дљи во. 

Основ на ма на евро скеп тич ке ар гу мен та ци је у Ср би ји 
и ње му од го ва ра ју ћег по ли тич ког мар ке тин га, као што сам 
већ ра ни је ука зао (Ан то нић, 2010) је сте од су ство ја сне ал тер-
на ти ве ЕУ. Из но ше ње ал тер на ти ве је ва жан чи ни лац ар гу-
мен та ци је и убе ђи ва ња, бу ду ћи да се не ка дру штве на оп ци ја 

3 СРС је, 4. ав гу ста 2011, за тра жи ла да се сме ста „пре ки не про цес кан ди до ва-
ња Ср би је за ула зак у Европ ску уни ју“, 12. ок то бра 2011. је из ве ла све сво је 
по сла ни ке ис пред згра де Пред сед ни штва Ср би је, на де мон стра ци је про тив 
„кан ди до ва ња др жа ве за члан ство у Европ ској уни ји“, а 9. де цем бра 2011. по-
сла ни ци ове стран ке су, та ко ђе ис пред Пред сед ни штва Ср би је, де мон стра-
тив но спа ли ли за ста ву ЕУ.

 ДСС је, по што је ве ћи на зе ма ља ЕУ при зна ла се це си ју Ко со ва (фе бру ар-мај 
2008), пре шла из та бо ра про бри сел ских пар ти ја на евро ре а ли стич ку по зи-
ци ју. Ка да је пак, 23. ав гу ста 2011, не мач ка кан це лар ка Ан ге ла Мер кер ре кла 
да Ср би ја не мо же да ра чу на на до би ја ње ста ту са кан ди да та све до тле док 
не „уки не па ра лел не струк ту ре на се ве ру Ко со ва“ (Из ја ва, 2011), то је ДСС 
про ту ма чио као отво ре ни зах тев ЕУ да Ср би ја при ста не на се це си ју Ко со ва. 
Пред сед ник ДСС, Во ји слав Ко шту ни ца, јав но оп ту жу је ЕУ да „зло у по тре-
бља ва по ве ре ње Ср би је“ и да „на Ср би ју не гле да као на парт не ра, већ као на 
др жа ву ко јој тре ба оте ти део те ри то ри је“ (Ко шту ни ца, 2011). Ко нач но, 4. де-
цем бра 2011, Ко шту ни ца је одр жао го вор ко ји су ана ли ти ча ри про ту ма чи ли 
као „пр ву јав ну, ја сну и не дво сми сле ну про грам ску де кла ра ци ју да се ДСС 
ви ше не за ла же за би ло ка кву вр сту зва нич но-ин те гра тив ног про це са пре-
ма Европ ској уни ји“ (Па вић, 2011). „Наш циљ, да кле, ви ше не тре ба да бу де 
члан ство Ср би је у ЕУ“, ре као је та да Ко шту ни ца, јер се „пи та ње уч ла ње ња 
Ср би је у ЕУ ски да са днев ног ре да“, па са да „мо ра мо про на ћи но ви пут за 
Ср би ју“.
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мо же озбиљ но кри ти ко ва ти и од ба ци ти тек ако јој се про тив-
ста ви ре ал на ал тер на ти ва. Ка ко тач но из гле да ал тер на ти ва 
ЕУ, ко ли ко ко шта и ко ли ко је по ли тич ки из во дљи ва? – то су 
пи та ња на ко ја мо ра да од го во ри сва ка евро скеп тич ка стран-
ка у Ср би ји ко ја же ли да озбиљ ни је ар ти ку ли ше ан ти-бри-
сел ску иде ју и при ву че по тен ци јал не гла са че. 

Про блем са срп ским евро скеп тич ким стран ка ма био је 
тај да оне на из бо ри ма 2012. то ни су ус пе ле да ура де. Ра ди-
ка ли и „двер ја ни“ су би ли оштро про тив ЕУ4. Али ни јед-
ни ни дру ги ни су по ну ди ли ни шта ви ше од оп штих фра за 
о то ме да ЕУ мо ра да има ал те на ти ву5. До бро раз ви јен (на 
ско ро 300 стра на) ал тер на тив ни еко ном ски про грам има ла је 
је ди но Де мо крат ска стран ка Ср би је („Про грам равоjа Ср би је 
од 2012-2017. го ди не“, ов де се на во ди као: ДСС, 2012). У Про-
гра му се твр ди ло да је због при ме не Спо ра зу ма о ста би ли за-
ци ји и при дру жи ва њу са ЕУ (ССП) Ср би ја го ди шње гу би ла 
из ме ђу 90 и 120 ми ли о на евра (ДСС, 2012: 138), те се тра жи ло 
ње го во од ба ци ва ње. Ме ђу тим, ни ов де ни је би ло озбиљ ни јег 
раз ма тра ња ал тер на ти ва. Ре а ли стич ки је ста ја ло „да је те шко 
оче ки ва ти да се у ре ла тив но крат ком вре мен ском пе ри о ду 
Ср би ја про би је на не ка но ва тр жи шта (Бра зил, Ки на)“, као 
и да је „за осва ја ње ве ли ких тр жи шта, као што је тр жи ште 
Ру си је од 200 ми ли о на љу ди, нео п ход но обез бе ди ти ква ли-
тет, кван ти тет и кон ти ну и тет ро бе“ (ДСС, 2012: 147). Али, 
ко ли ко би тач но ко шта ло од ба ци ва ње ССП-а и окре та ње ка 
дру гим тр жи шти ма, од но сно ко ли ка би би ла ко рист од за у-

4 „Зе мље ЕУ не мо гу да нам бу ду при ја те љи, јер су уче ство ва ле у бом бар до-
ва њу на ше зе мље, осно ва ле Ха шки три бу нал да се не би ви де ло ко је рас-
ту рио СФРЈ, а он да су 22 др жа ве из ЕУ при зна ле те ро ри стич ко `Косово̀ “, 
го во ри ли су Ра ди ка ли (СРС, 2012). Двер ја ни су пак твр ди ли: „не сме мо се би 
до зво ли ти да бу де мо по след њи след бе ни ци про па ле иде о ло ги је евро у ни јат-
ства(...). На су прот евро фа на ти зму и уто пи зму, ако ЕУ уоп ште оп ста не - ми 
ће мо оста ти евро у здр жа ни“ (Две ри, 2012).

5 Ра ди ка ли су го во ри ли: „пр во мо ра мо да пре ки не мо про цес при дру жи ва ња 
Ср би је ЕУ, а дру го – да вра ти мо ца ри не за ро бу из ЕУ, јер бу џет сва ке го ди не 
са мо на њи ма из гу би 300 ми ли о на евра“ (СРС, 2012). Али, шта по сле те две 
ме ре? – они ни су са оп шти ли. Двер ја ни су пак зах те ва ли “чвр шћу по ли тич ку 
и при вред ну са рад њу са зе мља ма убр за ног раз во ја, на пр вом ме сту чла ни ца-
ма БРИКС-а (Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја, Ки на, Ју жна Афри ка)“, до да ју ћи да је 
„у овом по гле ду Ру си ја наш пр ви и нај ва жни ји стра те шки парт нер“ (Две ри, 
2012). Али, ко ли ко би ко шта ла та пре о ри јен та ци ја, шта би тач но до не ла, а 
шта од не ла, то двер ја ни ни су ни по ку ша ли да из ра чу на ју.
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ста вља ња евро ин те гра циј ских про це са, то се ни у овом ве о-
ма раз ви је ном до ку мен ту ни је раз ма тра ло6.

Да кле, иако су се у стра нач кој по ну ди за из бо ре 2012. у 
Ср би ји пр ви пут по ја ви ла и ја сна евро скеп тич ка ста но ви шта, 
она су ипак оста ла ису ви ше не раз ви је на и не до во но увер љи-
ва да би мо гла озбиљ ни је уоб ли чи ти ан ти бри сел ска осе ћа ња 
де ла јав но сти и за се бе при ву ћи зна чај ни ји број гла со ва. Са ма 
те ма „за и про тив ЕУ“ ни је се на мет ну ла то ком из бор не кам-
па ње као ва жна за опре де ље ње би ра ча. Две нај ја че и у кам-
па њи нај за сту пље ни је стран ке, Де мо крат ска стран ка (ДС) и 
Срп ска на пред на стран ка (СНС), узи ма ле су ком па ти бил ност 
др жав них и еко ном ских ин те ре са Бе о гра да и Бри се ла као не-
што не у пит но и са мо ра зу мљи во. По себ но је ДС ин си сти рао 
на то ме да се, на кон до би ја ња ста ту са кан ди да та (1. мар та 
2012), Ср би ји отва ра ју ле пе еко ном ске и раз вој не пер спек ти-
ве. Са дру ге стра не, евро скеп тич ке стран ке, по пут ДСС, Две-
ри, па и СРС, ни су ин си сти ра ле на свом евро скеп ти ци зму, 
од но сно на пот пу ни јем об ја шња ва њу су штин ског кон флик та 
ин те ре са Ср би је и ЕУ. Та ко су се из бо ри 2012. ипак по ка за ли 
као про пу ште на при ли ка за увер љи ви ју афир ма ци ју евро-
скеп тич ког ста но ви шта.

„Де бри се ли за ци ја“ срп ских би ра ча

Без об зи ра на сла бу при сут ност евро скеп тич ке ар гу-
мен та ци је у глав ним ме ди ји ма, као и на ду гу тран зи ци ју по-
је ди них стра на ка ка евро скеп ти ци зму, а за тим и на њи хо ву 
не до вољ ну спрет ност у из бор ном на сту пу 2012, у Ср би ји је, 
у раз до бљу 2007-2013, за бе ле жен сна жан по раст евро скеп ти-
ци зма. 

6 Уз то, са ма иде ја „по ли тич ке и вој не не у трал но сти“ ко ју је у про грам ској 
књи зи За што Ср би ја а не Европ ска уни ја, штам па ној уочи из бо ра, из нео 
ли дер ДСС Во ји слав Ко шту ни ца, а ко ја је за тим по ста ла лајт мо тив це ле из-
бор не кам па ње ДСС-а, ни је би ла до вољ но ја сна и при влач на за ши ри круг 
љу ди. Та иде ја је ве о ма под се ћа ла на „по ли ти ку не свр ста ва ња“, ко ја је има ла 
сми сао у јед ној са свим дру гој кон сте ла ци ји ме ђу на род них од но са, као и у 
дру го ја чи јем по ло жа ју на ше зе мље, а ко ја 2012. ипак ни је из гле да ла до вољ-
но ре а ли стич на. Та ко ђе, ни у овој књи зи се, на ме сти ма где се те ма ти зу је 
про блем бу ду ћег од но са Ср би је и ЕУ (Ко шту ни ца, 2012: 15-20; 111-114), ни је 
из но си ла кон крет на за ми сао ка ко би тач но из гле да ла „по ли тич ка и вој на 
не у трал ност“ у кон тек сту од но са Ср би је са ЕУ и САД, на јед ној, и Ру си је и 
Ки не, на дру гој стра ни.
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Ако по гле да мо се ри ју те рен ских ис тра жи ва ња јав ног 
мне ња НСПМ 2007-2013. (Ву ка ди но вић и сар., 2013)7, ви де ће-
мо да се у том раз до бљу евро скеп ти ци зам го то во удво стру-
чио (са 21 на 39 по сто), јед на ко као и нео д луч ност (са 7 на 
15 по сто), док је пак евро ен ту зи ја зам за бе ле жио пад са 72 на 
46 по сто. И у дру гим зе мља ма, ме ђу кан ди да ти ма за ЕУ или 
чла но ви ма Уни је, за бе ле жен је по раст евро скеп ти ци зма (То-
до ро вић, 2010). У зе мља ма ЕУ пет на е стор ке, на јед ног евро-
скеп ти ка је, 1990, до ла зи ло де сет евро фи ла, а 2004. све га три 
(Мар ко вић, 2005: 57). Да нас је у зе мља ма ЕУ прак тич но из-
јед на чен удео гра ђа на ко ји има ју по зи ти ван и не га ти ван став 
пре ма Уни ји (по зи ти ван 30 по сто, не га ти ван 29 по сто, не у-
тра лан 39 по сто; Euro ba ro me ter 2012: 15). Као што по ка зу ју 
по да ци из Та бе ле 1, и у Ср би ји је по раст евро скеп ти ци зма 
био до ста брз, и до вео до то га да се, и по ред свих на ве де них 
сла бо сти за го вр ни ка евро скеп ти ци зма, за 5,5 го ди на удео 
скеп ти ка пре ма учла ње њу у Уни ју удво стру чи.

Табела 1
Кретање евроентузијазма и евроскептицизма 

у Србији 2007-2013. (у %)

Да ли сте за улазак 
Србије у ЕУ?

Да Не Нема 
став

Укупно

октобар 2007. 72 21 7 100 
фебруар 2008. 67 23 10 100 

јун 2008. 73 19 8 100 
октобар 2009. 67 22 11 100 
април 2010. 70 16 14 100 

јул 2010. 66 24 10 100 
јун 2011. 61 30 9 100 

август 2011. 55 30 15 100 
децембар 2011. 46 38 16 100

април 2012. 52 32 16 100
децембар 2012. 50 30 20 100

април 2013. 46 39 15 100
Извор: Вукадиновић и сар., 2013.

7 Сва ис тра жи ва ња су ра ђе на на ре пре зен та тив ном узор ку од 1.200 ис пи та ни-
ка, на те ри то ри ји Ср би је, без Ко со ва.
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Уоче на тен ден ци ја па да 2007-2013. мо же се об ја сни ти 
де ло ва њем три чи ни о ца: 1. при зна њем се це си је Ко со ва од 
стра не ве ћи не зе ма ља ЕУ (2008); 2. не пре ста ним при си ља-
ва њем Ср би је да као услов да љег при кљу че ња ЕУ фак тич ки 
при зна ко сов ску се це си ју; 3. еко ном ском кри зом у ЕУ (2009-). 

По вре ме но об на вља ње евро ен ту зи ја зма та ко ђе се мо же 
об ја сни ти по ли тич ком кон јунк ту ром. Скок на 73 од сто, за бе-
ле жен у ју ну 2008, учи нак је до брог из бор ног ре зул та та ли-
сте „За европ ску Ср би ју – Бо рис Та дић“  (ДС, Г17, СПО, ЛСВ, 
СДП) и њи хо ве кам па ње у ко јој је до ми ни ра ла Та ди ће ва иде-
ја да „не мо же мо да убе ђу је мо европ ске др жа ве да не при зна-
ју Ко со во ако смо из ван ЕУ”, те да је, на вод но, пот пи си ва њем 
ССП Ср би ја „се би отво ри ла про стор да вр ши ста лан при ти-
сак на европ ске др жа ве ко је су при зна ле не за ви сност Ко со ва 
(да се пре до ми сле? – С. А), али и да пру жи ефи ка сну по др-
шку оним чла ни ца ма ко је то ни су учи ни ле“ (Тан југ, 2008). 

Та ко ђе, и уз лет евро ен ту зи ја зма за бе ле жен у апри лу 
2010. ла ко се мо же об ја сни ти учин ком уки да ња ви за, од но сно 
пр вим по сле ди ца ма ста вља ња Ср би је на Шен ген ску ли сту, у 
де цем бру 2009. Исто, опо ра вак евро ен ту зи ја зма, за бе ле жен у 
апри лу 2012, по сле ди ца је до брог ути ска ко је је при хва та ње 
кан ди да ту ре Ср би је, у Бри се лу, 1. мар та 2012, оста ви ло на 
гра ђа не.

У осно ви, ме ђу тим, ре ла тив на ве ћи на гра ђа на до жи-
вља ва ла ЕУ као не при ја тељ ску си лу. Иако је за ула зак у ЕУ 
46 по сто гра ђа на, чак 41 по сто сма тра да је ЕУ не при ја тељ ска 
фор ма ци ја (при ја тељ ска 34 по сто, не зна 25 по сто; Та бе ла 2). 
Да кле, ви ше је оних ко ји су за ула зак у ЕУ (46 по сто), не го 
оних ко ји ми сле да је ЕУ при ја тељ ска пре ма Ср би ји (34 по-
сто). То зна чи да је чак и део оних ко ји ни су си гур ни да ли је 
ЕУ при ја тељ Ср би ји или не, ипак за ула зак у Уни ју. 
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Табела 2
ЕУ као непријатељска сила (у %)

(април 2013)
Коју од следећих 

држава / заједница 
сматрате претежно 

пријатељском, 
а коју претежно 

непријатељском?

прија-
тељска

неприја-
тељска

не знам 
/ немам 

став
Укупно

Русија 88 3 9 100

Кина 83 4 13 100

Црна Гора 61 24 15 100

Македонија 75 11 14 100

Турска 40 31 29 100 

ЕУ 34 41 25 100

Немачка 25 54 21 100 

Велика Британија 22 50 28 100 

САД 15 65 20 100 

Хрватска 13 73 14 100 

Албанија 7 80 13 100
Извор: Вукадиновић и сар., 2013.

Та ко ђе, у јав ном мне њу Ср би је ве ћин ски је став да, уко-
ли ко је услов за ула зак у ЕУ пре ста нак по др шке Ср би ма на 
Се ве ру Ко со ва, тај услов би тре ба ло од би ти (68 од сто, а 16 
по сто да би га тре ба ло при хва ти ти; Та бе ла 3). Не тре ба за бо-
ра ви ти да Бри сел ши ро ко ко ри сти „по ли ти ку усло вља ва ња“ 
ка ко би од кан ди да та за члан ство до био што ви ше усту па ка 
(То до ро вић, 2011), те да је још 23. ав гу ста 2011. не мач ка кан-
це лар ка Ан ге ла Мер кер из ја ви ла да Ср би ја не мо же да ра чу-
на на до би ја ње ста ту са кан ди да та све до тле док не „уки не 
па ра лел не струк ту ре на се ве ру Ко со ва“ (Из ја ва, 2011). Пре-
го во ри во ђе ни у Бри се лу, по чет ком 2012, из ме ђу Бе о гра да и 
При шти не, а уз по сред ни штво ЕУ, из ри чи то су ишли у том 
прав цу, уз од су ство го то во сва ке кри тич но сти глав них бе о-
град ских ме ди ја пре ма та квом зах те ву Бер ли на и Бри се ла. 
Ипак, као што по ка зу је Твбе ла 3, и да ље ве ли ки део јав ног 
мне ња Ср би је од би ја зах тев Бри се ла да се Ср би ја по ву че са 
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по след њег де ла Ко со ва над ко јим још има не ку кон тро лу, 
што би зна чи ло пре пу шта ње Се ве ра Ко со ва При шти ни. 

Табела 3
ЕУ и Север Косова (у %)

(април 2013)

Уколико би услов за улазак у ЕУ било прихватање 
независности  Косова и престанак подршке Србима на северу, 

да ли мислите да би тај услов требало прихватити?  
Да 16
Не 68

не знам / немам став 16
Укупно 100

Извор: Вукадиновић и сар., 2013. 

Ка да је пак реч о мо гу ћим стра те шким ал тер на ти ва ма 
ЕУ, ве ћин ско је рас по ло же ње гра ђа на Ср би је (69 по сто) за ус-
по ста вља ње да ле ко те шњих од но са са  Ру си јом (Та бе ла 4, пр-
во пи та ње). Ста вље ни пред нео ду ми цу ко ме да ти пред ност 
– ЕУ или Ру си ји (Та бе ла 4, дру го пи та ње) – нај ве ћи део ис-
пи та ни ка (44 по сто) од го ва ра „под јед на ко“, али од мах за тим 
сле ди од го вор „Ру си ји“ (37 по сто), док за ЕУ оп ти ра увер-
љи ва ма њи ма (12 по сто). Ако има мо у ви ду чи ње ни цу да је 
евро ен ту зи ја зам до ми нант ни дис курс го то во це ле на ше по-
ли тич ке и ме диј ске ели те, он да овај на лаз ипак по ка зу је сна-
жне ка па ци те те срп ског би рач ког те ла да при хва ти мо гу ћу 
стра те шку пре о ри јен та ци ју др жав не по ли ти ке.

Табела 4
Руска алтернатива (у %)

(април 2013)

Да ли подржавате савез Србије са Русијом?
Да 69
Не 16

немам став / без одговора 15
Укупно 100
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Да ли сте за то да Србија развија:
најближе могуће односе са Русијом, па тек онда са ЕУ 37
најближе могуће односе са ЕУ, па тек онда са Русијом 12

подједнако добре односе и са ЕУ и са Русијом 44
не знам/ немам став 7

Укупно 100
Извор: Вукадиновић и сар., 2013. 

Кочничари „дебриселизације“

Иако је у Ср би ји не сум њи во на де лу „де бри се ли за ци ја“ 
би рач ког те ла, она је ипак огра ни че на де ло ва њем не ко ли ко 
чи ни ла ца. Нај пре, при ме тан је рас ко рак из ме ђу ру ко вод ства 
по је ди них стра на ка и њи хо вих би ра ча ка да је реч о од но су 
пре ма ЕУ. Би рач ко те ло је че сто ма ње на кло ње но евро ин те-
гра ци ја ма, не го ру ко вод ство. Ако по гле да мо укр шта ње стра-
нач ког опре де ље ња (за пар ла мен тар не пар ти је) и од го во ра на 
пи та ње „Да ли по др жа ва те ула зак Ср би је у ЕУ?“ (Та бе ла 5, 
гле да ти ко ло не под IV/13), ви де ће мо да се стран ке пре ма гла-
са чи ма мо гу по де ли ти у три гру пе. У пр ву спа да ју стран ке у 
ко ји ма огром ну ве ћи ну чи не евро ен ту зи ја сти (УРС 83 по сто, 
ДС 82 по сто и ЛДП 81 по сто) и чи ја ру ко вод ства за го ва ра ју 
евро ин те гра циј ску по ли ти ку. У дру гу гру пу спа да ју стран ке 
у ко јој ве ћи ну чи не евро скеп ти ци (ДСС 79 по сто) и чи ја ру ко-
вод ства су евро скеп тич ка. У тре ћу пак гру пу спа да ју стран ке 
где је од нос евро ен ту зи ја стич ких и евро скеп тич ких гла са ча 
из јед на чен (у СНС 42:45 по сто, у СПС 42:37 по сто), али њи хо-
ва ру ко вод ства ипак во де евро ен ту зи ја стич ку по ли ти ку. 
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Табела 5
Присталице парламентарних странака и однос према ЕУ (у %)

децембар 2011. (XII/11) и април 2013. (IV/13)

Да ли подржавате улазак Србије у ЕУ?

Странка
ДА НЕ немам став укупноXII/11 IV/13 XII/11 IV/13 XII/11 IV/13

ДС  
(Б. Тадић/Д.

Ђилас)
83 82 9 14 8 4 100

СНС  
(T. Николић/ 

А. Вучић)
27 42 56 45 17 13 100

ДСС  
(В. 

Коштуница)
26 10 60 79 14 11 100

СПС  
(И. Дачић) 52 42 35 37 13 21 100

ЛДП  
(Ч. Јовановић) 91 81 6 5 3 14 100

Г17+/УРС  
(M. Динкић) 70 85 13 5 17 10 100

Неизјашњени 42 46 38 32 20 22 100

Извор: Вукадиновић и сар., 2013. 

У том по гле ду је по себ но ка рак те ри стич на ди на ми ка 
од но са ру о вод ства и гла са ча СНС, баш ка да је у пи та њу став 
пре ма ЕУ. И би ра чи и глав ни по ли ти ча ри из СНС до ла зе из 
кор пу са ста ре Срп ске ра ди кал не стран ке. И док су пр ва ци 
СНС, на кон рас це па, у јав ним на сту пи ма од луч но при хва-
ти ли ори јен та ци ју ка Бри се лу, до тле су њи хо ви сим па ти зе-
ри, по иде о ло шкој инер ци ји, на ста ви ли да бу ду сум њи ча ви  
пре ма ЕУ. Тај део би рач ког те ла се, за пра во, на шао у сво је-
вр сној тран зи ци ји из на ци о нал но-су ве ре ни стич ког у евро-
уни о ни стич ки та бор (Па вло вић и Ан то нић, 2008: 152-3). Ако 
по гле да мо ка кав је не ка да био став при ста ли ца СНС пре ма 
ЕУ (Та бе ла 5, гле да ти ко ло не под XII/11) ви де ће мо да је још 
у де цем бру 2011. од нос про тив ни ка и при ста ли ца учла ње ња 
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у ЕУ ме ђу на пред њач ким гла са чи ма био је 56 по сто про тив, 
27 по сто за (17 по сто нео д луч ни). То је да ва ло сра зме ру ме ђу 
на пред ња ци ма од 2:1 у ко рист евро скеп ти ка. 

Ме ђу тим, до ла ском на власт СНС уче ста ле су из ја ве 
њи хо вих чел ни ка у ко ме је ула зак Ср би је у ЕУ пред ста вљан 
као је ди на мо гу ћа по ли тич ка оп ци ја. Та ко је пред сед ник 
СНС, Алек сан дар Ву чић, 29. но вем бра 2012, у скуп шти ни ре-
као: „Ако не ко ми сли да мо же мо ла ко без Евро пе, ја ћу вам 
ре ћи да не мам ни ка кву дог му, ја вам ка жем ми не мо же мо да 
пре жи ви мо. Не ће мо има ти од че га да ис пла ти мо пен зи је» 
(РТС, 2012; кур зив С. А). А пар да на доц ни је је у аме рич-
ком кон гре су из ја вио: „Ула зак у ЕУ је наш глав ни циљ и то 
је је ди ни пут ко јим мо же мо да по бољ ша мо стан дард на ших 
гра ђа на (...)Не мо же мо да пре не брег не мо чи ње ни цу да је наш 
нај ве ћи парт нер, ин ве сти тор и до на тор баш ЕУ. Без парт нер-
ства са њи ма, њи хо ве по мо ћи и ин ве сти ци ја не ма нам бу дућ
но сти” (Ми шић, 2012; кур зив С. А).

Има ју ћи у ви ду да је, у ме ђу вре ме ну, удео гла са ча СНС 
ско чио, а ДС пао, за от при ли ке де се так ин дек сних по е на, по-
ве ћа ње уде ла евро ен ту зи ја ста ме ђу гла са чи ма СНС (са 27 на 
42 под сто) мо жда би се мо гло об ја сни ти при ли вом у СНС но-
во при до шлих сим па ти зе ра ко ји су не ка да оп ти ра ли за ДС. 
Ме ђу тим, ова хи по те за се мо ра се од ба ци ти. На ве де но ис тра-
жи ва ње, на и ме, по ка зу је да су раз о ча ра ни гла са чи ДС огром-
ном ве ћи ном (њих 5/6) оти шли у из бор не ап сти нен те или 
нео д луч не8. Оно што се мо же за кљу чи ти је сте да се, ба рем 
ка да је реч о ЕУ, део СНС гла са ча „пре у мио“ и по чео да по-
др жа ва ула зак Ср би је у ЕУ. А за слу га за то се мо же при пи са-
ти пре све га ути ца ју ре то ри ке стра нач ког ру ко вод ства СНС, 
пр вен стве но не по ко ле бљи ве евро ен ту зи ја стич ке ре то ри ке 
но вог ли де ра на пред ња ка и сва ка ко нај по пу лар ни јег срп ског 
по ли ти ча ра, Алек сан дра Ву чи ћа.

Ипак, то пре у мље ње де ла на пред њач ких гла са ча ни-
је пре ви ше ду бо ко и трај но. Из Та бе ле 6 се ви ди да го то во 

8 Та ко се и мо же об ја сни ти да је у ка те го ри ји „не из ја шње ни“ (ко ја об у хва та 
из бор не ап сти нен те и стра нач ки нео пре де ље не) до шло до по ве ћа ња уде ла 
евро ен ту зи ја зма, уз сма ње ње уде ла евро скеп ти ци зма (ви ди Та бе лу 5). За-
пра во је ак ту ел ни по раст мо гу ћих гла со ва за СНС, ко ји бе ле же сва ис тра жи-
ва ња, ви ше по сле ди ца од ла ска ДС гла са ча у ап сти нен те (због че га је ско чио 
удео СНС би ра ча ме ђу опре де ље ни ма), не го не ке ве ће про ме не стра нач ког 
опре де ље ња срп ских би ра ча.
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по ло ви на оних из СНС ко ји су за ула зак у ЕУ ни је у ста њу 
да оце ни да ли је ЕУ при ја тељ ска или не при ја тељ ска пре ма 
Ср би ји. Да кле, зна тан део би ра ча СНС је у кон тра дик тор ној 
по зи ци ји: сма тра ју да Ср би ја тре ба да се уто пи у бри сел ску 
су пер-др жа ву, а да уоп ште ни су си гур ни да ли нам је та над-
на ци о нал на струк ту ра при ја тељ или не при ја тељ.

Табела 6
Оцена ЕУ страначких присташа (у %)

(април 2013)
Да ли ЕУ сматрате претежно пријатељском 

или претежно непријатељском?

странка пријат-
ељска

непри ја-
те љска

не знам/
 немам 

став
Укупно 

ДС (Д. Ђилас) 60 24 16 100
СНС (А. Вучић) 24 48 28 100
СРС (В. Шешељ) 10 75 15 100

ДСС (В. Коштуница) 10 73 17 100
СПС-ПУПС-ЈС 

(И.Дачић) 28 36 36 100

ЛДП (Ч. Јовановић) 91 0 9 100
УРС (M. Динкић) 85 10 5 100

Неизјашњени 33 40 27 100
Извор: Вукадиновић и сар., 2013. 

Све у све му, не сум њи во је до шло до из ве сне тран зи ци је 
де ла би рач ког те ла ко је на ги ње ка СНС из евро скеп ти ци зма 
у евро ен ту зи ја зам. Јер, ако је од нос евро скеп ти ка и евро ен-
ту зи ја ста код би ра ча СРС, у ју ну 2008, био 4:1, по што је на-
пра вљен рас цеп и ство ре на СНС (ок то бар 2008), тај од нос се 
код оних гла са ча ко ји су пре шли у СНС по чео сма њи ва ти, па 
је до де цем бра 2011. он пао на 2:1, а ви ди мо ка ко се у апри лу 
2013. он фак тич ки из јед на чио, тј. свео на 1:1.  

Тим ла га ним (прем да и да ље плит ким) пре у мље њем 
де ла гла са ча до ми нант не по ли тич ке стран ке у Ср би ји знат-
но је успо рен про цес де бри се ли за ци је на шег би рач ког те ла. 
Уоп ште, тај про цес би био да ле ко бр жи да не по сто ји го ле ми 
рас ко рак из ме ђу евро ен ту зи ја зма код на ше дру штве не ели те 
и оног код на ших гра ђа на. Док је у на шој дру штве ној ели ти 
– по ли тич кој, еко ном ској, ме диј ској и кул тур ној – омер евро-
скеп ти ка и евро ен ту зи ја ста нај ма ње 5:1 (ово је мо ја про це на; 
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за са да не рас по ла же мо од го ва ра ју ћим ис тра жи ва њи ма), до-
тле је тај омер у гра ђан ству, као што по ка зу је на ве де но ис-
тра жи ва ње, око 3:2.

Ме ха ни зам амор ти зо ва ња про це са де бри се ли за ци је 
Ср ба, ко јим се слу жи на ша, углав ном ком пра дор ска ели та 
(ви де ти: Ан то нић, 2012: 45-73), нај бо ље се мо же раз у ме ти 
пре ко Та бе ле 7. Про бри сел ски би ра чи – ако узме мо у об зир 
са мо опре де ље не – чи не бла гу ве ћи ну у би рач ком те лу: од-
нос евро ен ту зи ја ста и евро скеп ти ка ту је 54:46. Ме ђу тим, ка-
да по ли тич ка ели та фор му ли ше ста нач ке про гра ме и ка да се 
гла со ви би рач ког те ла „ули ју“ у стран ке, до ла зи до пра вог 
„тран ссуп стан ци ра ња“. По сма тра мо ли са да те гла со ве по 
про грам ским опре де ље њи ма њи хо вих стра на ка, од нос 54:46 
се пре тва ра у 84:16 у ко рист евро ен ту зи ја ста. Ко нач но, ка да и 
из бор ни ценз, те рас по де ла ман да та од ра де свој део по сла (па 
СРС и Две ри оста ну ван скуп шти не), сра зме ра 54:46 у пар ла-
мен ту по ста је 93:7.

9101112

Табела 7
„Танссупстанцирање“ евроскептика у евроентузијасте

Однос 
бирача 

према ЕУ9

Удео у гласови
ма10 странака 

про11 и контра12 
ЕУ

Удео у мандати
ма странака про 

и контра ЕУ

Евроентузијасти 54 84 93
Евроскептици 46 16 7

Ова сра зме ра у по след њем ко ра ку се пре сли ка ва и у ме-
ди ји ма. Под из го во ром да стран ке до би ја ју ме диј ски про стор 
за из но ше ње ста во ва у скла ду са сво јом пар ла мен тар ном сна-
гом, за сту пље ност евро скеп тич ких гле ди шта (ре ци мо, ДСС) 
у на шим ве ли ким гла си ли ма рет ко пре ла зи 5-7 по сто. Та ко је 
круг за тво рен. Евро скеп ти ци зма је у ме ди ји ма го то во де сет 
пу та ма ње не го у би рач ком те лу, а то ра ди кал но успо ра ва 
„раш ча ра ва ње“ гра ђа на Ср би је од бри сел ских на ра ти ва. 

9 Постотак у овој колони се односи на испитанике који су, у истраживању 
НСПМ у априлу 2013, дали одговор на питање Да ли сте за улазак Србије у 
ЕУ? (без неизјашњених и неодлучних).

10 На изборима у мају 2012.
11 ДС, СНС, СПС, УРС, ЛДП, странке мањина.
12 ДСС, СРС и Двери.
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* 
*   *

У Ср би ји је уоч љив тренд опа да ња евро ен ту зи ја зма, 
од но сно по ра ста евро скеп ти ци зма. Ме ђу тим, тај тренд се не 
ви ди по са ста ву скуп шти не, чи јих 93 по сто ме ста тре нут но 
за у зи ма ју евро ен ту зи ја стич ке стран ке. Нај ве ће за слу ге за 
овај рас ко рак при па да пре све га вла да ју ћим стран ка ма, СНС 
и СПС, чи ја ру ко вод ства во де чвр сту про бри сел ску по ли ти-
ку, иако су њи хо ви гла са чи из ра зи то ам би ва лент ни. То је и 
глав на коч ни ца бр же „де бри се ли за ци је“ срп ских би ра ча. Хо-
ће ли се по ме ну ти тренд и у бу дућ но сти на ста ви ти, и ко јом 
бр зи ном, за ви си ће од по ли тич ке кон јунк ту ре, а пр вен стве-
но од ис хо да са да шњих пре го во ра Бе о гра да и Бри се ла (одн. 
При шти не) о ре ша ва њу ко сов ског пи та ња. 

Slo bo dan An to nic

ABO UT «DEBRUS SEL SI ZA TION”  
OF SER BIAN VO TERS: 

EURO SCEP TI CISM IN THE PU BLIC OPI NION

Summary

In the first part of the pa per aut hor pre sents the main euro
skep ti cal ar gu ments that can be fo und in pu blic opi nion in Ser bia, 
and de scri bes the tran si tion of cer tain Ser bian par ti es to wards 
Euro scep ti cism. In the se cond part of the pa per aut hor de scri
bes the 20072013 trend of dec re a se Euro ent hu si asm (from 72% 
to 46%), and in cre a sed of Euro scep ti cism (from 21% to 39%, as 
well as in de ci si ve ness, from 7% to 15%). Ho we ver, this trend is 
not map ped in the com po si tion of the par li a ment, whe re 93% of 
se ats oc cu pied by Euro ent hu si a stic par ti es. This pa ra dox is di
scus sed in the third part of the pa per, whe re it is shown that most 
re spon si bi lity for this di scre pancy be longs to the ru ling party, the 
SNS and SPS, who se le a der ship car ried firm proEU po licy, even 
tho ugh the ir highly am bi va lent vo ters. Will this trend to con ti nue 
in the fu tu re wo uld de pend on the po li ti cal co njun ctu re, and espe
ci ally of the out co me of the cur rent ne go ti a ti ons bet we en Bel gra
de and Brus sels (or Pris hti na) con cer ning of the Ko so vo is sue. 
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Resume

In the first part of the paper author presents the main euro
skeptical arguments that can be found in public opinion in Serbia, 
and describes the transition of certain Serbian parties towards 
Euroscepticism. In the second part of the paper author describes 
the 20072013 trend of decrease Euroenthusiasm (from 72% to 
46%), and increased of Euroscepticism (from 21% to 39%, as 
well as indecisiveness, from 7% to 15%). However, this trend is 
not mapped in the composition of the parliament, where 93% of 
seats occupied by Euroenthusiastic parties. This paradox is dis
cussed in the third part of the paper, where it is shown that most 
responsibility for this discrepancy belongs to the ruling party, the 
SNS and SPS, whose leadership carried firm proEU policy, even 
though their highly ambivalent voters. Will this trend to continue 
in the future would depend on the political conjuncture, and es
pecially of the outcome of the current negotiations between Bel
grade and Brussels (or Prishtina) concerning of the Kosovo issue. 

The fundamental weakness of a eurosceptic position in Ser
bia is certainly the lack of closer consideration of the following 
issue – what is an alternative to Serbia’s accession to the EU? 
Taking an alternative into consideration is, namely, an important 
factor in eurosceptic argumentation, since one social option can 
only be seriously criticised after it has been confronted with a 
real alternative. Serbia, as a state and society, has to think what it 
will do if things go wrong, or in other words, what ”exit strategy” 
will it implement. Although most of the Serbian political elite for 
now sincerely wants to join the EU, for the time being it is not 
considering what to do if its aim fails. Such attitude is always 
frivolous and far from the European ideals – because every seri
ous country has an exit strategy and strategic alternative.

However, it is important that, in the confrontation of eu
rosceptics and euroenthusiasts in Serbia, there be as many argu
ments as possible, and as little propaganda and manipulation. 
The role of the ”public intellectuals” is to remember all argu
ments, pros and cons, to pass them through the filter of rational
ity, and present them to the public in a systematic manner.
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ство про све те, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.

ЗоранПетровићПироћанац*

EВРО - ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ И НОВА 
БЕЗ БЕДНО СНА АР ХИ ТЕК ТУРА 

ЈУГОИСТОКA ЕВРО ПЕ  
„БОНД СТИЛ“- НО ВИ „РАМ ШТАЈН“ И 
УТЕ РИ ВАЧ У ЕВРО - ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ **

Са же так 

Израда нове америчке доктрине за планету, “осигу
равањедасениједнојривалскојсуперсилинедозволиизра
њање уЗападнојЕвропи,Азији, илинатериторијибившег
СовјетскогСавеза”, изражена је  у „Водичу за планирање
одбране“.Уњемусупутоказиостварењанеприкосновеног
америчкоглидерства.Поредосталог:„Најважнијејеосећа
њеда је светскипоредак у крајњем случају подржаванод
САД...Америкабитребалодабудеумогућностидаделује
независнокадасенеможеоркестриратиколективнаакци
ја”.Овај документпратили су и разрађени концептинове
војне доктрине, која је популарно названаwinwin, ато је
концептратовањаузистовременадвавојишта.

ТајпроцескоинцидираојесазадирањемСАД,попрви
путуисторији,уБалкан,аконцептјетешкоосакатиоце
локупансрпскинарод.Потомје,наперверзанначин,следио
итрајућипроцесинтеграцијезгариштаексјугословенског
просторауевропски.
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Кључне речи: Нова безбедносна архитектура Југоистока
Европе,индиректнастратегија,Водичзапла
нирање одбране,  „Глобални пајкан“ доктри
насинхроногратовањана двавојишта,“тр
бухСрбије,“економскинекорисназонaЕвропе,
„Бондстил“, Цвијићева директриса, Дунавска
директриса,„хај текодсутниагресор,“док
трина“неколицинаспраммноштва“.

Антиципацијскапролегомена

Раз ди ра ње “трбуха Србије“ (ка ко је ве ли ки ге о граф 
Ми ло ван Ра до ва но вић на зи вао Ко со во и Ме то хи ју) је стра-
те гиј ска за вр шни ца ра до ва на но вој европ ској без бед но сној 
ар хи тек ту ри у зо ни Ју го и сто ка. Ти ра до ви из про це са ду гог 
тра ја ња до не ли су нам, по сле бом бар до ва ња Ср би је 1999, ба-
зу “Бонд стил“, крун ски до каз на о па ког аме рич ког кон цеп та 
ује ди ња ва ња Евро пе. Нај пре ево ауто ро ве про ле го ме не за до-
га ђа је ко ји су сле ди ли на срп ском и окол ном тлу, об ја вље не 
1991. го ди не.

“У Ме ди те ра ну су Аме ри кан ци, са Ше стом фло том, 
при сут ни још од кра ја Дру гог свет ског ра та, али је са да из у-
зет но за ни мљив њи хов не скри ве ни ин те рес за Бал кан. Усу-
дио бих се чак да тај ин те рес ло ка ли зу јем по себ но на Ал ба-
ни ју и Ју го сла ви ју. У вре ме ка да ни ка кав по ли тич ки до га ђај 
ви ше не мо же да шо ки ра, не тре ба ис кљу чи ти мо гућ ност да 
се од мах по до крај чи ва њу ко му ни стич ког ре жи ма у Ал ба-
ни ји, на ђе мо пред, за што да не, јед ним но вим са ве зом Аме-
ри ка на ца са не - ко му ни стич ком, ве ро ват но и исла ми зо ва-
ном, Ал ба ни јом. Њи хо ве по мор ске и ра кет не ба зе на ула зу у 
Ја дран сва ка ко ни су стра те гиј ски чи ни лац за пот це њи ва ње. 
Ју го сла ви ја, опет, по при вред ној и по ли тич кој ор га ни за ци ји 
дру штва убе дљи во нај бли жа Евро пи, пред ста вља за Аме ри-
кан це тач ку за де ста би ло зо ва ње Евро пе, про стор ко ји мо же 
у од ре ђе ним окол но сти ма да уз др ма све што је ЕЗ по сти гла 
по след њих де це ни ја. 

За то Ср би ја пре све га, а и Хр ват ска и БиХ, ни ка ко не ће 
за Аме ри кан це би ти стра те гиј ски улог ми нор ног зна ча ја јед-
не Гра на де, или Ни ка ра гве. Ни су без осно ва ни раз ми шља-
ња да упра во Аме ри кан ци ма од го ва ра у овој фа зи гун гу ле 
у Ју го сла ви ји чак и ја ча ње фа ши со ид них оп ци ја. Се ти мо се 
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да су Аме ри кан ци и фран ки зам ду го одр жа ва ли у Евро пи, и 
ни шта им ни је сме та ло што је то био не де мо крат ски ре жим...
Ана ли ти ча ри из Стејт де парт мен та, ЦИА и Пен та го на сва-
ка ко по себ но про у ча ва ју Евро пу и ње не сла бе тач ке, по себ но 
бив ше ко му ни стич ке про сто ре, ко ји та ко ђе при род но хр ле у 
за гр љај Евро пе Два на е сто ри це. Аме ри кан ци са да, без сум-
ње, ра де на за о кру жи ва њу но ве стра те ги је пре ма Евро пи, па 
се усу ђу јем да ту стра те ги ју ге о граф ски ло ка ли зу јем на про-
стор Ју го сла ви је, као из у зет но по год ну за њи хов на чин де ло-
ва ња у пост ко му ни стич кој Евро пи. Ју го сла ви ја је но во стра-
те гиј ско бој но по ље у не ви дљи вом су да ру Евро пе и Аме ри ке 
на рас кр шћу сто ле ћа. При том је пот пу но бе зна чај но има ју ли 
по сла са ко му ни сти ма, со ци ја ли сти ма, или ка пи та ли сти ма 
на на шем про сто ру.

Ре фе рент ни струч њак за стра те ги ју, фран цу ски ге не рал 
Ан дре Бо фр, ка же да је  ‘стра те ги ја не пре ста на ин вен ци ја за-
сно ва на на хи по те за ма ко ји ма би тре ба ло екс пе ри мен ти са ти 
у пу ној ак ци ји, и где ће се гре шке у про це ни те шко пла ћа ти 
по ра зом.” Он до да је “да упра во у то ме ле жи нај ве ћа те шко ћа 
стра те ги је, на ро чи то у епо ха ма бр зе ево лу ци је, ка кав је да нас 
слу чај.’ 1  

За Аме ри кан це су, твр дим, Ср би да нас ве ли ки стра те-
гиј ски иза зов ко ји пре ва зи ла зи њи хо ву де мо граф ску и ге о-
граф ску ва жност.САД сва ка ко у стра те гиј ским сту ди ја ма на 
ко ји ма ра де, или ко је су за вр ши ле, на сто је да из бег ну стра-
те гиј ске гре шке ко је су у про шло сти чи ни ле европ ске си ле 
на на шем про сто ру, пре све га увек нај ви ше за ин те ре со ва ни 
- Ен гле зи. Да нас у ту ка те го ри ју спа да ју нај пре Нем ци, па 
он да и Ита ли ја ни, Аустри јан ци, Бу га ри, као и Фран цу зи, мо-
де ра тор Евро пе. На чел не из ја ве Аме ри ка на ца, ко је су слич не 
европ ским, да су за це ло ви ту Ју го сла ви ју, до мен су ди пло-
мат ске ру ти не. Реч је о са свим ра зу мљи вим ма не ври ма ве ли-
ких си ла у до ме ну стра те ги је, ко ја ви ше ни је ди рект на, већ 
ин ди рект на, а она под ра зу ме ва да су ве ли ки ра то ви за до-
глед но вре ме не мо гу ћи, али да они ма ли, ло кал ни, пра ви или 
по ли тич ки ра то ви, мо ра ју да тра ју, да се пот хра њу ју. Аме ри-
кан ци ма су по треб не  ти ња ју ће ва три це на Бал ка ну, а срп-

1 Ви де ти: Be a u fre, An dré, Intoduction à la stratégie, Pa ris, IFRI/Eco no mi ca, 
1985.
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ски про стор и анар хич ни мен та ли тет тог на ро да олак ша ва ју 
стра те гиј ским ана ли ти ча ри ма кре и ра ње мо гу ћих ва ри јан ти 
за бу дућ ност.

Срп ска др жа ва је зна чај на за Евро пу, то зна ју и Аме-
ри кан ци и ЕЗ. Ово пи та ње је из у зет но ком пли ко ва но, а мо-
гу ће га је увек до дат но ком пли ко ва ти, уз при ме су хр ват ског 
и бо сан ског про сто ра. Ка да се све то за о кру жи шип тар ско 
-  ал бан ским про бле мом, он да оста је мо шам пи о ни ге о по ли-
тич ког ша ха овог де ла Евро пе.  

Ср би ја та ко из ра ња ла га но као онај фи ло зоф ски ка мен 
ко ји омо гу ћу је да се ре ше сви про бле ми, о ко ме го во ри по-
зо ри шни ко мад “Зиг фрид”. За том фор му лом, у по ме ну тој 
пред ста ви Жи ро дуа, тра га ју не мач ки ге не ра ли. На та кво тра-
га ње ми ри ше не ка ко и за пе тља ност срп ског пи та ња у Евро-
пи, ко ме, ру ку на ср це, тре ба при до да ти и хр ват ско, бо сан ско 
и шип тар ско пи та ње.” 2

Та 1991. го ди на би ла је вре ме ка да су ове про сто ре по-
хо ди ли Лорд Ка ринг тон, Ван Дер Брук, Сај рус Венс и слич ни 
по ли тич ки ка ли бри За пад не али јан се, ко ја тек што је би ла 
из ма са кри ра ла Ира ча не. Би ло је то до ба Ро бе ра Ба ден те ра, 
ко ме су број ни ов да шњи струч ња ци за ме ђу на род но пра во 
и ме ђу на род не од но се зду шно пред ла га ли “Не ке мо гу ће им-
пли ка ци је ко ре ни тог ме ња ња устав ног устрој ства Ју го сла ви-
је - Ме ђу на род но прав ни и по ли тич ки аспек ти тзв. ‘Раз дру-
жи ва ња.’”3 

У јед ном од ре дов них ра диј ских ко мен та ра на Ра ди ју Б 
- 92, го ди ну ка сни је ,4 аутор је ви део бу ду ћу  “Ср би ју -  као ге-
о стра те шки чва рак”. По ме нуо је и ста рог по зна ни ка, док то ра 
Ан ту Ци ли гу, ми сте ри о зног по ли тич ког ли сца и, за ауто ра, 
нај ве ће име хр ват ске по ли ти ке XX ве ка. У књи зи, “Сам кроз 

2 Из ме ђу 17. и 19. ју на 1991, на РТС - у и на ра ди ју Б - 92 аутор је са оп штио ову 
стра те гиј ску ана ли зу на сло вље ну “Аме ри кан ци, Евро па, Бал кан и Ср би”. 
Ве ро ват но су из не ти ста во ви за зву ча ли мно ги ма фу ту ри стич ки, или пак 
нео збиљ но, али је бли ска бу дућ ност у мно го ме над гра ди ла ова стра те гиј ска 
пред ви ђа ња за срп ски про стор.

3 Експертска расправа у Центру за статегијске студије у Београду, априла 
1991. у којој су учествовали: др Константин Обрадовић, Ристо Блажевски, др 
Живојин Јазић, Цвијето Јоб, др Станко Ниц, др Данило Турк, др Ватрослав 
Векарић, итд.

4 Ра дио Б92 , 07. 04. 1992. Ци ти ра но у: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Суно
врат,Ју го и сток, Бе о град, 2000.
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Еуро пу у ра ту”, из да ту 1978. у Ри му, он ка же: ”Атен тат ко ји је 
28. лип ња био учи њен на аустриј ског при је сто ло на сљед ни ка 
Фра њу Фер ди нан да - атен тат ко ји је за тим био по вод за Пр ви 
свјет ски рат - по ка зао је да Бо сна пред ста вља јед ну од кри-
тич них то ча ка су вре ме не свјет ске по ли ти ке. У тре ћем свјет-
ском ра ту, ако чо вје чан ство бу де има ло не сре ћу да га до жи-
ви, Бо сна мо же по ста ти од лу чу ју ће под руч је за из лаз Ру са на 
Сре до зем но мо ре, или Аме ри ка на ца на Ду нав, дру га Ко ре ја и 
не што ви ше.»5Ци ли га је био у пра ву пред ви ђа њем аме рич-
ког спу шта ња до Ду на ва. То је је дан од рет ких стра те гиј ски 
ва жних про сто ра све та у ко ји Аме ри кан ци ни су  прет ход но 
за би ли свој нос и Ци ли гин  ана ли тич ки и ан ти ци па тор ски 
ум је ова кву стра те ги ју  мо гао да  на слу ти одав но.6 

По че так 1992. го ди не је за при ље жне ана ли ти ча ре (и 
тек овлаш на ја вљи ва не но ве европ ске без бед но сне ар хи тек-
ту ре) био већ при лич но алар ман тан, па је на спрам по тму лог 
ћу та ња Др жа ве и ње них стра те гиј ских струк ту ра мо гло да 
се на зре ка ко Евро па и Аме ри ка на ме њу ју та да шњој Ју го-
сла ви ји, за хва љу ју ћи у до број ме ри стра те гиј ски не до ра слим 
др жав ним ру ко во ди о ци ма, ве ли чи ну нај у же мо гу ће Ср би је.7 
И све тра ге ди је ко је су се де си ле срп ском на ро ду по то њих 

5 Ви де ти: SamkrozEuropuuratu (1954, 1978), при ват но из да ње, Рим. Др Ан те 
Ци ли га (1898-1992), је дан од нај зна чај ни јих ин те лек ту ла ца Хр ват ске у ХХ 
сто ле ћу. Ис тра нин, су о сни вач КПЈ, члан По лит би роа, пи сац. Од 1926. до 
1935. У СССР-у, пре да вач у пар тиј ској шко ли за ју го сло вен ске еми гран те, 
по том на Ко му ни стич ком уни вер зи те ту у Ле њин гра ду. Три го ди не де пор та-
ци је у Си бир, по том жи вот у Фран цу ској и Ита ли ји. 

6  Про сто је за чу ђу ју ће ко ли ко је срп ска стра те гиј ска ми сао ап стра хо ва ла аме-
рич ке и НА ТО пла но ве за овај про стор, или у нај бо љем слу ча ју не до пу сти во 
мно го ка сни ла у пред ви ђа њу ова квог то ка до га ђа ја. Или аутор гре ши  - мо-
жда су са мо ве што за ба шу ри ва ли и скри ва ли од на ро да оно што су прет ход-
но са зна ва ли ?

7  „У њој, ви дим то ја сно, не ће до зво ли ти на кра ју да оста не ни Ко со во, ни Сан-
џак, ни ти Вој во ди на. Са би ће та ко Ср би ју у ве ли чи ну ге о стра те гиј ског чвар-
ка и мо ћи ће мо да бу де мо за до вољ ни ако нас бу де је два пет ми ли о на. Оста ли 
смо бол но са ми на свет ској сце ни. Чак ни Гр ци не мо гу пу но да нам по мог-
ну, јер има ју ја сних оба ве за пре ма ЕЗ... Још јед ном у овом ве ку, Ср би ће 
уско ро ви де ти да су ди за ли у не бо ла жну вред ност (Ми ло ше вић - прим- а.). 
Као и у пер верз ној ко пу ла ци ји са Ти том, ко ме су Ср би ва тре но де це ни ја ма 
ли за ли сто па ла, схва ти ће они убр зо пре ва ру ср би јан ске Ср би је. На пу ште-
ни од свих, ко му ни стич ки му џа хе ди ни зо ва ни, Ср би јан ци ће ло ми ти пр сте, 
чу па ти ко се и ма сов но хи сте ри са ти. Би ће ка сно. Већ је ка сно...Ср би јо ма ла, 
уско ро ма ња но што си икад би ла.” Ци ти ра но у: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац 
Су но врат, Ју го и сток, Бе о град, 2000.)
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го ди на, и што се и да нас на Ко сме ту сва ко днев но де ша ва и 
је ди но нас - да Ср бе го ди на ма на Ко со ву и Ме то хи ји сва ко-
днев но мал тре ти а ју, а не рет ко и уби ја ју као зе че ве, на о чи-
глед ЕУЛЕКС - и КФОР - а, за ко тр ља ло се мно го ра ни је. 

Стратегијско„загревање“САДиНАТОа
упоследњојдеценијиХХстолећа

Илу стра ци ја за ова кав ме ђу на слов је сте об зна њи ва ње 
па ра диг ма тич них аме рич ких стра те гиј ских пла но ва 1992. 
Ми ни стар ство од бра не САД је та да об ја ви ло сво је пла но-
ве за пост хлад но ра тов ски пе ри од пла не те. У до ку мен ту на 
46. стра ни ца, чи ји је су пер ви зор био из у зет ни струч њак Пол 
Вол фо виц, пен та гон ски под се кре тар за по ли ти ку, а “га зда” 
се кре тар од бра не Дик Чеј ни, про јек то ва на је аме рич ка по ли-
тич ка и вој на ми си ја.8 Глав ни циљ је “оси гу ра ва ње да се ни 
јед ној ри вал ској су пер си ли не до зво ли из ра ња ње у За пад ној 
Евро пи, Ази ји, или на те ри то ри ји бив шег Со вјет ског Са ве за.” 
У Во ди чу за пла ни ра ње од бра не (De fen se Plan ning Gu i dan ce), 
буквалностојепутоказиостварењанеприкосновеногаме
ричкоглидерства.Поредосталог:”Требалобидаочекујемо
будућекоалициједабудуadhocскупштине,којечестонеће
трајатипослекризасакојимасесуочимо,аумногимслу
чајевиманосећијединогенералниспоразумоциљевимакоје
требапостићи.Најважнијејеосећањедајесветскипоредак
украјњемслучајуподржаванодСАД...Америкабитребало
дабудеумогућностидаделујенезависнокадасенеможе
оркестриратиколективнаакција”.

Овај до ку мент пра ти ли су и раз ра ђе ни кон цеп ти но ве 
вој не док три не, ко ја је по пу лар но на зва на winwin. Реч је о 
кон цеп ту ра то ва ња уз исто вре ме на два во ји шта. Аме ри кан ци 
су јед но став но ста ви ли до зна ња да мо гу да под не су, са или 
без са ве зни ка, два исто вре ме на ра та, на две тач ке пла не те 
исто вре ме но. Ен то ни Лејк, Клин то нов са вет ник за без бед-
ност, да ће до дат на об ја шње ња но ве док три не САД, и то на 
елит ном уни вер зи те ту Џонс Хоп кинс, сеп тем бра 1993: ”Аме-
ри ка рас по ла же нај сна жни јом вој ном си лом, нај ве ћом еко но-
ми јом, и нај ди на мич ни јим плу ри ет нич ким дру штвом. Наш 
ли дер шип је тра жен и по што ван на све че ти ри стра не све та...

8 Ви де ти: TheNewYorkTimes, 08. 03.1992. 
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Ни је ви ше реч о то ме да се за у зда, већ да се про ши ри, кон со-
ли ду је, до вр ши по бе да. На ши ин те ре си и иде а ли не оба ве зу-
ју нас са мо да се ан га жу је мо, већ да ру ко во ди мо...Ми мо ра мо 
да про мо ви ше мо де мо кра ти ју и еко но ми ју тр жи шта у све ту, 
јер то шти ти на ше ин те ре се и на шу без бед ност, и за то јер 
је реч о од сја ју вред но сти ко је су исто вре ме но аме рич ке и 
уни вер зал не... Ми би смо мо ра ли да де лу је мо на мул ти ла те-
рал ном пла ну ка да то слу жи на шим ин те ре си ма, и уни ла те-
рал но ка да то слу жи на шем ци љу.”9 

Ка сни је ће Лејк би ти још екс пли цит ни ји (на ро чи то као 
по ру ка Ср би ма) у “Њу јорк Тај мсу”:”Не ка ства ри бу ду ја сне. 
Одр жа ва ње ми ра ни је наш при о ри тет, ни ти у спољ ној по ли-
ти ци, ни у тер ми ни ма од бра не. Пр ва ми си ја на ших ору жа них 
сна га не са сто ји се у во ђе њу ми ров них опе ра ци ја, већ у до-
би ја њу ра то ва. Ето за што смо у овом пост -хлад но ра тов ском 
пе ри о ду, ми при сту пи ли то тал ној ре ви зи ји на ших по тре ба у 
обла сти од бра не.” 10

ПослеБиХиХрватске
„бушење“КосоваиМетохије

Ка да се НА ТО 1994. го ди не до мо гао вр хун ски ва жне 
ба зе и јед ног од нај ва жни јих вој них по ли го на Евро пе, Кри-
во ла ка у Ма ке до ни ји, би ло је де фи ни тив но мно го то га ја сно. 
На ша Др жа ва, Вој ска, По ли ци ја и Скуп шти не, све су учи-
ни ли да се о то ме што ма ње го во ри у јав но сти. Ћу та ли су и 
Ми ло ше вић, и Вла да Ср би је, и Јо ви ца Ста ни шић, и ге не рал 
Пе ри шић, и Скуп шти на Ср би је, као да је у пи та њу не ва жан 
до га ђај, а не укли ња ва ње НА ТО пак та у на ше сла би не. Срам-
но су сви у по ли тич кој кла си Ср би је ћу та ли ка да су Ма ке-
дон ци, охра бре ни од Аме ри ка на ца, за у зе ли 120км2 срп ске 
те ри то ри је у обла сти Го ре. 11 

9 Ви де ти: Ant hony La ke, As si stant to the Pre si dent for Na ti o nal Se cu rity Af fa-
irs, “From Con ta in ment to En lar ge ment”, Johns Hop kins Uni ver sity School of 
Advan ced In ter na ti o nal Stu di es Was hing ton, D.C., Sep tem ber 21, 1993.

10 Ви де ти: Ant hony La ke, „The Li mits of Pe a ce ke e ping“, TheNewYorkTimes, Fe-
bru ary 06, 1994.

11 Је ди но су Го ран ци па три от ски алар ми ра ли срп ску јав ност о тој чи ње ни ци, 
ко ју је пре нео у њи хо во име ве ли ки срп ски ге о граф, Проф. Др  Ми ло ван Ра-
до ва но вић, али је њи хо во за по ма га ње би ло иг но ри са но од срп ског ре жи ма.
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Наш Врх, чи та ва по ли тич ка кла са Ср би је, очи то ни су 
уме ли да се при ла го де но вој стра те гиј ској си ту а ци ји у ре ги-
о ну, ни ти да осми сле ика кво пред у пре ђи ва ње, или амор ти-
зо ва ње ова квих на ја вљу ју ћих уда ра на на шу зе мљу, ко ји су 
ка сни је кул ми ни ра ли ва зду шним ра том про тив Ср ба.

То ком 1993. аутор је у Па ри зу чуо и са свим ја сну прет-
њу фран цу ског струч ња ка за ме ђу на род не од но се, Ти је ри 
д’Мон бри а ла, при ли ком на шег крат ког су сре та. Он је та да 
упо зо рио Ср бе “да За па ду ни је по треб но сто ти не хи ља да вој-
ни ка за пе ша диј ско ра то ва ње, да су ка дри да из ва зду ха до-
би ју сва ки рат.”12 Све је би ло кри стал но ја сно још та да у по-
сло вич но тран спа рент ној аме рич кој стра те ги ји у це ло куп ној 
исто ри ји и ово га пу та. Тре ба ло је, ме ђу тим, па жљи во ана ли-
зо ва ти ова кву стра те ги ју, угла ви ти сво ју ма лу на ци ју у не ки 
жљеб у ко ме ће се за не ко вре ме оста ти ван мо гу ћих уда ра, а 
на ци о нал на ла ђа бро ди ти ре ла тив но без бед но, ван по ги бељ-
не зо не ге о стра те гиј ских хри ди на. За па њу ју ће је што до да-
нас срп ска др жа ва, њен Врх, ни су ни ка да ни по ме ну ли, а ка-
мо лиозбиљ но ана ли зо ва ли, или пред ло жи ли, да ре ле вант не 
ин сти ту ци је  у зе мљи, као и јав но мне ње, озбиљ но раз ма тра-
ју суд бин ске иза зо ве. Ни ко га да на кра ју до ве де до из бе га ва-
ња пот пи си ва ња срам ног „Вој но - тех нич ког спо ра зу ма“ у, 
ниг де дру где, не го Ку ма но ву. 13 

Ср би су та ко уву че ни, гур ну ти  у јед ну по себ но одур ну 
и за ду жи пе ри од не при јат ну “стра те гиј ску ка шу,”за јед но са 
Ре пу бли ком Срп ском, БиХ, Ал ба ни јом. И да нас су у еко ном-
ски не ко ри сној зо ни Евро пе. Ту се, ево већ две де це ни је, му че 
у со ци јал ној без пер спек тив но сти , еко ном ском па клу и кул-
тур ном оча ју, као на ци ја ко је се у Евро пи ни је сви кла на Но ве 
Узу се Но ве Евро пе. То ци ви ли за циј ско пот па лу бље Евро пе14 
има ви ше од две де це ни ју и је дан „пе ри фе риј ски европ ски 
ћо шак“, ко ји је нај не при јат ни ји, и нај ри скант ни ји, и баш ње-
га су до де ли ли Ср би ма. 15 

12 Раз го вор ауто ра са д’ Мон бри а лом у се ди шту IFRI у Па ри зу, 1993.
13 Ку ма нов ска бит ка је та ко, као по че так за о кру жи ва ња стра те гиј ске це ли не 

срп ске др жа ве, ова квим срам ним спо ра зу мом по тр та. Ни је ваљ да да је слу-
чај но ода бран баш тај то по ним?

14  Тер мин је аутор лан си рао и че сто ко ри стио у јав но сти, на ро чи то у ко мен та-
ри ма на  Ра ди ју Б - 92, од 1991. Го ди не.

15  Врх срп ске др жа ве за све те го ди не ма зо хи стич ки и да ље не ће да бу де срп-
ски, већ ис кљу чи во ју го сло вен ски, и да ље са мо у би лач ки ус трај но шле пу је 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2013,год.IXvol.16 стр.101128

109

Та ко за ко ва ни за пот па лу бље, све кри ти ко ва ни ји од 
све та, а без ика квог на го ве шта ја да ће се људ ски је са њи ма 
са о бра ћа ти у до глед но вре ме, Ср би су не моћ но по сма тра ли 
за вр шни цу стра те гиј ских ра до ва на пре кра ја њу европ ског 
кон ти нен та на кра ју Ми ле ни ју ма. Још је дан део њи хо ве ле ги-
тим не те ри то ри је по но во је по кла њан исла му усред Евро пе, и 
још јед ном на ра чун на ци о нал них ин те ре са срп ског на ро да, 
нај о збиљ ни јег кан ди да та за ти ту лу је ди ног европ ског на ро да 
апа три да. Ал бан ци ма - Шип та ри ма се при пре ма ло по кла ња-
ње те ри то ри је, јер Аме ри ка та ко исто вре ме но до де љу је још 
је дан по клон исла му, ко га већ го ди на ма не скри ве но же ли 
за са ве зни ка, или ба рем за то ле рант ног по сма тра ча ње них 
ре ком по зи ци о них ра до ва у Евро пи и ши ром пла не те. Као и 
увек, аме рич ка ге о по ли ти ка де ла ла је на уштрб ма лих на-
ро да, по пут срп ског. Без ика квог об зи ра, уз очи ту си лу ко јој 
не ма прем ца, ни ти на ви ди ку ика кве же ље да јој се су прот-
ста ви.

Ислам ска ди мен зи ја на КиМ - у, по ме ни мо украт ко и 
овај про блем, та ко ђе не сме да се ап стра ху је у ана ли зи аме-
рич ког на пре до ва ња на на шем тлу. Не тре ба да за ва ра шип-
тар ска стра те ги ја за до би ја ња по др шке свет ског јав ног мне-
ња, за пра во ве што глу мље ње про - европ ске ори јен та ци је 
Ал ба на ца - Шип та ра у тој бор би за от це пље ње. Тих го ди на 
овај аутор се лич но уве рио у тех но ло ги ју тих шип тар ских 
јав них на по ра. Са еки пом фран цу ске ТВ ста ни це TF1, ушао 
сам, сре ди ном Де ве де се тих,  у се ди ште пар ти је нај по пу лар-
ни јег по ли ти ча ра, по сле бом бар до ва ња и пр вог пред сед ни ка 
Косове, Ибра хи ма Ру го ве. Уве ли су нас за ин тер вју у про сто-
ри ју са ве ли ким пор тре том Мај ке Те ре зе, али сам у до ла ску 
ви део и отво ре на вра та дру ге, исто вет не про сто ри је, у ко јој 
је на зи ду на арап ском ста јао ве ли ки нат пис из Ку ра на. Та 
про сто ри ја би ла је на ме ње на са го вор ни ци ма - му сли ма ни ма, 
пред ко ји ма је реч ник ква ли та тив но дру га чи ји не го пред за-
пад ња ци ма.

гро зо мо ру зва ну Ју го сла ви ја. Чак и уз  ре ал ну опа сност по би о ло шки оп ста-
нак на ци је, нео ко му ни стич ки клеп то кра ти у Ср би ји тро ва ли су соп стве ни 
на род по ги бељ ном дро гом „ју го сло вен ства“ и „брат ства и је дин ства“, пој мо-
ви ма ко је су сви „брат ски“ на ро ди без окле ва ња, и са осе ћа њем олак ша ња, 
већ од ба ци ли. Са мо срп ски Врх ни је. Не вра ћа се Ср би ма њи хо во име, не ма-
ју др жа ву свог име на, то ну свих го ди на у не за др жи во ни шта ви ло нео бољ-
ше вич ких за мла ћи ва ња.
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У члан ку „Вол стрит џур на ла - Евро па“ из 2001, нај-
бо ље се ви ди че му су Аме ри кан ци при бе га ва ли у ду го го-
ди шњем кр че њу пу та свог стра те гиј ског на ди ра ња на Ко-
со во и Ме то хи ју.  Под се ћа се да је ал бан ски се па ра ти зам 
на КиМ - у фор мал но ка рак те ри сан као ‘џи хад’ у ок то бру 
1998, на го ди шњој ме ђу на род ној кон фе рен ци ји у Па ки ста-
ну. „У свом ме мо а ру из 2006, та да шњи па ки стан ски пред-
сед ник Пер вез Му ша раф ре фе ри сао се на ‘ко сов ски џи хад’, 
а у но вем бру 1998, бри тан ски The Times по ме нуо је ОВК 
до бро вољ ца из Са у диј ске Ара би је ко ји је хо ланд ском но-
ви на ру у ин тер вјуу ре као да је Ко со во ње гов ‘осми џи хад’. 
Аустра лиј ски те ро ри ста Деј вид Хикс се та ко ђе об у ча вао 
са ОВК. Без об зи ра ка ко ми ин си сти ра мо на ви ђе њу Ко со-
ва, ислам ски свет га ви ди она ко ка кав је он у ствар но сти.“ 16 
Кри сто фер Де ли со, аме рич ки аутор,  ка же: „У име по др шке 
за ме ша тељ ској и хи по крит ској ин тер вен ци о ни стич кој по-
ли ти ци , За пад је иро нич но ство рио све сло ве за ра ди кал ни 
ислам да се уко ре ни. Украт ко, инер вен ци о ни сти на Бал ка ну 
по ста ли су очај нич ки  све за ни за по ли ти ку ка та стро фе.” Де-
ли со по сле сво је ис црп не сту ди је „До ла зе ћи бал кан ски ка ли-
фат“, по ста вио је крај ње пи та ње: ка ко ће Аме ри ка при во ле ти 
свет да ста не про тив те ро ри ста ка да је у ства ри при мо ра ла 
свет да их спон зо ри ше (што и на ста вља да чи ни .„Ме ђу на-
род на  ад ми ни стра ци ја ко ја је отво ри ла рад њу у ју лу 1999. 
мо ра ла је да се су о чи са око ре лим бор ци ма ОВК, од ко јих су 
ве ћи на би ли опа сни, а по не ки су кон тро ли са ли моћ не, зло чи-
нач ке мре же ор га ни зо ва не на кла но ви ма, док су по тај но би ли 
по ли ти ча ри. По што су та кви љу ди има ли спо соб ност да иза-
зо ву све, од по ли тич ких ли кви да ци ја до ма сов ног ору жа ног 
от по ра док треп неш, УН МИК зва нич ни ци су бр зо схва ти ли 
да је бо ље да се до ђе да спо ра зу ма са екс - УЧК, не го да их 
су срет ну. ‘Дил је био, оста ви те нас на ми ру, оста ви ће мо вас 
на ми ру’, за кљу чу је бив ши швед ски ОЕЦД зва нич ник на Ко-
со ву.’ То има сво ју ко рист, углав ном, у то ме што нам је би ло 
до зво ље но да жи ви мо.“ 17   

16 Ви де ти: TheWallStreetJournalEurope, “Al Qa e da’s Bal kan Links” No-
vem ber 01, 2001.

17 Видети: Deliso, Christopher, ThecomingBalkancaliphate:thethreatofradical
IslamtoEuropeandtheWest / foreword by Loretta Napoleoni, Praeger Security 
International, 2007.
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Пер вер зи ја аме рич ке стра те ги је по мо ћи бор бе ном сла-
му сву да у све ту, па и код нас, нај бо ље је опи са на у књи зи 
аме рич ког но ви на ра ТВ ста ни це „Еј - Би - Си Њуз”, Џо на Ку-
ли ја, „Несветиратови,“ у ко јој је све ту от крио за па њу ју ће 
чи ње ни це, по пут оне да су Аме ри кан ци ши ром све та, од Ше-
зде се тих до Осам де се тих про шлог ве ка, об у чи ли, опре ми ли 
и фи нан си ра ли, пре ко 250 000 му џа хе ди на.18 Ме ђу њих сва-
ка ко спа да ју  и бо сан ски и ал бан ски - шип тар ски му сли ма ни 
, ко ји су  та ко и до при не ли раз бу ца ва њу СФРЈ.

ПриматЦвијићеведиректрисе
заамеричкуокупацију

Аме ри кан ци се у ви ше го ди шњем про це су рас па да Ју-
го сла ви је спу шта ју пре ма Ду на ву и 577 км ње го вог то ка 
у ру ка ма Ср ба. То се оства ру је још од кра ја 1994, ка да код 
Ву ко ва ра, шти те ћи Хр ват ску, из би ја ју на Ду нав и по би ја ју 
аме рич ку за ста ву. Већ кра јем гра ђан ског ра та у Хр ват ској, 
Аме ри кан ци ти ме не скри ве но на ја вљу ју упад на Цви ји ће ву 
ли ни ју. Цви ји ће ва ди рек три са (при бли жно, ли ни ја: Ва ло на 
- Ско пје - Ко смет - Ср би ја - Ду нав ) до жи вља ва  пра ву сна-
гу по сле го то во чи та вог ве ка те о рет ске успа ва но сти. Суд би-
на је хте ла, или бо ље ре че но - но ва стра те гиј ска си ту а ци ја у 
Евро пи са по но во Ује ди ње ном Не мач ком је на мет ну ла, но ву 
европ ску без бед но сну ар хи тек ту ру, у ко јој Ср би из вла че нај-
де бљи крај. Иако на ши стра те зи и др жав ни Врх очи то ни су 
учи ли на стра те гиј ској остав шти ни Јо ва на Цви ји ћа, на ши не-
при ја те љи су ите ка ко зна лач ки то раз ра ђи ва ли у сво јим ко-
манд ним ти мо ви ма.

Ушав ши на КиМ 11. ју на 1999. из Ма ке до ни је, НА ТО (а 
ис пред аме ич ких пе ша ди на ца ишли су фран цу ски вој ни ци 
са пи па ли ца ма за ми не- ту жно сро за ва ње де го лов ске Фран-
цу ске !) још ни је ни ста би ли зо вао ста ње у оку пи ра ној бив-
шој срп ској про вин ци ји, а убр за но је, већ кра јем ју на 1999, 
ства рао про стор за но ву ба зу. Има ли ре чи ти је сли ке вој но 
- стра те гиј ских на ме ра нај моћ ни јег са ве за пла не те? Ко смет 
су Аме ри кан ци за ми сли ли као још јед ну од скоч ну да ску 
Аме ри кан ци ма, на пу ту до Ду на ва, али и у Еура зи ју. Ње го ва 

18 Видети: Јohn K. Cooley, UnholyWars.Afghanistan,AmericaandInternational
Terrorism, Pluto Press, 1999.
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ви зи ја ге о стра те гиј ског раз во ја европ ског стра те гиј ског об-
зор ја тек је на пре ла зу ми ле ни ју ма до сти гла пра ву сна гу и 
аме рич ки ге не рал Ве сли Кларк и аме рич ки шта бо ви очи то 
ре спек ту ју Цви ји ћа, знат но ви ше но са ми Ср би.

И ла и ци мо гу да пој ме не ве се лу бу дућ ност Ср ба, ба це 
ли по глед на ге о граф ску кар ту. Ка да се го во ри о за вр шни-
ци ра до ва на ре ком по но ва њу Но ве Евро пе, он да то зна чи да 
са Ко сме том по сао ни је за вр шен. Ди сци пли но ва ње Ср ба до 
кра ја под ра зу ме ва, из НА ТО пер спек ти ве,  ра до ве до кра ја. 
Прч ка ње по на шој ге о гра фи ји под ра зу ме ва про ме не до Но-
вог Па за ра и Су бо ти це. „Гло бал ни пај кан“(Glo bal Cop), САД, 
гра би ка свом стра те гиј ском ци љу за овај део све та.

Ко ман дант НА ТО сна га, ге не рал Ве сли Кларк, об зна-
нио је по сле за вр шет ка бом бар до ва ња ко ли ко је срп ски про-
стор ва жан за по зи ци ју НА ТО - а, и да им је на ме ра да оста ну 
још ду го на на шој зе мљи. „Бонд стил“ код Ка ча ни ка тре ба да 
оси гу ра ју успе шно окон ча ње “ста би ли зо ва ња ре ги о на”. Тре-
ба и да још ја сни је по ка же Ср би ма ка ко је Ко со во за до глед но 
вре ме да то Шип та ри ма, и ка ко ма ло то га мо же да их спре-
чи, гле да но из да на шње пер спек ти ве, да на ста ве три јум фал-
но до вр ша ва ње исто риј ског ци ља Ал ба на ца - за о кру жи ва ње 
про сто ра Ве ли ке Ал ба ни је. Об зи ром да Ср би ни ка да на то 
не ће при ста ти, ни су не ре ал не ни прог но зе за је дан ве ћи ре ги-
о нал ни рат у ре ги о ну у бли жој бу дућ но сти. У ње му ће ак те-
ри би ти пре ви ше агре сив ни Ал бан ци и Шип та ри, ко ји су се 
одав но већ и пре ви ше за ме ри ли не са мо Ср би ма, већ и  Ма-
ке дон ци ма, Гр ци ма, Ма ке дон ци ма, а ни Бу га ри у тој оп ци ји 
не би би ли не мо гу ћи уче сник у да љој бу дућ но сти. Сво јом 
агре сив ном по ли ти ком, Ал бан ци као на род пре ви ше су се 
ра ши ри ли пре ко свог гу бе ра ре ал ног по тен ци ја ла, па, ако не 
по ста ну ре ал ни ји и ма ње осо ко ље ни аме рич ком за шти том, 
има из гле да да их за де си и ка жња ва ње за та кав не ре ал ни ге-
о по ли тич ки по ду хват. Не ће ни Аме ри кан ци ов де оста ти сто-
ти ну го ди на, а и но ви ге о по ли тич ки ве тро ви пла не те осла-
би ће и њи хо ву же љу да „по пу ју“ сву да по пла не ти. Ма ка кав 
ми ро тво рач ки дух да се за па ти на овом про сто ру, ду го роч на 
бу дућ ност ре ги о на је да ће рат за то би ти не из бе жан, упра во 
за то што су Аме ри кан ци ство ри ли све усло ве Шип та ри ма да 
се при бли же сто го ди шњем сну - пан бал кан ској др жа ви. Та 
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илу зи ја Шип та ра, оства ри ва на стр пљи во пре све га де мо гра-
фи јом ста вље ном у стро гу по ли тич ку функ ци ју овла да ва ња 
те ри то ри јом, мо же и да по тра је.19  

Ме ђу тим, у исто риј ској пер спек ти ви, за вр ши ће се из у-
зет но не по вољ но по овај мла ди на род, не сум ња овај аутор. 
Ди сци пли но ва ње Ср ба је био не скри ве ни циљ За па да још 
пре три де це ни је. Фран цу ски ге о по ли то лог Ра жо ви део је ме-
ђу ет нич ке су ко бе у бив шој Ју го сла ви ји као спо ља про во ци-
ра не, са ци љем да се не пре ста но, од Сло ве ни је до КиМ - а, 
су штин ски осла би срп ска на ци о нал на есен ци ја. 20 Та квом 
стра те ги јом, на ко ју срп ски Врх ни је имао од го вор, нај е фи-
ка сни је је ис пу ња ван план о ре ком по но ва њу на шег про сто-
ра. Оне спо со бља ва ње по тен ци ја ла Ср би је да са ку пи ми ли он 
вој ни ка, са ка ће ње ње не вој ске још од по чет ка рат них су ко ба 
на овом про сто ру, де сет ко ва ње мла дих и спо соб них вој них 
ка дро ва и њи хо во те ра ње из вој ске, ин си сти ра ње на пре то ри-
јан ској по ли ци ји у слу жби узур па тор ских ин те ре са но мен-
кла ту ре око Ми ло ше ви ћа, за па ћи ва ње ма фи је и плу то кра-
ти је у Ср би ји, обес хра бри ва ње сва ког по ште ног и ис трај ног 
ра да ње них гра ђа на, те ра ње мла дих из зе мље, и још мно го 
за ла, ни је са мо по сао оба вљан из ну тра. Сва ка ко су то ме при-
по мо гли и број ни и вр ло ве што рас по ре ђе ни (и по све ту, али 
и у зе мљи - пре ко ра зних сум њи вих не вла ди них ор га ни за ци-
ја) ти мо ви за пла ни ра ње сце на ри ја(sce na rio plan ning te ams).  

По сло ви на КиМ - у, до сад оба вље ни, и ови тра ју ћи, 
или се тек при пре ма ју, до ка зу ју ову тврд њу. По но во ин си-
сти ра мо на новојбезбедноснојархитектуриЕвропе, у ко јој 
су ме ђу ва жним ра до ви ма и ди сци пли но ва ње анар хич них 
Ср ба до ме ре да ви ше ни ка да не пред ста вља ју опа сност по 
ко му ни ка циј ске, при вред не и ине прав це, ко ји про ла зе де лом 
бив шег ју го - про сто ра (Via Mi li ta ris), а пре све га нај ва жни-
јом ре ком Евро пе Тре ћег Ми ле ни ју ма - Ду на вом! При том се 
сма тра да је Ср би ма до во љан жи вот ни про стор за 5 ми ли о на 
ста нов ни ка, и ba sta!  21  

19 Је дан од ауто ро вих мен то ра, па ри ски ге о граф и ге о по ли то лог Ив Ла кост, у 
ви ше раз го во ра и ин тер вјуа Де ве де се тих је по твр дио да су Ал бан ци са КиМ 
- а оства ри ли сво је ве ли ко ал бан ске ци ље ве очи том ду го роч ном зло у по тре-
бом де мо гра фи је у по ли тич ке свр хе.

20 Раз го вор са З. Пе тро ви ћем Пи ро ћан цем, за за гре бач ки ма га зин Старт, у 
Па ри зу, 1988. 

21 На ве че ри са тур ским ам ба са до ром у Бе о гра ду, по чет ком гра ђан ског ра та 
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За пад на Али јан са је упа дом на  КиМ 1999, и то тал ном 
оку па ци јом „Тр бу ха Ср би је“, отво рио се би и пут да и фи зич-
ки окон ча овла да ва ње стра те гиј ском жи лом - ку ца ви цом на 
не за др жи вом пу ту за Бе о град - ли ни јом Бу ја но вац - бу гар ска 
гра ни ца (50км ва зду шне ли ни је). Ка ко ми је пред рат у Ју го-
сла ви ји го во рио фран цу ски ге о граф Ми шел Рукс (ина че ве-
ли ки при ја тељ шип тар ског на ро да): ”У слу ча ју на па да, овај 
про стор се не мо же бра ни ти.”22 Не тре ба пу но го во ри ти ко-
ли ка се но ва стра те гиј ска опа сност том чи ње ни цом над но си 
над Ср би јом од 1999. 

БомбардовањеСрбије1999.

Оку пи ра ње КиМ - а до не ло је ра за ра ња Ср би је, што са-
мо по твр ђу је стра те гиј ску од луч ност Аме ри ка на ца и НА ТО 
пак та да се уко тви ов де, где их ни кад пре ни је би ло. Иако су 
има ли на ме ру да све окон ча ју и коп не ним за вр шним уда ром, 
због не са гла сно сти чла ни ца Али јан се, рат су во ди ли нај ку-
ка вич ки је што се мо гло - „ви со ким“ бом бар до ва њи ма, ра-
кет ним уда ри ма пре ци зних ору ђа из ве ли ких да љи на, све то 
уз под лу упо тре бу оси ро ма ше ног ура ни ју ма за оси ро ма ше-
не Ср бе, ко ји је по слу жио да Ср бе уте ра у ко ло сек бу ду ћих 
европ ских ин те гра ци ја. Да би смо у пот пу но сти до ча ра ли ко-
ли ко је на па да чи ма би ло ва жно да то тал но по ра зе ма ле не Ср-
бе, 19 вој ски Али јан се је кре ну ло свој ски у уда ре ко ји тре ба 
да се за вр ше из град њом ве ли ке вој не ба зе, пру жи ће мо ди ја-
па зон за пад них ана ли за ове вој не опе ра ци је Али јан се од 24. 
мар та до 11. ју на 1999. 

Пр ва опа ска и за кљу чак мо гли би да бу ду да је Рат на 
Ко со ву био су коб high - tech од сут ног агре со ра про тив low - 
tech бра ни ла ца су ве ре не те ри то ри је.

У ко ор ди ни са њу ра та про тив Ср ба, би ло је ви ше од 50 
са те ли та ко ји су слу жи ли за шпи ју на жу, али и за уда ре НА-

у рас па да ју ћој Ју го сла ви ји , 1993 (ка да је пре и ме но ван на от прав ни ка по-
сло ва, због санк ци ја Ср би ји - sic!), аутор је од ис ку сног ди пло ма те на у чио 
о ва жном стра те гиј ском еле мен ту ре ги о нал не сце не. Тур ска, на и ме, сма тра 
Ср би ју (ни је го во рио о Ју го сла ви ји) и Бе о град, сре до кра ћом во де ног пу та 
од Се вер ног мо ра до Цр ног мо ра. За Тур ску је Ср би ја зе мља Цр но мор ског 
ба се на и то је из у зет но ва жна чи ње ни ца, ко ју наш Врх ни је ни ма ло умео да 
укло пи у ге о по ли тич ке пла но ве. 

22 У: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Ин тер вју са Ми ше лом Рук сом“, Борба, 
1991.
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ТО на Ср би ју. Из ме ђу 15 и 20 ко смич ких си сте ма ко ри шће но 
је у при пре ми и из вр ше њу на па да. Срп ски про стор то тал но је 
по кри ва ло шест са те ли та (тзв. op tic ima gers).До ду ше, и нај-
на пред ни ја са те лит ска тех но ло ги ја Аме ри ка на ца ни је пот пу-
но ефи ка сна облач них да на, и то је у број ним при ли ка ма оне-
мо гу ћи ва ло ефек те ра за ра ња ави ја ци је НА ТО то ком 78 да на 
бом бар до ва ња. 

Ста ти сти ка опе ра ци ја ка зу је да је чак 80% вре ме на у 
мар ту и апри лу 1999, на при мер, би ло под обла ци ма. Ови 
број ни са те ли ти при ку пља ју елек тро маг нет ске сиг на ле, али 
и иден ти фи ку ју све што се мр да на во ји шту. У тим ва зду-
шним опе ра ци ја ма, Аме ри кан ци су де мон стри ра ли и но ву 
струк ту ру так тич ке шпи ју на же.Оку пи ли су ви ше аген ци ја 
и аме рич ке ору жа не сна ге ра ди убр за ва ња из бо ра ме та и пре-
но са по да та ка опе ра тив ци ма. Глав ни ефе кат аме рич ке вој не 
ко смич ке мо ћи је ства ра ње не са вла ди ве дис тан це ме ђу са ве-
зни ци ма, што су по но во, као у За лив ском ра ту, кон ста то ва-
ли Фран цу зи, Нем ци, Ен гле зи, Ита ли ја ни, Хо лан ђа ни, и сви 
Ево пља ни ко ји су уче ство ва ли у бом бар до ва њу под аме рич-
ком ко ман дом. Реч ју, ни ко од Са ве зни ка, сем Аме ри ка на ца, 
ни је био ка дар да са гле да сли ку чи та вог во ји шта, ни ти да 
има стра те гиј ски из бор ци ље ва, ни ти про це ну уда ра! 

Сна ге НА ТО у овој опе ра ци ји екс пе ри мен ти са ле су и 
но вим док три на ма и но вим оруж ји ма. Та ко пре ми јер Ли о нел 
Жо спен ту ма чи бом бар до ва ње Ко со ва и Ме то хи је, у свом 
го во ру 22. ок то бра 1999. на Ин сти ту ту ви со ких сту ди ја на-
ци о нал не од бра не у Па ри зу. „Ова го ди на би ла је из у зет на за 
на ше ору жа не сна ге, ан га жо ва не на Ко со ву у рат ним опе ра-
ци ја ма у слу жби пра ва (sic!- З. П. П.)...Ин тер вен ци ја на Ко-
со ву је озна чи ла во љу за де ло ва ње ме ђу на род не за јед ни це. 
Во ђе на у име ху ма ни тар не ур ген ци је, на ша ак ци ја је цр пла 
сво ју ле ги тим ност из ви ше ре зо лу ци ја Са ве та без бед но сти, 
за сно ва них на гла ви VII По ве ље и ње ном упор ном кр ше њу 
од стра не вла сти Бе о гра да...Ова пр ва ин тер вен ци ја НА ТО у 
јед ном отво ре ном су ко бу, уче шће го то во це ло куп них на ци ја 

Европ ске уни је, не мач ко вој но ан га жо ва ње, по пр ви пут 
за пе де сет го ди на, али и спо соб ност да се Ру си ја ре ин те гри-
ше у по ли тич ко ре ша ва ње су ко ба, су уто ли ко и мар кант ни 
до га ђа ји, ди пло мат ски и вој но.“ 23

23 Allocution de M. Lionel Jospin, Premier ministre, le 22 septembre 2000, lors de 
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Лон дон ски „Еко но мист„ је згро ви то је опи сао рас по ло-
же ње за рат на КиМ - у ме ђу чла ни ца ма Али јан се. „Упр кос 
аме рич ким про тив - тврд ња ма, Ју го сло вен ски рат је от крио 
да је НА ТО ду бо ко по де љен у вој ним оп ци ја ма. САД су би-
ле нај ра то бор ни је по пи та њу ва зду шног ра та и ци ља ња Ми-
ло ше ви ћа. Бри та ни ја је нај ви ше же ле ла да ан га жу је коп не не 
сна ге, док су Не мач ка и Ита ли ја би ле нај за бри ну ти је да уву-
ку Ру си ју у град њу ми ра и у до би ја њу УН по др шке за план 
пре ки да ва тре.“ 24 

За јед нич ки по сао бом бар до ва ња Ср ба оба вљен је са де-
ли мич ним успе хом, јер ни су ра зо ри ли Бе о град, ка ко су мно-
ги, по пут аме рич ког ге не ра ла Шор та, при жељ ки ва ли. Али, 
ус пе ли су да оку пи ра ју КиМ и при пре ме га за де фи ни тив но 
от це пље ње од ма ти це Ср би је. По себ но по гла вље, од ко га се 
до бра но за зи ре у 19 зе ма ља ко је су „хе рој ски” на па ле Ср бе, 
је су еко ло шке по сле ди це бом бар до ва ња. Онај истин ски шок 
до жи ве ли смо ка да су на ред них го ди на, нај пре сти дљи во и 
шкр то, па ка сни је и све сло бод ни је про го во ри ли мно ги ко ји 
су „сер ви ра ли” ра зна за га ђе ња, и ко ји су тро ва ли чи тав жи ви 
свет Ср би је. Ло гич ни за кљу чак про и за шао је из чи ње ни це 
о ко јој се ни код нас не го во ри пре ви ше: не при ро дан по раст 
ма лиг ни те та код ста нов ни штва у Ср би ји од вре ме на бом бар-
до ва ња. Те шко да се он мо же ту ма чи ти је ди но укуп но ви со-
ко стре сном си ту а ци јом у ко јој као на род жи ви мо го ди на ма.25 

У не мач ком вој ном ча со пи су“Европ ска без бед ност,” 
об ја вљен је по окон ча њу ра та текст не мач ког еко ло шког пред-
став ни ка Фишера (ни је по зна ти ми ни стар), у се ди шту ЕУ у 
Бри се лу. У есе ју „Ко со во и ште те у људ ској сре ди ни,” Фи шер 
упо зо ра ва на обим еко - ка та стро фе, ко ја до во ди у опа сност 
мно го ши ри ге о граф ски по јас од Ср би је. Он кон ста ту је да 
„ЕУ не ма ни ка кав кон крет ни ефи ка сни план за са ни ра ње на-
мер но про у зро ко ва неште те.“Са зна је мо и за REC (Ре ги о нал-
ни цен тар у цен трал ној и ис точ ној Евро пи у Бу дим пе шти), 

l’ouverture de la session annuelle de l’Institut des hautes études de défense natio-
nale (IHEDN). Видети: DéfenseNationale, N° 625 Novembre 2000.

24 Ви де ти: Economist, 1999. 
25 Се ти мо се са мо Ви јет на ма и то тал ног уни ште ња ње го ве фло ре, фа у не, као и 

ви ше де це ниј ског не ви дљи вог пла ћа ња це ха ра ту код Ви јет на ма ца, са енорм-
ним по ра стом мал фор ма ци ја код но во ро ђе них. Ви јет нам ски на род био је из-
ло жен не ху ма ним и не до зво ље ним хе миј ским сред стви ма ко ја и да нас код 
ње га про у зро ку ју те шке ин ва лид но сти. 
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ко ји је из ра дио за Европ ску Ко ми си ју из ве штај о кон крет ним 
по сле ди ца ма бом бар до ва ња Ср би је. Њи хо ва еки па бо ра ви ла 
је од мах по окон ча њу ра та 10 да на на КиМ-у и по Ју го сла-
ви ји. Ка ко Фи шер ка же, „вра ти ли су се са те ре на ужа сну-
ти: зе мљи ште, во де, ва здух до сти гли су сте пен за га ђе ња ко ји 
оне мо гу ћу ју здра ву по љо при вре ду и уз га ја ње сто ке за ду жи 
вре мен ски пе ри од.“ Ко ми си ја „ука зу је пре све га на ми ли о не 
то на ра су те наф те“ из сру ше них ка па ци те та пе тро хе ми ја у 
Но вом Са ду и Пан че ву. На во де и „ми ли он то на ра зних хло-
ро - ки се ли на, те сто то на амо ни ја ка,“ ко ји су оте кли у Ду нав 
и про ши ри ли за га ђе ње до Ру му ни је и Бу гар ске. Ме ре ња тих 
за га ђе ња про сто су за пре па сти ла чла но ве ко ми си је.26

Ме ђу тим, ни јед на ко ми си ја ЕУ, НВО фор ма ци ја, ни ти 
зна чај ни еко ло шки по крет, ни су сиг на ли зо ва ли дра ма тич но 
за га ђи ва ње Ср би је бом ба ма са оси ро ма ше ним ура ни ју мом. 27 
Бом бар до ва ње Ср би је на За па ду пре те жно кр шта ва ју - „Рат 
на Ко со ву,“ што је још је дан на чин да се за ба шу ре не ми ло-
срд ни уда ри по ци вил ној ин фра струк ту ри. То у све сти про-
сеч ног за пад ног чи та о ца и гра ђа ни на зна чи не што ван Ср би-
је, ни ка ко са став ни те ри то ри јал ни део Ср би је. Под ра зу ме ва 
се у ме диј ски из бом бар до ва ној за пад ној јав но сти „пра ве дан 
и ну жан ху ма ни тар ни ин тер вен ци о ни зам”сло бод ног све та, 
су о че ног са „су ро вим на ци о нал - ко му ни стич ки ори јен ти са-
ним Ср би ма, уље зи ма на Ко со ву”. 

МајклМанделбаум, из елит ног аме рич ког по ли тич ког 
кон сул та тив ног те ла, Са ве та за спољ не по сло ве(CFR),об ја вио 
је 2000. у ча со пи су „Спољ ни по сло ви,”за ни мљи ву ана ли зу у 
те ма ту „НА ТО и Ју го сла ви ја”. Ман дел ба ум рат су ми ра уве-
ре њем „да су ави о ни НА ТО оба ви ли успе шно сво ју ми си ју, 
јер су срп ску ар ми ју при мо ра ли да се по ву че са Ко со ва,”али 
при зна је да су по ли тич ке по сле ди це ин тер вен ци је ди ја ме-
трал но су прот не од по чет ног ци ља. До шло је до не до пу сти ве 
гре шке у про це ни. То се ви ди по ста њу на те ре ну: „Бал кан 
је у ужа сном ста њу, ство ре ни су опа сни пре се да ни, а од но си 

26 Ви де ти: „EuropaischeSicherheit, No. 10\1999. 
27 Вој ни ци Али јан се на КиМ - у, нај ви ше Аме ри кан ци, Фран цу зи, Ита-

ли ја ни, Нем ци и Ен гле зи, има ли су стрикт на на ре ђе ња и де таљ не ма-
пе ко ји их опо ми њу да не за лу та ју у зо не у ко ји ма је НА ТО си пао 
то ва ре не до зво ље них бом би. Но, ге о стра те ги ја и ге о по ли ти ка, вој не 
ана ли зе, су обла сти у ко ји ма се хлад но ана ли зу ју про ме не и до стиг-
ну ћа вој них опе ра ци ја, и ни је им пред мет људ ска пат ња. 
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са Ру си јом и Ки ном су по гор ша ни. До бом бар до ва ња је на 
Ко со ву у гра ђан ском ра ту би ло око 2.500 мр твих, а то ком 11 
не де ља бом бар до ва ња по ги ну ло је око 10.000 љу ди, док је 1.4 
ми ли о на ра се ље но.”Aмерички ана ли ти чар кон ста ту је и „ра-
зо ре ност ве ли ког де ла срп ске еко ном ске ин фра струк ту ре, ра-
зо ре ност Ко со ва, и уру ше ну ста бил ност зе ма ља у ре ги о ну.“28

За ни мљи во је да ни је дан за пад ни ана ли ти чар овог ра-
та ни јед ном ре чи не по ми ње то ли ко ва жан де таљ са по чет-
ка бом бар до ва ња. На и ме, те шко се пре ви дом мо же ту ма чи-
ти иг но ри са ње чи ње ни це да су Ха шим Та чи и дру ги ли де ри 
шип тар ског се це си о ни стич ког по кре та 25. мар та ују тро, пу-
тем са оп ште ња на ал бан ским ра дио и ТВ ста ни ца ма, по зи ва-
ли у без по го вор ни ег зил, што је за по сле ди цу има ло го то во 
мо мен тал но ди за ње сто ти на хи ља да Шип та ра и од ла ска ка 
Ал ба ни ји и Ма ке до ни ји.29

Бо стон ски US Stra te gic In sti tu te, у са рад њи са Цен тром 
за ме ђу на род не од но сеУни вер зи те та у Бо сто ну, из да је ча-
со пис  „Стра те гиј ски пре глед.“ Лет њи број 1999. по све ћен је 
тек окон ча лој опе ра ци ји на Ко со ву и аме рич кој вој ној си ли. 
Глав ни уред ник Бен џа мин Ше мероб ја вио је есеј „Са да ка да 
је НА ТО до био свој пр ви рат,”у ко ме пи та „за што је Ми-
ло ше ви ћу оста вље на пот пу на сло бо да да те ро ри ше Ко со во?”
Ше мер за кљу чу је и да НА ТО мо ра да ре ви ди ра сво ју стра те-
ги ју, јер су сна ге ан га жо ва не стра те ги јом за ко ју се уна пред 
зна ло да је по гре шна. Реч је о то ме да је са чи њен спо ра зум 
ко ји се од но сио са мо на ва зду шне сна ге НА ТО - а. За раз ли ку 
од не ких сво јих ко ле га, Ше мер не де фи ни ше рат про тив Ср ба 
као „ва зду шни рат”. „Бро до ви аме рич ке мор на ри це лан си ра-
ли су кр ста ре ће ра ке те на Ср би ју, а ави ја ци ја је оба ви ла тек 
тре ћи ну укуп них ми си ја. Не мо же се има ти ави ја ци ја у опе-
ра ци ја ма без аси стен ци је мор на ри це.”30

У ча со пи су „Стра те гиј ски пре глед,“ Сти вен Обин нам 
от кри ва „да су при пре ме НА ТО за 78 да на ва зду шне кам па-
ње тра ја ле 11 ме се ци.“Он пи ше да су од по чет ка вој ни ше фо-

28 Ви де ти: “NA TO and Yugo sla via”, ForeignAffairs, Sep tem ber / Oc to ber 
2000. 

29 На француско  - немачком ТВ каналу ARTE емитован је 1999. документарни 
филм о тим данима пред бомбардовање, у коме је интервјуисана Италијанка 
удата за Албанца - Шиптара у Приштини, која је говорила о позивима 
лидера УЧК са албанске ТВ и радија да крену у бежанију.

30 Видети: Benjamin F. Schemmer, StrategicReview, Summer 1999.
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ви НА ТО ин си сти ра ли на „огра ни че ном ка рак те ру опе ра ци је 
ко ја се мо ра во ди ти опре зно и про фе си о нал но, са ми ни му-
мом нео п ход них сна га за по сти за ње ци ље ва, ка ко бисе си-
сте мат ски дис ло ци ра ле, де гра ди ра ле, де ва сти ра ле и на кра-
ју ра зо ри ле срп ске сна ге, осим ако Ми ло ше вић не при хва ти 
зах те ве ме ђу на род не за јед ни це”.

По Оби ну, Ве сли Кларк је му ку му чио са исто вре ме-
ним при ма њем на ре ђе ња од Клин то на и од Са ве та НА ТО. 
За пад ни са ве зни ци (чи тај: Клин тон и ње гов вој но – по ли тич-
ки тим) ком би но ва ли су, по Оби ну, „те о ри ју еска ла ци је и те-
о ри ју ра та ис цр пљи ва ња, уз по моћ ви со ке тех но ло ги је, али 
без гу би та ка (ze ro de ath).“ Свих 19 зе ма ља Али јан се ла ко је 
убе ђе но да ово и при хва ти. Oбин твр ди да Са вез ни је ни ми-
слио на пра ви рат, ни ти га је при пре мао, па по ре ди пр ве да не 
кам па ње на Ко со ву са „Пу стињ ском ли си цом” (De sert Fox), 
опе ра ци јом про тив Са да ма, из де цем бра 1998. Ис ко пао је из 
вој не ста ти сти ке по да так да су „по сле 20 да на бом бар до ва ња 
по го ди ли са мо 103 ци ља, од че га 60 ци ље ва ва зду шне од бра-
не и срп ских вој них сред ста ва.“Је дан од ва зду хо плов них ко-
ман да на та, Деј вид Вил би, по ри цао је у раз го во ру са Oбином 
на па де на ка сар не, и при знао са мо на па де на шта бо ве и сред-
ства тран сми си је. Аме ри кан ци твр де да је вој на си ла упо тре-
бље на са мо у огра ни че ном ви ду, као по др шка стал ним вој-
ним ини ци ја ти ва ма.Реч ју, Аме ри кан ци су би ли да ле ко од 
ствар них мо гућ но сти га ђа ња и ра за ра ња срп ских ци ље ва, тј. 
да су крај ње се лек тив но га ђа ли Ср бе. 

Обин та ко ђе про це њу је да је број по ле та ња ави о на, из 
из во ра Пен та го на, „за 78 да на бом бар до ва ња, био из ме ђу 
32.400 и 37.200.“По ре ђе ња ра ди,„за 43 рат них да на у За ли-
ву, би ло је 112.235 по ле та ња,“ чи ме Oбин срп ским ана ли ти-
ча ри ма ја сно пре до ча ва да су из у зет но до бро про шли. Здрав 
ра зум на ла же да се овај мо ме нат при лич но ла ко при хва ти, 
под се ћа њем „да је реч о вој ној си ли чи ји је го ди шњи бу џет 
(за оста ле зе мље све та) фан та стич них 260 ми ли јар ди до ла ра 
(курс до ла ра из 1998).“

Обин сма тра да је НА ТО по ве ћа вао свој при ти сак од 
пр ве фа зе, ко ја је ли чи ла на „Пу стињ ску ли си цу”, све до 31. 
ма ја. То га да на за бе ле же но је „778 по ле та ња, од че га 338 бом-
бар дер ских.“У овој ана ли зи уоч љи во је на гла ша ва ње „да је 
НА ТО че као ме сец да на пре но што је на пао ју го сло вен ске 
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мас - ме ди је и по ли тич ке ци ље ве.“Аме ри кан ци за кљу чу ју 
„да је ти ме Ми ло ше ви ћу да то вре ме да опљач ка Ко со во и 
ус по ста ви од брам бе не ме ре.”Уз кон ста та ци ју да је срп ска ар-
ми ја пре тр пе ла тек не знат на по га ђа ња, за кљу чу је се и да је 
„ра зо ре но 70% пут них мо сто ва, 50% же ле знич ких, и 100% 
ра фи не ри ја наф те.“31

Аме рич ки ана ли ти чар за кљу чу је „да је си сте мат ска 
еро зи ја еко ном ске ин фра струк ту ре на те ра ла Ми ло ше ви ћа да 
при хва ти спо ра зум ко ји ни је зна чио и по раз.“ Та ко је срп ска 
ар ми ја на пу сти ла Ко со во са свим ма те ри ја лом, а су ве ре ни-
тет Ју го сла ви је над КиМ - ом је очу ван, „док су оп ту же ни за 
рат не зло чи не оста ли на вла сти.”Је ди ни по зи тив ни ре зул тат 
опе ра ци је је, по Оби ну, да је„исто вре ме но бу дућ ност и Ко-
со ва и Ми ло ше ви ћа не из ве сна.”По ви ђе њу Оби на, опе ра ци ја 
„Al lied For ce” ни је у скла ду са док три ном Аме рич ког ва зду-
хо плов ства. НА ТО се у од но су на Ср бе од лу чио  пр вен стве-
но на на па де на срп ску ва зду шну од бра ну, чи ме је „пру же на 
Ми ло ше ви ћу при ли ка да се кон со ли ду је и чак пре у зме ини-
ци ја ти ву.“Аме ри кан ци, ина че, ави ја ци јом увек па ра лел но на-
па да ју, што зна чи да си мул та но во де ак ци је про тив коп не них 
не при ја тељ ских сна га, и про тив си сте ма ко ман до ва ња и ин-
фра струк ту ра и тзв. цен та ра рав но те же. 32 

Јед но од цен трал них пи та ња по ле ми ка и у Аме ри ци, 
и у Евро пи, је сте од лу ка НА ТО да се не упо тре бе коп не не 
сна ге. Мно ги пен зи о ни са ни ге не ра ли оштро су због то га кри-
ти ко ва ли Клин то на и Здру же ни ге не рал штаб(JCS) аме рич-
ке вој ске, ка ко ка жу, не при јат но се се ћа ју ћи Ви јет нам ског 
ра та. Уоч љи во је у ана ли за ма пен зи о ни са них ге не ра ла да је 
рат на Ко со ву у пот пу ном не скла ду са та ко зва ном док три-
ном Вајн бер гер. Бив ши др жав ни се кре тар за од бра ну је по-
чет ком Осам де се тих тра си рао но ву аме рич ку док три ну, чи ји 
су кључ ни еле мен ти у упо тре би и у нај но ви јој фи ло зо фи ји 
Ame ri can way of war, што под ра зу ме ва нај пре на ме ру да се у 
су коб иде са мо са сто про цент ним га ран ци ја ма по бе де, и ја-
сним по ли тич ким ци ље ви ма. Аме ри кан ци ду го при пре ма ју 
сво ју вој ску, па ло ги стич ке пред при пре ме обез бе ђу ју да ће, 
ка да се јед ном уђе на во ји ште, не при ја тељ би ти пре га жен. 

31 Ibid.
32 Ви де ти: Aubin, Step hen P. “Ope ra tion Al lied For ce: War or “Co er ci ve 

Di plo macy“, StrategicReview 26, Sum mer, 1999.
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Ка да је НА ТО кре нуо на Ср бе, те док три нар не ја сно ће ни је 
би ло. 33 Ови кру го ви да нас твр де да се на КиМ - у и са Ср би-
јом де си ло не што на лик на сво је вре ме ну опе ра ци ју аме рич-
ких ма ри на ца у Беј ру ту, ка да се ди пло ма ти ја не спрет но ком-
би но ва ла са вој ном опе ра ци јом. Стру ја ко ја на пад на Ср бе 
сма тра не у спе хом (али, ни ка ко из ху ма них раз ло га), кр сти га 
вој нич ки пе жо ра тив но док три ном Клин тон.

„Бондстил“стратегијскабаба
рогаипионирутеривачуЕвропу

Прет ход не илу стра ци је ра та про тив Ср би је 1999. ба ца-
ју знат но ви ше све тла на аме рич ку док три ну укли ња ва ња у 
Цен трал ни Бал кан, у „“КиМ. Об ја шња ва ју ин тен зи те том 
бом бар до ва ња оси ро ма ше ним ура ни ју мом  ко ли ко им је би-
ло ва жно да се угне зде у ме тар тач но на ту су штин ски ва жну 
стра те гиј ску Цви ји ће ву ди рек три су, ко ју ге о гра фи и ге о по-
ли ти то ло зи сма тра ју стра те гиј ском кич мом ре ги о на. Око ње 
су суд бин ски уве за ни сви ге о е ко ном ски пла но ви, о њој мо ра-
ју да во де ра чу на све про јек ци је наф то во да и га со во да. Оно га 
ко кон тро ли ше овај пра вац, и има на ме ру да кре не Вар дар ско 
- мо рав ском до ли ном ка Бе о гра ду и Ду на ву, не мо же ни ко 
да за др жи.  Ка да не ко, по пут Аме ри ка на ца од 1999, по са ди 
сво ју ве ли ку вој ну ба зу баш на овој тач ки, то по у зда но зна-
чи да ће та зе мља кон тро ли са ти ре ги он за ду жи низ го ди на 
и де це ни ја. 

„Бонд стил“ је и рас те ре ћи ва ње не мач ке те ри то ри је, 
на ко јој су, од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, све до да нас, 
Аме ри кан ци др жа ли глав не тру пе и ра ке те. Ка ко су Нем ци 
ти ме „пла ти ли“ Аме ри кан ци ма рат не ду го ве, до шло је вре ме 
да дру ги на ро ди поч ну сво ја от пла ћи ва ња. Ср би су у Евро пи 
пр ви кан ди дат, „тра ди ци ја“ је, чи ни се, по но во по што ва на, 
па је ве ли ка аме рич ка ба за по са ђе на на срп ској те ри то ри ји. 34

33 Aутор  је као екс клу зив ну вест 1997. об ја вио до ку мен те ко ји по ка зу ју на ме ре 
НА ТО-а да се ин ста ли ра на про сто ру бив ше Ју го сла ви је (пре све га у Хр ват-
ској и БиХ), ба рем до 2003. го ди не. Ви де ти: Блиц, 16. 05. 1997. 

34 На КиМ - у је још јед на, фран цу ска ба за, о ко јој се ма ло го во ри. „Фран цу-
ска ба за „Бел ве дер“  је у Ју жној Ми тро ви ци. Из ва зду ха се ви ди са ко ли ко 
је школ ске при ље жно сти „скоц ка на“ на по ве ћем те ре ну. Све је под ко нац, 
на све стра не осма трач ни це и ми тра ље ска гне зда, сва ки при до шли ца ви-
ди се као на дла ну из ве ли ке да љи не. Ула зи се сер пен ти на ма и кон тро ла 
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„Ред“ је, по што ј Ср би ја од ре ђе на да пла ти за сав екс 
- ју го сло вен ски про стор, као „ви нов ник“ ра та, као „кон ге-
ни тал ни рат ни зло чи нац.“ Ни су ти „зло чи ни“ раз ме ра на ци-
стич ких из Дру гог свет ског ра та, али су при ме ње не све тех-
но ло ги је мар ки ра ња Ср би је као узроч ни ка тих ра то ва. Већ 
ра ни је, Ср би су ба че ни у еко ном ски не ко ри сну зо ну Евро-
пе. Ти ме су Аме ри кан ци и кон крет но рас те ре ти ли не мач ки 
„Рам штајн“, чи ја је вој но - стра те гиј ска и по ли тич ка ре пли ка  
„Бонд стил“ - но ви над зи ра тељ  евро а зиј ских про сто ра.35

Овом ба зом су Аме ри кан ци по твр ди ли сво ју стра те-
гиј ско - по ли тич ку ори јен та ци ју - ста ли су уз Ал бан це, на-
спрам свих ин те ре са Ср би је. 36 „Бонд стил“, ко ји је до био име 
по аме рич ком на ред ни ку Џеј мсу Бонд сти лу, но си о цу ме да ље 
ча сти, за пра во је ма ли град сме штен на 700 хек та ра зе мљи-
шта. 37 Иако по Ре зо лу ци ји 1244. и тај део КиМ - а фор мал-
но при па да Ср би ји, ни ко од срп ских вла сти се до са да ни је 
усу дио, ба рем ра ди при вла че ња па жње свет ске јав но сти, из 
по ли тич ког „што са“, ко ји би сва ка ко при ву као па жњу, да од 
САД  за тра жи рен ту за ко ри шће ње на шег зе мљи шта. Та пи је 
и ту по сто је, као уоста лом и на мно го дру ге зе мље на КиМ 
- у, али је Ср би ја је ди на тач ка на пла не ти где Аме ри кан ци 

на ула зу је ри го ро зна, чак и за при пад ни ке УН МИК - а. Од мах по сле ула за 
вид ни су ка ме ни бло ко ви по ре ђа ни дуж спа ва о ни ца, ви си не око ме тар и по. 
Ма ли и зна ча јан де таљ, јер го во ри о сте пе ну опре за и стра ха од те ро ри стич-
ких ак ци ја. Бло ко ви го во ре да је већ да ле ка про шлост без ре зер вна по др шка 
Ал бан ци ма, јер по тен ци јал ни те ро ри сти не ће до ћи са срп ске, већ са шип-
тар ске стра не. По ли цај ци се око ли ном во зе ис кљу чи во блин ди ра ним „Ланд 
Ро ве ри ма“.Ви де ти:  Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Ћу та ње мр жње,“ Статус, 
2004.

35 9. ју на 1999. у Ку ма но ву је скло пљен спо ра зум из ме ђу НА ТО - а и Ср би је, 
чи ме је окон ча но 11 не де ља бом бар до ва ња. Аме ри кан ци су за обез бе ђи ва ње 
ми ра  по том обез бе ди ли 55. 000 вој ни ка НА ТО, чи ме је број вој ни ка на Бал-
ка ну до сти гао 88. 000.

36  У бли зи ни глав не са о бра ћај не ко му ни ка ци је Ко сме та, на пу ту из ме ђу Ка ча-
ни ка и Уро шев ца, САД су већ не ко вре ме пла ни ра ли град њу ве ли ког аеро-
дро ма. По де бљи ни сло ја за уз лет но - слет не пи сте, би ло је ја сно да је реч о 
аеро дро му ко ји ка па ци те том тре ба знат но да пре ма ши “Сла ти ну”, аеро дром 
ко ји су у При шти ни на крат ко за у зе ли Ру си 1999. Ту је би ло пред ви ђе но сле-
та ње и нај те жи вој ни тран спор те ри, и очи глед но је да су под ра зу ме ва ло и 
ка ко ће на но вој ло ка ци ји би ти за до во ље ни стро ги стан дар ди НА ТО пак та.  

37 Ка да је за по че та град ња, Пен та гон  је  „Бонд стил“ опи си вао као „нај ве ћу 
аме рич ку ба зу још од Ви јет на ма.“
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иг но ри шу не при ко сно ве ност при ват не сво ји не и од УН при-
зна те те ри то ри је не ке зе мље. 38

А за ма лу и си ро ма шну Ср би ју ни су за не мар љи ви ми-
ли о ни до ла ра ко је Аме ри кан ци ду гу ју за ко ри шће ње 700 
хек та ра, у зе мљи ко ја је кам чи не пре ста но кре ди те по све ту. 
Аме ри кан ци су на том огром ном про сто ру ба зе још по чет ком 
про шле де це ни је са гра ди ли 160 зда ња за ста но ва ње сво је вој-
ске, мно ге ад ми ни стра тив не згра де, спорт ске и ко мер ци јал не 
ка па ци те те, чак две цр кве и огром ну вој ну бол ни цу. По сто ји 
чак и мо гућ ност да, ка да им ту до са ди, скок ну ко лек тив но до 
Со фи је и та мо се до дат но  про ве ду. 39 

Могућисценаријиевропскебудућности,
упркосприсуству„Бондстила“

„Уса мље на су пер си ла“ (Lo nely Su per po wer), ка ко Са-
мју ел Хан тинг тон де фи ни ше САД, за о кру жи ла је по јас Ју го-
и сто ка Евро пе на ге о стра те гиј ском пла ну. 40 Нај пре је за по-
се ла Ја дран, још по чет ком ра та у екс - Ју го сла ви ји. По том су 
јој Хр ва ти и Му сли ма ни, уз аме рич ку све срд ну ло ги стич ку, 
вој но - са ве то дав ну, чак и уз ди рект ну ге не рал ску пен зи о нер-
ску и пла ће нич ку по моћ, ге не ра ла са три и че ти ри зве зди-
це, обез бе ди ли Ку пре шку ви со ра ван. 41До би ли су и под зем ни 

38 Пр ви текст у Евро пи о по чет ку град ње аме рич ког аеро дро ма и вој не ба зе, 
об ја вио је бе о град ски днев никБлиц,15. ју ла 1999. До бра но скра ће ни текст, 
об ја вљен  је тек на 7. стра ни, а аутор је био З. Пе тро вић Пи ро ћа нац. Ме сец 
- два ка сни је, европ ски и аме рич ки ме ди ји по чи њу да об ја вљу ју ве сти и ре-
пор та же о бу ду ћем „Бонд сти лу“.

39 Ту је „Обра зов ни цен тар Ло ра Буш“, кр штен по Пр вој да ми САД. У сло бод но 
вре ме вој ска мо же да се обра зу је и уни вер зи тет ски,  јер су два Уни вер зи те-
та, онај у Ме ри лен ду и у Чи ка гу, отво ри ли сво је фи ли ја ле усред „Бонд сти-
ла“. Све то за сме штај око 7.000 вој ни ка, ко је чу ва вој ска на 11 осма трач ни ца 
на чич ка них уна о ко ло. Они чу ва ју и пре ко 1.000 во зи ла, и 55 хе ли коп те ра, 
„Апа ча“ и „Цр них ја стре бо ва“. Ту је и  250 ша то ра у азиј ском сти лу, у ко ме 
оби та ва по шест вој ни ка. Ва жна ди мен зи ја овог опи са је и оче ки ва на аме-
рич ка про па ганд на на ме ра да ме ди ји увек по тен ци ра ју њи хо ву тех но ло шку 
су пер и ор ност у од но су на слич не вој не ин фра струк ту ре дру гих зе ма ља. 
Сва ки вој ник на рас по ла га њу има угод но гре ја ње и ер - кон дишн, то плу во ду 
24 са та, те ле фон ске цен тра ле, џанк - хра ну код „Бур гер Кин га“, пи ца - про-
дав ни це по прин ци пу од игле до ло ко мо ти ве, гим на стич ке са ле, би бли о те ку, 
и шта још све не.

40 Ви де ти: Sa muel P. Hun ting ton, „The Lo nely Su per po wer“, Foreign Affairs,  
March/April 1999.

41 MPRI, Glo bal Pro vi der of In te gra ted Tra i ning & Se cu rity So lu ti ons; При ват на 
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аеро дром у Би ха ћу. Из би ли до Ву ко ва ра, и та ко пр ви пут у 
исто ри ји сти гли ди рект но на Ду нав на стра те шкој тач ки Ка
пије Југоистока,ка ко су не мач ки ге о по ли ти ча ри на зи ва ли 
наш ва жан стра те гиј ски про стор. 

Аме ри кан ци су ве о ма бли зу да оства ре оно о че му су 
Нем ци са ња ли ви ше од сто го ди на: нај пре на чи ни ти од ре-
ги о на от пад, ру ше ви не ма лих др жа ва( Kleinstaatgerumpel), 
ка ко  би се из ра зио Хи тлер. По том, уз прин цип све при сут-
ни је фи ло зо фи је ограниченогсуверенитета на ци ја, на пра ви-
ти но ви „ве ли ки при вред ни про стор“(Gros swirtschaft sra um), 
ка ко је го во рио Ра у шнинг. Је ли за и ста крај њи до мет при су-
ства „Бонд сти ла“ на „Цви ји ће вој ли ни ји“, оства ри ва ње бу ду-
ћег бал кан ског са ве за по моћ них на ро да (Hil fsvol kern), опет 
по Ра у шнин гу?

Са ма од лу ка да се бом бар ду је Ју го сла ви ја (за пра во Ср-
би ја са КиМ-ом, док је Цр на Го ра углав ном из у зе та из ка-
жња ва ња, осим вој них ме та ВЈ на ње ној те ри то ри ји ), до не та 
је у пу ном је ку при пре ме про сла ве 50. го ди шњи це Али јан се. 
42 Та да се озва ни ча ва и «Al li an ce’s Stra te gic Con cept, « - Стра-
те гиј ски кон цепт Али јан се.То је на ста вак стра те гиј ског кон-
цеп та до го во ре ног у Ри му 1991, с тим што вер зи ја из 1999. 
oјачава став да, ако же ли да из др жи  као ви тал на ор га ни за-
ци ја, НА ТО тре ба да је спре ман да од го во ри на но ве прет ње 
и „до при не се ста бил но сти у ре ги о ну,“ као и да на ста ви сво ју 
при мар ну ми си ју од бра не члан ства, ка ко је на гла ше но у чла-
ну 5 НА ТО По ве ље. Ср би су се Аме ри кан ци ма, кон флик ти ма 
у Хр ват ској и БиХ, па по том са Ал бан ци ма - Шип та ри ма на 
КиМ, баш на ме сти ли да те сти ра ју ужи во сво ју но ву док три-
ну, да пр вен стве но де мон стри ра ју одр жа ње сво је ко хе рент-
но сти. 43

фир ма пен зи о ни са них аме рич ких ге не ра ла, ко ји че сто са ра ђу ју са Пен та го-
ном и Стејт де парт мен том у „ на ме та њу де о кра ти је „ пла не том. До ка за на је 
њи хо ва уме ша ност на стра ни Хр ва та, Му сли ма на и Шип та ра у гра ђан ским 
су ко би ма у екс -  Ју го сла ви ји. Гле да но из срп ске пер спек ти ве - зло чи нач ка 
аме рич ка па ра- вој на фир ма. 

42 У то вре ме при ма ју се но ве чла ни це  и се ти мо се сце не - ма ке дон ски пред-
сед ник Ки ро Гли го ров се ди, Ти то ва узда ни ца,  уз Клин то на при су ству је тој  
све ча но сти, док Ср би ју Аме ри кан ци за си па ју бом ба ма са оси ро ма ше ним 
ура ни ју мом.  

43 Ви де ти: Joyce P. Ka uf man, „NA TO and the For mer Yugo sla via: Cri sis, Con flict 
and the Atlan tic Al li an ce”, TheJournalofConflictStudies, Vol. XIX No. 2, Fall 
1999.
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Нај че шће пре ћут ки ва но пи та ње од ауто ра ко ји се ба ве 
ге о по ли ти ком је сте Но ва Јал та. Не зна мо по у зда но је ли она 
за пра во пот пу но пре да та Аме ри кан ци ма, а ако ни је, и по-
ред „Бонд сти ла“, до кле је гу бер Ру са? За пра во је не ре ал но 
да су Ру си пот пу но од у ста ли, по сле по след њег ви дљи вог, а 
крат ког де мон стри ра ња не ка кве си ле, за у зи ма ње аеро дро ма 
„Сла ти на“ код При шти не, по сле че га су се по ву кли. Ру ска ба-
за за овог ауто ра оп ште ни је нео ства ри ва на срп ском тлу. Ако 
мо гу Аме ри кан ци не по зва ни, мо гу ли Ру си по зва ни? Јед на 
је ди на је ди ни ца ан ти ракт ног си сте ма То пољ- М, до не ла би 
стра те гиј ско рас те ре ће ње Ср би ји и те шко да би на па ди на 
Ср бе по том би ли као де це ни ја ма до са да. То је, сма тра аутор, 
кључ ни мо ме нат стра те гиј ског раз ре ше ња без из ла за Ср ба, 
ко ји за си гур но не же ле у са ве зни штво са они ма ко ји су ура-
ном по на шим гла ва ма оса ка ти ли срп ски на род за ду ги пе ри-
од у бу дућ но сти.  

ZoranPetrovicPirocanac

 EUROPEANINTEGRATIONANDNEW
SECURITYARCHITECTUREOFTHE

SOUTHEASTEUROPEBONDSTEELNEW
RAMSTEINANDENFORCEROFTHE

EUROPEANINTEGRATION

Summary

 ThemanufacturingofthenewAmericanplanetarydoc
trine, „ insurance that no rival superpower could be permited
toariseinWesternEurope,AsiaorontheterritoryofexSoviet
Union,“isexpressedinthe„GuideforthePlanningofDefense.“
ThereareinitdirectionsfortherealisationofthesacredlyAmei
canleadership.Amongotherthings:„Themostimpportantisthe
feelingthattheworldorderisultimatelysupportedbytheUSA...
America shouldbecapable toact independentlywhen it isnot
possibletoorchestratecollectiveaction“.
Thisdocumentwasalsoaccompaniedbytheelaboratedconcepts
ofthenewmilitarydoctrine,popularlynamedwinwin,andthis
isaconceptofasimultaniouswarfareontwowartheaters.That
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processcoincideswithadeeppenetrationoftheUSA,forthefirst
timeinhistory,  intoBalkans,whichseriouslycrippledSerbian
people.Afterthatfollowed,inapeversemanner,lastingprocess
oftheintegrationoftheburnedexYugoslavspaceinto
Keywords:DefensePlanningGuidance,winwindoctrine,high

 techabsentagressor,GlobalCop,New security
architecture of the Southeastern Europe, indirect
strategy,synchronouswinwinwarfare,”Serbian
belly,” European economic useless zone,”Bond
steel”, Cvijic directrice, Danube directrice, high
techabsentagressor,“afewamongstmany”doc
trine.
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Resume

Strategic and military process of the destruction of the
„Serbianbelly“ (KosovoandMetohija) is a final touch in the
worksontheNewEuropeanSecurityarchitectureandgeometry
inthezoneoftheSouthEasternEurope.Thoseworksenterinto
lineoftheprocessesofthelongdurationandtheyfruited,after
bombingofSetfbia in1999,anAmeicanbase „Bondsteel“,a
keyevidenceofthepervertedAmericanconceptoftheunitingof
Europeandcripplingitsparts.

Onthebasisofhislongyearsstudyingoftheprocessesin
thispartofEurope,thauthorconsidersthattheSerbsandtheir
territoryarefortheAmericansabigstrategicchallengethatis
beyondtheirdemographisandgeographicimportance.

Since 1991, our countries were visited by the diplomatic
„scouts“oftgheNATO,suchasLordCarington,VanDerBrooke,
SyrusVance,aswellasRobertBadinter,advisedbylocalexperts
fortheinternationallawsuchideasasa„peacefulseparation.“

AnthonyLake,Clinton’ssecurityadviser,willbe,backin
1993,thebesttranslatoroftherealintentionsofUSA,encouraged
afterthereunificationofGermanyandthefallofSovietUnion.
“The fact is,wehave theworld’s strongestmilitary, its largest
economyanditsmostdynamic,multiethnicsociety.Weareset
tingaglobalexampleinourefforts toreinventourdemocratic
andmarketinstitutions.Ourleadershipissoughtandrespected
ineverycorneroftheworld…Weshouldactmultilateralywhen
itservesourinterests,andunilateralywhenitservesourgoal”.
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Andmore:“Letthethingsbeclear.Peacekeepingisnotourpri
ority,neitherinforeignpolicy,norintermsofdefense.Afirstmis
sionofourarmedforcesdonotconsistinleadingpeacekeeping
operations,butinwinningwars.Thatiswhywehaveaccessed,in
thispostcoldwarperiod,totalrevisionofourneedsindefense.”

Traditionallytransparent,Americansprovidedclearsuport
toMuslimsandCroatsagainstSerbsduring thecivilwar,and
they regularly turned a blind eye to the bringing of arms into
Bosnia, despite an embargo of theUN.American pilots had a
clearcommandwhileflyingoverBosnia:theennemyisaSerb.

After theendofcivilwar inYugoslavia,USA“punched”
KosovoandMetohija,atfirstdiplomaticalyandwithmedia,at
theexpenseofSerbia.Andattheend,theybombedallSerbterri
toryduring11weeks,mostlywithdepleteduraniumbombs.

Withabuildingofthegreatmilitarybase“Bondsteel”(700
hectars),aleadyat theendof june1999,NATOmadepublic its
strategicintentionsforourregion.“Bondsteeel”willbecomea
“newRammstein”,apreludeforthecreationofanotherAlbanian
stateintheBalkans,stillontheSerbterritory.Fromthisprospec
tivewereborn, latteron,allpoliticalgameson theexpenseof
Serbia,thatarestillnotfinishedinthetimeofwritingthisessay.

 Овај рад је примљен 17. januara 2013. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 14. априла 2013. године.
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ДејанМировић*

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПРИ ДРУ ЖИВАЊА 
ИС ТОЧ НЕ ЕВРО ПЕ ЕУ

Са же так

Преко двадесет година траје процес придруживања
ИсточнеЕвропеЕУ.ИзузимајућиРускуФедерацијуиБело
русију,сведржавеИсточнеЕвропесуупроцесупридружи
вањаилисувећпосталечланицеЕУ.Упоредниподациизно
вихисточновропскихчланицаЕУпопутПољске,Мађарске
иЕстонијепоказујудасеможедефинисатинеколикотен
денцијауправном,друштвеномиекономскомсмислукада
серадиопроцесупридруживањаИсточнеЕвропеЕУ.Тосу,
растспољногдуга,незапослености,буџетскогиспољнотр
говинскогдефицита,исељавањестановништва,популације
којаживиисподграницесиромаштва.
Кључнеречи:ЕУ,ИсточнаЕвропа,спољни дуг,незапосле

ност,буџетскииспољнотрговинскидефицит,
миграција,границасиромаштва.

Мађарска

Ма ђар ска је би ла ме ђу пр вим  ис точ но е вроп ским зе-
мља ма ко је су пот пи са ле са ЕЗ Уго вор о тр го ви ни и са рад њи 
(1988).1 Та ко ђе, Ма ђар ска пре ко две де це ни је има пра во да 

* Бе о град.

1 Ви ше о то ме ДинанД., МењањеЕвропеИсторијаЕвропскеуније, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2010.ЈовановићМ,. Европскаекономскаинтеграција, 
Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2006.
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ко ри сти бри сел ске фон до ве. На при мер, го ди не 1989. го ди не 
Бри сел је до нео од лу ка о фор ми ра њу фон да PHA RE, ко ји је 
био на ме њен Ма ђар ској и Пољ ској (PHA RE је прет ход ни ца 
IPA фон до ва ко је да нас ко ри сти Ср би ја). 2

Ма ђар ска је јед на од пр вих ис точ но е вроп ских зе мља 
ко ја (17 го ди на пре Ср би је) пот пи су је и Спо ра зум о при дру-
жи ва њу са ЕЗ, 1991. го ди не  (сту па на сна гу 1994). То ли ко 
же љен у Ср би ји да тум за от по чи ња ње пре го во ра о члан ству, 
Бу дим пе шта до би ја 1997. го ди не, а пре го во ре по чи ње 1998. 
го ди не, Они се за вр ша ва ју 2002. го ди не (Ср би ја по ред ве ли-
ких усту па ка још увек ни је до би ла ни да тум за по че так пре-
го во ра). 

Ко нач но, Ма ђар ска 2003. пот пи су је и Уго вор о при сту-
па њу са Бри се лом и 1. ма ја 2004. го ди не по ста је чла ни ца ЕУ.

Да кле, Ма ђар ска је ско ро две де це ни је ‘’ис пред’’ Ср би-
је у та ко зва ним европ ским ин те гра ци ја ма. Ипак,со ци јал ни 
и еко ном ски па ра ме три Ма ђар ске у пе ри о ду 1992-2012. су 
углав ном, и по ред члан ства у ЕУ, не га тив ни. 

На при мер, при ме њи ва ње еко ном ских од ред би из Спо-
ра зу ма о при дру жи ва њу од 1994. је  до ве ло до огром ног па да 
ца рин ских при хо да у Ма ђар ској (слич но као и у Ср би ји на-
кон 2009. го ди не услед јед но стра не при ме не Пре ла зног тр-
го вин ског спо ра зу ма). Тач ни је, Ма ђар ска је го ди шње гу би ла 
не ко ли ко сто ти на ми ли о на евра,  а за тим и ми ли јар ди евра, 
због сма њи ва ња и уки да ња ца ри на, услед при ме не Спо ра зу-
ма о при дру жи ва њу са ЕЗ.3

Сле де ћа та бе ла, ко ја се за сни ва на по да ци ма из ма ђар-
ских из во ра, при ка зу је пад ца рин ских при хо да (ако се узме у 
об зир и обим уво за) у Ма ђар ској на кон при ме не Спо ра зу ма о 
при дру жи ва њу са ЕЗ:

2 Свр ха тог фон да је фор мал но би ла по моћ за ре струк ту и ра ње при вре да зе ма-
ља Ис точ не  Евро пе ви ди Вај фе лед В., Ве селс В., ЕвропаодАдоШ/Прируч
никзаевропскуинтеграцију, Фон да ци ја Ко нард Аде на е у ер, Бе о град, 2003. 
стр. 442. 

3 У су шти ни, ЕЕЗ је на ста ла као ца рин ска уни ја, и то је осно ва ЕУ и да нас. 
Ви ше о то ме ви ди Kнежевић М. Евроскептицизам:гдејеЕвропа:111евро
скептичнихфрагмената, За слон, Ша бац, 2008. стр. 48.
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Пад ца рин ских при хо да у Ма ђар ској у пе ри о ду 1994-2003. го ди не 
услед при ме не Спо ра зу ма о при дру жи ва њу са ЕЗ.4

Го ди на
Пад ца рин ских при хо да

(милион евра по 2002. год. 
курсу)

1995 412.3
1996 760.9
1997 2090.5
1998 2835.7
1999 3404.3
2000 4084.0
2001 4675.0
2002 5190.3
2003 5614.9

Укуп но 29067.9

Из прет ход не та бе ле  ја сно про из и ла зи да је ма ђар ски 
бу џет из ме ђу 1995. и 2003. го ди не због па да ца рин ских при-
хо да, из гу био ско ро не ве ро ват них, 29 ми ли јар ди евра при хо-
да.

Сма ње ње при хо да бу џе та због уки да ња ца ри на је не-
ми нов но до ве ло и до по ра ста  бу џет ског де фи ци та. Сле де ћа 
та бе ла то по ка зу је.

Раст бу џет ског де фи ци та Ма ђар ске у аме рич ким до ла ри ма  
на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о при дру жи ва њу  

и при сту па ња ЕУ  у пе ри о ду 1992-2012.5

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
1992. 0, 9
2012. 3, 5

Та ко ђе, уки да ње ца ри не због при ме не Спо ра зу ма о 
при дру жи ва њу је до ве ло и до ра ста спољ но тр го вин ског де-
фи ци та у Ма ђар ској.

4 Ла сло За гра би: ВезеМађарскеиЕвропскеУнијепремасадашњојвредности, 
при ка за не у број ка ма, 2003, при ре дио и пре вео Ро налд Мај лат

5 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
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Раст спољ но тр го вин ског де фи ци та Ма ђар ске у аме рич ким  
до ла ри ма на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о при дру жи ва њу   

и при сту па ња ЕУ у пе ри о ду 1992-2012.
Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
1992. 1, 5
2012. 4

Да би  ану ли ра ли огром не бу џет ске, спољ но тр го вин ске 
и по слов не гу бит ке на ста ле услед при ме не Спо ра зу ма о при-
дру жи ва њу са ЕЗ, ма ђар ска вла да и при ват ни сек тор су би ли 
при ну ђе ни да се за ду жу је  у ино стран ству. 

Тач ни је, од 1994. до 2005. спољ ни дуг Ма ђар ске је по-
рас тао за ско ро 50 ми ли јар ди до ла ра. Го ди не 1994. спољ ни 
дуг је из но сио 27 ми ли јар ди до ла ра, а по сле  ула ска у ЕУ,  дуг 
је 2005. го ди не до сти гао не ко ли ко пу та ве ћу су му од око 76  
ми ли јар ди до ла ра. На ред на та бе ла то по ка зу је.

Раст спољ ног ду га  Ма ђар ске у ми ли јар да ма до ла ра на кон  
пот пи си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји  и при сту па ња  

ЕУ у пе ри о ду 1992-2005.

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
1992 22
2005. 76

Спољ ни дуг Ма ђар ске је на ста вио да ра сте и на кон сту-
па ња ове зе мље у ЕУ. Тач ни је, 31. де цем бра 2006. го ди не је 
из но сио 82  ми ли јар де до ла ра. Шест го ди на ка сни је (у де цем-
бру 2012) спољ ни дуг Ма ђар ске до сти гао је 170  ми ли јар ди 
до ла ра.

Раст спољ ног ду га  Ма ђар ске у ми ли јар да ма до ла ра на кон  
ула ска у ЕУ у пе ри о ду 2006-2012.

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
2006 82
2012. 170

При дру жи ва ње ЕУ је до не ло и по раст не за по сле но сти у 
Ма ђар ској. У пе ри о ду од 2005. го ди не до 2012. го ди не она је 
по ра сла са 5, 9 % на 11, 2%.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2013,год.IXvol.16 стр.129150

133

Раст сто пе не за по сле но сти у Ма ђар ској на кон сту па ња у ЕУ 
Го ди на У про цен ти ма
2005. 5, 9
2012. 11, 2

Ин те ре сант но, не за по сле ност у Ма ђар ској је ра сла иако 
се сма њи вао број ста нов ни ка. Сле де ћа та бе ла по ка зу је пад 
бро ја ста нов ни ка Ма ђар ске у пе ри о ду на кон пот пи си ва ња 
Спо ра зу ма о при дру жи ва њу са ЕЗ и ула ска Ма ђар ске у ту 
над на ци о нал ну ор га ни за ци ју. 

Пад бро ја ста нов ни ка Ма ђар ске у пе ри о ду на кон пот пи си ва ња 
Спо ра зу ма о при дру жи ва њу  и при сту па ња ЕУ.6

Го ди на У ми ли о ни ма
1993. 10, 3
2012. 9, 9

Ко нач но, раст спољ ног ду га (и бу џет ског и спољ но тр-
го вин ског де фи ци та) као и по раст сто пе не за по сле но сти, до-
ве ли су до зна чај ног по ра ста ни воа си ро ма штва у Ма ђар ској. 
Или, по да ци из на ред не та бе ле не сум њи во и ја сно, по ка зу ју 
да је у Ма ђар ској би ло ма ње си ро ма шних гра ђа на пре сту па-
ња ове др жа ве у ЕУ. 

Раст си ро ма штва/по пу ла ци је ис под гра ни це си ро ма штва у Ма-
ђар ској у пе ри о ду од 1993-2010.

Го ди на У про цен ти ма
1993. 8, 6
2010. 13, 9

Та ко ђе, ни Ма ђар ска по љо при вре да ни је на пре до ва ла 
на кон ула ска у ЕУ. На про тив, кво те и усло ви из Бри се ла су 
уна за ди ли не кад на пред ну из во зну гра ну ове рав ни чар ске 
зе мље, са ду гом по љо при вред ном тра ди ци јом (још из вре-
ме на Аустро-Угар ске). Но вим чла ни ца ма из ис точ не Евро пе 
и Ма ђар ској је 30. де цем бра 2002. го ди не у Ко пен ха ге ну за-
бра ње но да у пе ри о ду од нај ма ње 10 го ди на  има ју ви ше од 
25% суб вен ци ја у од но су на суб вен ци је ко је ЕУ да је ста рим 
чла ни ца ма. Та ко ђе,  због кво та ко је је на мет нуо Бри сел у при-
ступ ним пре го во ри ма, на кон ула ска у ЕУ  сма ње на је и об ра-
ди ва по вр ши на у Ма ђар ској.

6 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
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Тач ни је, на ред на та бе ла и по да ци, ко је су об ра ди ли ма-
ђар ски екс пер ти,  по ка зу је кво те на ко је је Ма ђар ска мо ра ла 
да при ста не пре учла њи ва ња у ЕУ (или на ко ли ко об ра ди вог 
по љо при вред ног зе мљи шта Ма ђар ска има пра ва за га је ње 
би ља ка и др жа ње сто ке и жи ви не)7

По љо при вред на по-
вр ши на

Ма ђар ске 
мо гућ но-

сти

Ма ђар ски 
зах те ви

Пот пи са на 
кво та

По стиг нут 
про це нат од 

зах те ва
Ба зна по љо при-

вред на по вр ши на 
(ха)

4.500.000 3.653.353 3.487.792 77.5

Ре ги о нал ни при нос 
(т/ха) 5.04 4.73 93.8

Тра ди ци о нал на ду-
рум пше ни ца (х) 15.000 2.500 16.7

Не тра ди ци о нал на 
ду рум пше ни ца (ха) 50.000 4.305 8.6

Пи ри нач (ха) 18.000 3.222 17.9
Су ше на хра на за 

сто ку (т) 200.000 49.593 24.8
Ше ћер А (т) 400.000 400. 454 100.1
Ше ћер Б (т) 80.000 1.230 1.5

Изо глу ко за А (т) 130.000 127.627 98.2
Изо глу ко за Б (т) 10.000 10.000 100.0

Ку де ља (т) 3.108 2.061 66.3
Лан (т) 1.461 ––– 0.0

Па ра дајз (т) 321.442 130.790 40.7
Бре сква (т) 1.000 1.616 161.6
Кру шка (т) 1.000 1.031 103.1
Ду ван (т) 15.000 12.355 82.4

Мле ко про из ве де но 
(т) 2.600.000 1.782.650 68.6

Про да то мле ко (т) 200.000 164. 630 82.3
Го ве ди на до пун ска 

пот по ра (Еуро) 12.000.000 2.936.076 24.5

Пре ми ја кла ња 
(Жи во ти ња) 480.000 235.998 49.1

Ме сна го ве ди на 
пре ми ја (Жи во ти-

ња)
245.000 94.620 38.6

Кра ва 300.000 117.000 39.0
Ов ца 1.500.000 1.146.000 73.9

Ко за 50.000 У кво ти 
ов це

 Да кле, гор ња та бе ла ја сно по ка зу је шта зна чи до де ље-
на кво та Ма ђар ској од стра не ЕУ у прак си. Ако је пре ула-

7 Извор: Пре ма Agrárágazat, Mezőgazdasági havilap, 2003. ја ну ар–фе бру ар,  
Зол тан Со могyи за ме ник глав ног ди рек то ра оде ље ња ФВМ, на осно ву Ко-
пен ха ген ског уго во ра – Та бе лу пре вео и при ре дио: Ро налд Мај лат



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2013,год.IXvol.16 стр.129150

135

ска у ЕУ 100 по љо при вред ни ка га ји ло тра ди ци о нал ну ду рум 
пше ни цу, по сле ула ска у ЕУ са мо 16. 7% мо же да се на да да 
ће до би ти пот по ру за ту вр сту про из вод ње. Та ко ђе, на ве де-
ниподациприказујуидасеобрадиваземљауМађарској
смањила са4.500.000хектарана3.487.792хектара.Или, 
Ма ђар ској је за 22. 5% (1. 012. 208 хек та ра) ума ње на по вр-
ши на по љо при вред ног зе мљи ште за га је ње би ља ка од ка да 
је чла ни ца ЕУ. Та кав ка та стро фа лан ре зул тат је по стиг нут 
ме ша ви ном кво та и од ре ђи ва њем суб вен ци ја од стра не Бри-
се ла.

Прет ход ном тре ба до да ти и да су по љо при вред ну про-
из вод њу у Ма ђар ској  оме та ли бе сми сле ни стан дар ди (или 
ад ми ни стра тив не не ца рин ске ба ри је ре) на мет ну ти од стра не 
Бри се ла. У том кон тек сту, ма ђар ски пре ми јер Вик тор Ор бан 
је огор че но из ја вио у ју лу 2012. го ди не, да Бри се лу ва жни је 
‘’ка ко тре ба да из гле да ко ко ши њац’’док сто ти не хи ља да љу-
ди оста је без по сла.8

Ко нач но, и сред ста ва (из то ли ко ме диј ски гло ри фи ко ва-
ног) про гра ма PHA RE ко ја су  тре ба ла да по мог ну при вре ди 
Ма ђар ске и дру гих ис точ но е вроп ских зе ма ља, су углав ном 
од ла зи ла стра ним фир ма ма ко је су ра ди ла на те ри то ри ји Ма-
ђар ске. Али, и за шко ло ва ње ‘’про е вроп ских ка дро ва’’ на во-
ди  екс перт за ЕУ, аустриј ски про фе сор Хоф ба у ер9. 

И да нас Бри сел че сто Ма ђар ској ‘’за мр за ва’’ или об у-
ста вља обе ћа ну фи нан сиј ску по моћ из фон до ва (или је усло-
вља ва по ли тич ким уступ ци ма). На при мер, у мар ту 2012. го-
ди не ЕУ је укра ти ла Ма ђар ској 495 ми ли ло на евра обе ћа них 
сред ста ва. На вод но због бу џет ског де фи ци та. Ипак, та кву 
ме ру Бри сел ни је ни ка да при ме нио пре ма не кој ста рој чла-
ни ци ЕУ, иако и те др жа ве има ју ве ли ки бу џет ски де фи цит 
(на при мер Шпа ни ја).   

У том кон тек сту, пре ми јер Ма ђар ске Ор бан је огор че-
но из ја вио да ЕУ ‘’флер ту је са иде јом на ме та ња по ли тич-
ких усло ва’’ и по ру чио је на ми тин гу у мар ту 2012. да :’’Као 
европ ска на ци ја тра жи мо је да нак трет ман. Не ће мо би ти дру-
го ра зред ни европ ски гра ђа ни. Наш пра вед ни зах тев је да за 

8 Сајт РТС, 28. 7. 2012
9 Хо фе ба у ер Х. ПроширењеЕУнаисток, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2004.
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нас ва же исти стан дар ди, као и за дру ге чла ни це ЕУ... Ма ђар-
ска ни је ни чи ја ко ло ни ја’’.10

Ка да се прет ход ни по да ци има ју у ви ду, он да ни је из-
не на ђе ње огор че ње не са мо пре ми је ра, већ  и ве ли ког бро ја 
обич них гра ђа на. Или, тврд ња јед ног  уче сни ка де мон стра-
ци ја про тив ЕУ, одр жа них у Бу дим пе шти  2012., Ати ле Ђа ло-
га (24). Он је  из ја вио за стра не ме ди је :’’Од ка да смо ушли у 
ЕУ, ни смо има ли ни ка ве ко ри сти од то га’’.11

Пољска

Пољ ска је још 1989. го ди не пот пи са ла са ЕЗ Уго вор о 
тр го ви ни и са рад њи.  Та ко ђе, пре ко две  де це ни је ова др жа ва 
од ско ро 40 ми ли о на ста нов ни ка, има пра во да ко ри сти бри-
сел ске фон до ве. (PHA RE фонд,ко ји је ка сни је  тран сфор ми-
сан у IPA фон до ве). 12

Пољ ска  пот пи су је  Спо ра зум о при дру жи ва њу са ЕЗ 
1991. го ди не  (сту па на сна гу 1994). Да тум за от по чи ња ње 
пре го во ра о члан ству(то ли ко оче ки ван у да на шњој Ср би ји)  
Вар ша ва до би ја већ 1997. го ди не, а пре го во ре за по чи ње 1998. 
го ди не.13 Они се за вр ша ва ју 2002. го ди не (са дру ге стра не, 
Ср би ја и по ред ве ли ких усту па ка у пре го во ри ма са та ко зва-
ним Ко со вом, још увек ни је до би ла ни  да тум за по че так пре-
го во ра). 

Ко нач но,Пољ ска 2003. пот пи су је и Уго вор о при сту па-
њу са Бри се лом и 1. ма ја 2004. го ди не по ста је чла ни ца ЕУ.

Да кле, Пољ ска је ско ро две де це ни је ‘’ис пред’’ Ср би-
је у та ко зва ним европ ским ин те гра ци ја ма.14 Ипак, со ци јал ни 
и еко ном ски па ра ме три Пољ ске у том ‘’европ ском’’ пе ри о ду 
1992-2012. су (као и у дру гим ис точ но е вроп ским зе мља ма)
углав ном не га тив ни. 

10 Сајт Новости, 16.март 2012.
11 Сајт 24сата, 14. ја ну ар 2012.
12 О PHA RE  фон ду де таљ ни је ви ди Вај фе лед В., Ве селс В., ЕвропаодАдоШ/

Приручникзаевропскуинтеграцију, Фон да ци ја Ко нард Аде на е у ер, Бе о град, 
2003, стр. 96, 232, 288.

13 О су шти ни пре го во ра ви ди Kнежевић М., Евроскептицизам:гдејеЕвропа:
111евроскептичнихфрагмената’’ За слон, Ша бац, 2008. стр. 54. 

14 Ви ше о то ме, ДинанД., МењањеЕвропеИсторијаЕвропскеуније, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2010.ЈовановићМ,. Европскаекономскаинтеграција, 
Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2006.
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На при мер, сто па не за по сле но сти у Пољ ској је ду пли-
ра на у пе ри о ду 1992-2012. Сле де ћа та бе ла по ка зу је по раст 
сто пе не за по сле но сти.

Сто па не за по сле но сти у Пољ ској на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма 
о при дру жи ва њу  и при сту па ња ЕУ  у пе ри о ду 1992-2012.15

Го ди на У про цен ти ма
1992. 6, 1
2012. 12,6

Сто па не за по сле но сти у Пољ ској би би ла и  ве ћа да не-
ко ли ко сто ти на хи ља да љу ди ни је оти шло из те др жа ве на-
кон ула ска у ЕУ 2004. го ди не (2002. го ди не  сто па не за по сле-
но сти у Пољ ској је до сти гла 18, 1 %).16  

Тач ни је, пре ма по да ци ма пољ ског ми ни стар ства за 
рад и со ци јал ну при вре ду, на кон 2004. око 660.000 По ља ка 
оти шло да ра ди у дру ге зе мље ЕУ. Нај ви ше у Не мач ку, око 
322.000 а оста так у Ве ли ку Бри та ни ју, Ир ску и Ита ли ју.17  Са 
дру ге стра не, пре ма по да ци ма углед ног пољ ског ли ста “Га-
зе та ви бро ча” број еми гра на та је био ве ћи. Пре ма том из во-
ру,у пе ри о ду од 2004. до ју на 2006. го ди не еми гри ра ло је 2 
ми ли о на По ља ка. Пољ ски лист је тај про цес на звао нај ве ћим 
ми гра ци о ним та ла сом у но ви јој европ ској исто ри ји. (Око 90 
од сто еми гра на та је би ло ис под 35 го ди на ста ро сти и има ли 
су ви со ко обра зо ва ње, та ко ђе, 2008. го ди не у Пољ ској је жи-
ве ло око 50.000 де це или мла дих ко је су ро ди те љи на пу сти ли 
јер су оти шли да ра де у ЕУ).18

По ља ци су на за па ду ЕУ углав ном ра де као сла бо пла ће-
не за на тли је, учи те љи, ин жи ње ри, ме ди цин ске се стре, во до-
ин ста ла те ри, ар хи тек те, кућ не по моћ ни це и во за чи.19 (Пре ма 
ис пи ти ва њу ко је је спро ве ла “Га зе та ви бро ча”, око 84 од сто 
По ља ка се  сти ди што њи хо ви су на род ни ци од ла зе у свет.20)  

Ипак, и по ред та ко ло шег со ци јал ног ста ту са у за пад ној 
Евро пи, пре ма ис тра жи ва њи ма спро ве де ним ме ђу еми гран-

15 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
16 Пре ма по да ци ма ко је је из не ла Кри си ти на Иглиц ка из пољ ског Цен тра за 

ме ђу на род не од но се. http://www.b92.net/biz/ve sti/svet.php?yyyy=2010&mm 
=09&dd=28&nav_id=461514

17 Привреднипреглед, 28.8.2006.
18 НИН, 17.8.2006. Пресс, 30.4.2008
19 Демп сеј ЊујоркТајмс, 19.11.2006, пре ма “По ли ти ка” 2.12.2006.
20 Ла за ре вић М. Политика, 24.6.2006.
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ти ма, око 60 по сто не же ли да се вра ти у Пољ ску.21 На при мер, 
је дан По љак из Хор зо ва на ра ду у Ир ској ис ти че: “Ра де ћи на 
ли ни ја ма ви со ког на по на, за ра ди ћу до вољ но за нор ма лан жи-
вот. Са пољ ском пла том у мо јој стру ци то је не за ми сли во”.

У том кон тек сту, у Пољ ској је на кон ула ска у ЕУ до-
шло чак и до де фи ци та ква ли фи ко ва них ка дро ва. У из ве шта-
ју Свет ске бан ке из 2006. го ди не се кон ста ту је да у Пољ ској 
по сто ји ма њак рад ни ка (и упо зо ра ва се да то ути че на раз-
вој при вре де). Та ко ђе, пре ма по да ци ма пољ ског Ми ни стар-
ства при вре де, еко ном ска ми гра ци ја По ља ка ће у пе ри о ду од 
2006. до 2025. го ди не про у зро ко ва ти ку му ла тив ни пад БДП 
од 45 %.22

Исто вре ме но, док је тра јао ег зо дус (и раст не за по сле-
но сти) Пољ ска се за ду жи ва ла ско ро не ве ро ват ном бр зи ном. 
Сле де ћа та бе ла то по ка зу је.

Раст спољ ног ду га Пољ ске у ми ли јар да ма до ла ра на кон  
пот пи си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји  и при сту па ња  

ЕУ у пе ри о ду 1992-2005.23

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
1992 48
2005. 76

Спољ ни дуг Пољ ске је на ста вио да ра сте и на кон сту-
па ња ове зе мље у ЕУ. Тач ни је, 31. де цем бра 2006. го ди не је 
из но сио 121  ми ли јар ду до ла ра. Шест го ди на ка сни је (у де-
цем бру 2012) спољ ни дуг Пољ ске је  до сти гао  310   ми ли јар-
ди до ла ра.

Раст спољ ног ду га Пољ ске  у ми ли јар да ма до ла ра на кон ула ска у 
ЕУ у пе ри о ду 2006-2012.

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
2006 121
2012. 310

21 НИН, 17.8.2006.
22 http://www2.pres son li ne.rs/svet/glo bus/6194/ma sov na-emi gra ci ja-ugro za va-pri-

vred ni-rast-polj ske.html
23 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
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От пла та ова ко ко ло сал ног спољ ног ду га је не ми нов но 
до ве ла и до ра ста бу џет ског де фи ци та. Сле де ћа та бе ла то по-
ка зу је.

Раст бу џет ског де фи ци та Пољ ске у аме рич ким до ла ри ма  
на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о при дру жи ва њу и при сту па ња 

ЕУ у пе ри о ду 1992-2012.24

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
1992. 2,5
2012. 10

Та ко ђе, уки да ње ца ри не због при ме не Спо ра зу ма о 
при дру жи ва њу је до ве ло и до по ја ве спољ но тр го вин ског де-
фи ци та у Пољ ској. Го ди не 1992. Пољ ска је има ла су фи цит од 
око 100 ми ли о на до ла ра. Го ди не 2012. за бе ле жен је де фи цит 
од око 14 ми ли јар ди до ла ра

Спољ но тр го вин ки сал до у аме рич ким до ла ри ма на кон  
пот пи си ва ња Спо ра зу ма о при дру жи ва њу  и при сту па ња  

ЕУ  у пе ри о ду 1992-2012.
Го ди на У аме рич ким до ла ри ма
1992. + 100 ми ли о на
2012. -14 ми ли јар ди

Ве ро ват но је и ова кав раст спољ но тр го вин ског де фи-
ци та  (као и бу џет ски де фи цит и ду жнич ка кри за пра ће на 
со ци јал ним не ми ри ма у ју жним  зе ма ља евро зо не), до вео до 
не га тив ног ста ва Вар ша ве у ве зи са усва ја њем евра као зва-
нич не ва лу те. Пољ ска је од у ста ла од ра ни јег пла на да уве де 
евро у 2012. го ди ни. Пољ ски ми ни стар фи нан си ја Ја цек Ро-
стов ски је чак из ја вио да нај ма ње до 2015. го ди не Пољ ска не-
ће уве сти евро.25

Но вим чла ни ца ма из ис точ не Евро пе и Пољ ској је 30. 
де цем бра 2002. го ди не у Ко пен ха ге ну за бра ње но да у пе ри-
о ду од нај ма ње 10 го ди на  има ју ви ше од 25% суб вен ци ја у 
од но су на суб вен ци је ко је ЕУ да је ста рим чла ни ца ма.26 Оми-
ље но оправ да ње при ста ли ца ЕУ је би ло да је то те жак али 
нео п хо дан услов, за сло бод ну тр го ви ну ко ја до во ди до ни-

24 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
25 http://www.b92.net/biz/ve sti/svet.php?yyyy=2011&mm=07&dd=25&nav_

id=527578
26 О кон тек сту тих пра ви ла уочи до но ше ња Уста ва за Евро пу Лопандић Д., 

ОснивачкиуговориЕвропскеуније, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње Ср би је и 
Цр не Го ре Европ ској уни ји, Бе о град, 2003.
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жих це на хра не. Али, ни та кво  ‘’жр тво ва ње’’ соп стве не по-
љо при вре де ни је до ве ло до сма њи ва ња це на хра не у Пољ ској. 
На про тив,,по ула ску у ЕУ од 1. 5. 2004. го ди не по ску пе ли су 
го то во сви пре храм бе ни про из во ди: ше ћер – 50 од сто, пи ле-
ти на – 40 од сто, свињ ско ме со – 30 од сто, ја ја – 30 од сто.27 
Про це њу је се да су тро шко ви за пре хра ну че тво ро чла не по-
ро ди це у 2004. го ди ни по ра сли за нај ма ње 20 од сто, са 730 на 
880 зло та.28

Исто вре ме но, док се Пољ ска за ду жи ва ла и гу би ла рад-
но спо соб но ста нов ни штво, обе ћа на по моћ из та ко зва них 
европ ских фон до ва је углав ном од ла зи ла стра ним ком па ни-
ја ма. На при мер,  аустриј ски про фе сор Хоф ба у ер на во ди да је 
нај ве ћи део сред ста ва из PHA RE фон да упла ћен про јек ти ма 
ФИ АТ-а у Пољ ској.29

Та ко ђе, и на кон ула ска у  ЕУ, Бри сел је во лун та ри стич-
ки бло ки рао обе ћа на сред ства. На при мер,  у ја ну а ру 2013. 
го ди не је бло ки ра но 890 ми ли о на евра на ме ње них Пољ ској. 
Од лу ка је до не та због на вод ног ства ра ња ‘’кар те ла ‘’ком па-
ни ја ко је гра де пу те ве у Пољ ској.30 Вар ша ва је про те сто ва ла 
због ова квог по сту па ња Бри се ла. Ми ни стар над ле жан за ре-
ги о нал ни раз вој, Ел жбје та Бјен јков ска је из ја ви ла да је ова-
кав по сту пак ЕУ ‘’Не ра зу мљив и чу дан, јер у тој афе ри је 
оште ће на Пољ ска’’. Та ко ђе, и обе ћа на по моћ Пољ ској ће би ти 
све ма ња ако се узме у об зир чи ње ни ца да  ЕУ пр ви пут у сво-
јој исто ри ји сма њу је бу џет (бу џет у пе ри о ду 2014-2020. ће за 
3 % би ти ма њи од оног 2007-2013). Пољ ска је би ла у гру пи зе-
ма ља ко је су се про ти ви ле том пред ло гу. Та кав став Вар ша ве 
је ра зу мљив ако се зна  да ве ћи на ко ја је зах те ва ла сма ње ње 
бу џе та  то обра зла же фра зом да тре ба сма њи ти до та ци је ‘’си-
ро ма шни јим зе мља ма и ре ги о ни ма ‘’ у ЕУ.31

Има ју ћи у ви ду прет ход не чи ње ни це, ни је из не на ђе-
ње што ра сте от пор пре ма ЕУ у Пољ ској и код оних ко ји су 
бе зал тер на тив но по др жа ва ли члан ство у тој над на ци о нал-
ној ор га ни за ци ји. На при мер,  је дан од нај ве ћих за го вор ни ка 

27 Политика, 10.7.2004. 
28 Исто.
29 Хоф ба у ер Х., ПроширењеЕУнаИсток, “Фи лип Ви шњић”, Бе о град, 2004, 

стр. 92.
30 Привреднипреглед, 31.ја ну ар 2013
31 Ра ди че вић Н., Политика, 8. 2. 2013.
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“при дру жи ва ња” Пољ ске ЕУ, Лех Ва лен са, при знао је јав но 
да се ни су ис пу ни ле ње го ве на де: “Ми смо од у век ве ро ва ли 
да ће За пад, по сле окон ча ња ко му ни зма до не ти не ку вр сту 
Мар ша ло вог пла на, да би се по мо гло овим зе мља ма ов де. Но, 
то се ни је де си ло. Због то га код нас по сто ји и да ље ду бо ка по-
до зри вост пре ма ЕУ... у ства ри би ће нам по треб ни ја ки жив-
ци. И ја бих, на при мер, да нас по но во ре као љу ди ма: иза ђи те 
на ули це – ово га пу та на шој зе мљи ло ше иде, за то што нас 
Уни ја не схва та озбиљ но”.32

Али, ви ше не ма ни Ва лен си ног моћ ног син ди ка та ко ји 
би мо гао да иза ђе на ули це и про те ству ју про тив ЕУ. Си ни-
ди кат ‘’Со ли дар ност’’ је на ‘’европ ском пу ту’’ са 10 ми ли о на 
чла но ва спао на 0,8 ми ли о на.

У том кон тек сту је би ло мо гу ће га ше ње по зна те пољ ске 
бро до град ње (и от пу шта ње рад ни ка ко ји су не ка да чи ни ли 
осно ву ‘’Со ли дар но сти’’). Та ко ђе, бро до гра ди ли шта у Ше ћи-
њу и Гди њи су про да та упра во због зах те ва ЕУ.  Та ко ђе,чу ве-
но бро до гра ди ли ште у Гдањ ску је због зах те ва ЕУ би ло при-
ну ђе но да от пу сти око 4/3 рад ни ка.33 Да нас се из ме ђу оста-
лог, због та кве по ли ти ке ЕУ,  у  бро до гра ди ли шту у Гдањ ску 
про из во де и ве тре ња че.34

Естонија

Ре пу бли ка Есто ни ја је 1995. го ди не пот пи са ла Спо ра-
зум о при дру жи ва њу са ЕЗ.35 Пре го во ри о члан ству са Бри-
се лом су тра ја ли од 1998. го ди не до 2002. Го ди не 2003. Есто-
ни ја је пот пи са ла Уго вор о при сту па њу са ЕУ. Ко нач но, 2004.  
Есто ни ја је по ста ла чла ни ца ЕУ. Због ова кве бр зе тран сфор-
ма ци је из со вјет ске ре пу бли ке у чла ни цу ЕУ, у  за пад ној (и 
на шој) јав но сти се Есто ни ја пред ста вља ла као при мер ко ји 

32 НИН, 6.5.2004. 
33 http://www.b92.net/biz/ve sti/svet.php?yyyy=2009&mm=05&dd=15&nav_

id=360763
34 Бро до гра ди ли ште у Гдањ ску је не ка да но си ло име Ле њи на.  Са да се по но во 

по ја вљу ју зах те ви да до би је ста ро име. Ви ше о том по врат ку марк си зма у 
Евро пу ви ди ви ди Kнежевић М.Евроскептицизам:гдејеЕвропа:111евро
скептичнихфрагмената, За слон, Ша бац, 2008, стр. 141. 

35 Ви ше о то ме ,Ди нан Д.,МењањеЕвропеИсторијаЕвропскеуније, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2010.Јо ва но вић М., Европскаекономскаинтеграција, 
Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2006.
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тре ба без у слов но  сле ди ти.36 Или,  Есто ни ја је би ла је дан од 
‘’Бал тич ких ти гро ва’’ у во ка бу ла ру бри сел ских ин те гра ци-
ја. На при мер, Ким Холмс из фон да ци је Хер тиџ је твр ди ла 
(пре са мо не ко ли ко го ди на) да је успех ‘’Бал тич ких ти гро-
ва’’  по ка за тељ да : ‘’Еко ном ска сло бо да ни је са мо иде ја, не-
го пра ва иде ја, не са мо прин цип,не го одговaрајући ком плет 
прин ци пјел них пра ви ла ко ја пре тва ра ју за тво ре на дру штва 
у жи ве на пред не, сло бод не др жа ве’’. 37 Та ко ђе, у јед ним срп-
ским днев ним но ви на ма је 2007. го ди не об ја вље на тврд ња  да 
ће Есто ни ја убр зо  за ме ни ти Сло ве ни ју на пр вом ме сту ли сте 
нај у спе шни јих тран зи ци о них зе ма ља.38

Ме ђу тим, у ствар но сти, ‘’жи ва и на пред на ‘’Есто ни ја је 
у ве ћи ни еко ном ских и дру штве них по ка за те ља на за до ва ла 
(а при вре да је до жи ве ла слом у зад њих не ко ли ко го ди на).39 

На при мер,  не за по сле ност у Есто ни ји је по ра сла у пе-
ри о ду на кон ула ска ове зе мље у ЕУ. Сле де ћа та бе ла то по ка-
зу је. 

Сто па не за по сле но сти у Есто ни ји на кон  при сту па ња  
ЕУ у пе ри о ду 2004-2011.40

Го ди на У про цен ти ма
2004. 9,6
2011. 12,5

Овим упо ред ним по да ци ма тре ба до да ти и да је 1994. 
го ди не сто па не за по сле но сти у Есто ни ји из но си ла око 4 %.  
Да кле, у пе ри о ду на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о при дру-
жи ва њу, па све до 2011 го ди не., не за по сле ност је у Есто ни ји 
по ра сла са са 4 % на 12 %. 

 Сто па не за по сле но сти би би ла још ве ћа да ни је би ло 
еми гра ци је из Есто ни је на кон сту па ња ове зе мље у ЕУ. Пре-

36 О не ре ал ним оче ки ва ња и ма од ЕУ у Ср би ји ви ди Kнежевић М.Евроскеп
тицизам:где јеЕвропа:111евроскептичнихфрагмената, За слон, Ша бац, 
2008, стр. 64.

37 http://www.eco nomy.rs/ve sti/4143/AT Bal tic ki-ti gro vi At-ima ju-ne ke-od-naj vi sih-
eko nom skih-po ka za te lja-u-Evro pi.html

38 http://www.da nas.rs/do da ci/bi znis/bal tic ki_ti gro vi_za_pe ta ma.27.html?news_
id=115432

39 О про ме ни еко ном ског и по ли тич ког си сте ма у све ту на кон 2008. го ди не 
али и о за тво ре ност Ср би је пре ма тим про ме на ма ви ди ви ди Kнежевић М. 
Евроскептицизам:гдејеЕвропа:111евроскептичнихфрагмената, За слон, 
Ша бац, 2008, стр. 207.

40 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
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ма ру ским екс пер ти ма, са мо 2006. го ди не је Есто ни ју на пу-
сти ло око 6 % укуп ног ста нов ни штва. Естон ци су углав ном 
од ла зи ли у Фин ску, Ве ли ку Бри та ни ју и Ир ску. Нај че шћа за-
по сле ња су им би ла у услу жној де лат но сти (ко но ба ри у ре-
сто ра ни ма, но са чи ко фе ра у хо те ли ма) и у гра ђе вин ској ин-
ду стри ји. Ра ди ли су и као шо фе ри у ауто бу си ма,  над ни ча ри 
на се о ским га здин стви ма.41 Пре ко 50 % еми гра на та је би ло у 
уз ра сту од 24-31 г. Ско ро 80 % еми гра на та је из ја ви ло да су 
би ли при ну ђе ни да на пу сте Есто ни ју због со ци јал них про-
бле ма.42

Ипак, и по ред ова кве ма сов не еми гра ци је, на кон ула ска 
Есто ни је у ЕУ  до шло је и до по ра ста си ро ма штва. Сле де ћа 
та бе ла то по ка зу је. 

Раст си ро ма штва/по пу ла ци ја ис под гра ни це си ро ма штва  
у Есто ни ји пре и по сле ула ска у ЕУ;43

Го ди на У про цен ти ма
2003. 5
2010. 17, 5

Да кле, број ста нов ни ка ко ји жи ве ис под ли ни је си ро ма-
штва у ‘’Бал тич ком ти гру’’ и ‘’жи вој и на пред ној’’ зе мљи је 
по рас тао не ко ли ко пу та на кон ула ска у ЕУ.

Та ко ђе, европ ске ин те гра ци је су Есто ни ји (као и оста-
лим но вим ис точ но е вроп ским др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ)  до-
не ле и по раст спољ ног ду га. Сле де ћа та бе ла то по ка зу је.

41 Овај про цес се исто врем но од ви ја и са об ру ну тим сме ром ка да се ра ди о 
стпе ну де мо кра ти је на За па ду и ис то ку,  ви ди Kнежевић М. Евроскептици
зам:гдејеЕвропа:111евроскептичнихфрагмената За слон, Ша бац, 2008, 
стр 121.

42 На при мер ви ди: ЭТНОГРАФИЯ (Спе ци а ль но сть 07.00.07) © 2010 г. О.О. 
Лу кь я но ва МИГРАЦИЯВЭСТОНИИПОСЛЕВСТУПЛЕНИЯВЕВРОПЕЙ
СКИЙСОЮЗ: ‘’Так, со гла сно дан ным срав ни те ль но го ис сле до ва ния за 2007 
г. [3, с. 5], ми гра ци он ный по ток из Эсто нии в 2004 г. уве ли чил ся на 2,8 % 
пунк та, со ста вив 5,3 % от все го на се ле ния стра ны, в срав не нии с пре ды ду-
щ им 2003 го дом, ког да он со ста влял 2,5 % от все го на се ле ния. В сред нем 
за 2004-2007 гг. эми гра ция из Эсто нии со ста вля ла 5,3 %, а пик ми гра ци-
он ной ак тив но сти при шел ся на 2006 г., ког да общ ее чи сло эми гран тов пе-
ре се кло от мет ку в 6 % от общ е го чи сла жи те лей’’. http://www.hses-on li ne.
ru/2010/04/07_00_07/3.pdf

43  www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
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Раст спољ ног ду га Есто ни је на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о 
при дру жи ва њу и от по чи ња ња пре го во ра о члан ству у пе ри о ду  

1991-2003.44

Го ди на У аме рич ким до ла ри ма
1991. 650 ми ли о на
2003.   5,8 ми ли јар ди

Спољ ни дуг Есто ни је је на ста вио да ра сте и на кон сту-
па ња ове зе мље у ЕУ. Тач ни је, 31. де цем бра 2004. го ди не је 
из но сио око 8  ми ли јар ди до ла ра. Осам го ди на го ди на ка сни-
је (у де цем бру 2012) спољ ни дуг Есто ни је је до сти гао  ско ро 
26 ми ли јар ди до ла ра. Ка да се има у ви ду  по да так да Есто ни-
ја има око 1,3 ми ли о на ста нов ни ка, ја сно је да се ра ди о ве ли-
ком ду жнич ком оп те ре ће њу по гла ви ста нов ни ка.  

Раст спољ ног ду га Есто ни је  у ми ли јар да ма до ла ра на кон ула ска 
у ЕУ у пе ри о ду 2004-2012.

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
2004 8, 3
2012. 25, 9

От пла та ова ко ко ло сал ног спољ ног ду га (за зе мљу ко ја 
је по бро ју ста нов ни ка упо ре ди ва са Бе о гра дом)  је не ми нов-
но до ве ла и до по ја ве бу џет ског де фи ци та. Сле де ћа та бе ла то 
по ка зу је.

Бу џет ски сал до Есто ни је  у пе ри о ду 2004-2012.
Го ди на У аме рич ким  до ла ри ма
2004. + 20 ми ли о на (су фи цит)
2012. -524 ми ли о на (де фи цит)

Да кле, Есто ни ја је пре усла ска у ЕУ има ла бу џет ски су-
фи цит, а са мо 8 го ди на ка сни је се су о чи ла са ско ро 30 пу та 
ве ћим де фи ци том. 

Али, пра ви еко ном ски слом  Есто ни ја до жи вља ва 2008. 
го ди не. Са мо  у пе ри о ду 2008-2009. го ди не  БДП је опао за 
око 19 %. Та ко ђе, БДП се по гла ви ста нов ни ка сма њио за око 
3.000 до ла ра у пе ри о ду 2007-2009.  Ин ду стриј ска про из вод ња 
је опа ла за око 24, 3 % 2009. (Ве ћи пад ин ду стриј ске про из-
вод ње се до го дио са мо у Турк ме ни ста ну). Из воз је 2009. го-
ди не опао за око 25 %.  Та ко ђе, го ди не 2009. про сеч на пла та 

44 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
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је сма ње на за 11 %. Бан кро ти ра ла је по зна та ко мап ни ја за 
про из вод њу ма ши на TMT Gro up. Го ди не 2008. 632 пред у зе ћа 
су об ја ви ла да ни су пла те жно спо соб ни.Сле де ће го ди не 1055 
пред у зе ћа. У истом пе ри о ду су по ве ћа ни по ре зи и ак ци зе. 
Исто вре ме но,2009. го ди не Есто ни ја је би ла ду жна да упла ти 
око 150 ми ли о на евра у бу џет ЕУ. Пре ко 90 % бан кар ског сек-
то ра је те го ди не би ло у ру ка ма стра ног ка пи та ла, углав ном 
из Скан ди на ви је. Ско ро 80 % спољ но тр го вин ске раз ме не се 
оба вља ло са ЕУ.45

У том кон тек сту, у апри лу 2010. го ди не су еко но ми сти 
Л. Гри гор јев и С. Аги ба лов  из не ли те зу да је кри за ко ја је на-
сту пи ла у при бал тич ким зе мља ма  у су шти ни зна чи ла,  пот-
пу ни ‘’крах  раз вој ног мо де ла ‘’ ко ји се до та да при ме њи вао у 
Есто ни ји, Ли тва ни ји и Ле то ни ји.46  

Ипак, за пад ни екс пер ти и Европ ска ко ми си ја су про гла-
си ли 2010. го ди не да је Есто ни ја  иза шла из кри зе (иако, ви-
ше ни је по ми ња на па ро ла о ‘’Бал тич ком ти гру’’). Та оп ти ми-
стич ка тврд ња је  би ла за сно ва на на ми ни мал ном ра сту БДП 
од 0,9 %(пре ма по да ци ма Еуро ста та). У том кон тек сту,  Есто-
ни ја је чак  2011. го ди не од ба ци ла сво ју на ци о нал ну ва лу ту 
и при хва ти ла евро. Пред сед ник ЕК Жо зе Ма ну ел  Ба ро зо је 
тим по во дом из ја вио да је при хва та ње евра од стра не Есто-
ни је ‘’сна жан сиг нал при влач но сти евра и ста бил но сти ко ју 
до но си’’.47 (Та ко ђе,  2012. Есто ни ја је по ста ла чланц ОЕCD-а.
као пр ва од пост со вјет ских др жа ва). 

Ме ђу тим, обич ни љу ди ко ји жи ве у Есто ни ји ни су де-
ли ли тај оп ти ми зам чи нов ни ка Европ ске ко ми си је ко ји се 
за сни вао са мо на јед ном ма кро е ко ном ском по ка за те љу (ко ји 
укљу чу је и стра не фир ме ко је ра де на те ри о три ји Есто ни је). 
Они су на ста ви ли ма сов но да бе же из сво је зе мље слич но 
као и у пе ри о ду 2004- 2007. На при мер,не мач ки ме ди ји су 
кра јем 2012. го ди не  за па зи ли ту кон тра дик ци ју из ме ђу па-
ро ла ЕК и ста ња у прак си.  Дој че ве ле, у јед ној ре пор та жи из 
Есто ни је об ја вље ној кра јем 2012. го ди не,  при зна је да ‘’због 
ма лих пла та и пен зи ја, а све ве ћих тро шко ва жи во та, ова  зе-

45 http://www.we be co nomy.ru/
46 http://www.pir cen ter.org/da ta/SS/Bal tic.pdf

 http://eli brary.ru/item.asp?id=13120837
47 http://www.blic.rs/Ve sti/Svet/227034/Esto ni ja-pre sla-na-evro
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мља до жи вља ва не за пам ће ни ег зо дус’’.48 За тим се из но си да 
је по себ но те шка си ту а ци ја у про вин ци ји где ‘’ста нов ни штво 
је два саствља крај са кра јем’’ али и у јав ном сек то ру (це не 
‘’европ ске ‘’а пла те ма ле). Та ко ђе, и естон ски пен зи о не ри жи-
ве у бе ди на во де не мач ки ме ди ји. 

У том кон тек сту,  ве ли ки број је  Есто на ца је на кон (на-
вод ног ‘’опо рав ка’’2010) оти шао у Фин ску и Ка на ду(са мо у 
Хел син ки ју жи ви око 40.000 Есто на ца). По ку ша ва ју ћи да 
об ја сни con tra dic tio in adjec to(или те зу ЕУ да су ре фо ме  у 
Есто ни ји ус пе ле  док на род  бе жи из те зе мље) естон ски ми-
ни стар обра зо ва ња Јир ген Ли ги  је при знао   да је је Есто ни ја 
‘’узор ни уче ник ЕУ’’, али и да је  стан дард све го ри. Са дру-
ге стра не, за раз ли ку од ми ни стра, обич ни љу ди ко ји бе же 
из Есто ни је не ма ју ни ка вих ди ле ма (и не ко ри сте со фи зме). 
Мла дић De mis Voll је из ја вио за не мач ке ме ди је кра јем 2012, 
да же ли да оде у ино стран ство, јер не ви ди ни ка кву пер спек-
ти ву за се бе ако оста не у Есто ни ји.

*
**

На осно ву прет ход но из не тог мо же се за кљу чи ти да је 
про цес при дру жи ва ња ис точ не Евро пе ЕУ до нео но вим чла-
ни ца ма ви ше не га тив них ефе ка та не го по зи тив них. У Пољ-
ској, Ма ђар ској и Есто ни ји је до шло до ве ли ког ра ста спољ-
ног ду га. Слич не тен ден ци је су се ис по љи ле и ка да се ра-
ди о па ра ме три ма по пут сто пе не за по сле но сти, бу џет ског и 
спољ но тр го вин ског де фи ци та и ра ста по пу ла ци је ис под гра-
ни це си ро ма штва. Да се не ра ди о из у зет ку го во ре и по да ци 
о бро ју ста нов ни ка ана ли зи ра них др жа ва но вих чла ни ца ЕУ. 
Пољ ска је нај мно го људ ни ја  но ва чла ни ца ЕУ ис точ не Евро-
пе са око 40 ми ли о на ста нов ни ка. Са дру ге стра не, Есто ни ја 
има око 1, 3 ми ли о на ста нов ни ка и јед на је од нај ма њих у 
по пу ла ци о ном и те ри то ри јал ном сми слу, но вих др жа ва чла-
ни ца ЕУ.49 Ипак, и у Пољ ској и у Есто ни ји се за па жа ју исте 
не га тив не тен ден ци је. За Ср би ју је по себ но ин те ре сан тан 

48 Сајт Б92, сре да 24.10.2012. Есто ни ја ра ње ни ти гар / Дојчевеле
49 Ми лош Кне же вић ко ри сти и из раз европ ски ‘’мра ви и сло но ви’’, ја сно је 

у ко ју гру пу спа да Есто ни ја. Ви ди Kнежевић М., Евроскептицизам:гдеје
Европа:111евроскептичнихфрагмената, За слон, Ша бац, 2008, стр. 51.
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при мер Ма ђар ске по што се ра ди о су сед ној др жа ви. Ипак, 
све те не га тив не тен ден ци је ко је су се ис по љи ле у ис точ ној 
Евро пеи се по ку ша ва ју при ки ри ти по да ци ма о ра сту БДП-а. 
Али, тре ба има ти у ви ду да је БДП вред ност фи нал них до ба-
ра и услу га про из ве де них то ком не ког вре мен ског пре ри о да 
(го ди ну да на) на те ри то ри ји јед не зе мље.50  Да кле, у БДП ула-
зи и про фит стра них ко ма па ни је ко ји се тран сфе ри ше њи хо-
вим ма ти ци ма. Да кле, мно го би би ло ре ал ни је ка да би се као 
по ка за тељ успе шно сти узи мао Бру то на ци о нал ни до хо дак 
(БНП) ко ји по ка зу је ко ли ку вред ност од про да је фи нал них 
до ба ра и услу га и услу га има ју ста нов ни ци јед не зе мље. Или, 
са ма вред ност БДП не мо же би тит ар гу мент ко ји по ка зу је да 
има ви ше по зи тив них ефе ка та за ис точ ну Евро пу ка да се ра-
ди о ње ном при дру жи ва њу ЕУ. Сви прет ход но на ве де ни по-
да ци ука зу ју да Ср би ја мо ра да има озбиљ ну стра те ги ју на 
та ко зва ном европ ском пу ту. Ова чи ње ни ца је још очи глед ни-
ја ка да се има у ви ду и да се од Ср би је тра жи да при зна та-
ко зва но Ко со во уз по моћ пре го во ра на ‘’ду плом ко ло се ку’’.51 
Ср би ја мо ра има ти у ви ду не га тив на ис ку ства и ефек те ко ји 
су се ис по љи ли за вре ме при дру жи ва ња Есто ни је, Ма ђар ске 
и Пољ ске ЕУ. Не кри тич ки при ступ, гло ри фи ко ва ње ЕУ, не ће 
до ве сти до ре ал ног са гле да ва ња си ту а ци је. Са мо ана ли за ко-
ја се за сни ва на чи ње ни ца ма, мо же до ве сти до из бо ра пра ве 
стр та те ги је. У су прот ном, Ср би ја ће су о чи ти, слич но као и 
Есто ни ја, Ма ђар ска и Пољ ска, са не га тив ним па ра ме три ма 
по пут ра ста сто пе не за по сле но сти, бу џет ског и спољ но тр го-
вин ског де фи ци та и ра ста по пу ла ци је ис под гра ни це си ро ма-
штва.

50 Де ве та ко вић, С., Јо ва но вић-Га ври ло вић Б., Ри ка ло вић Г., Националанаеко
номија, ЦИД, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2006, стр. 31.

51 Ви ди Kнежевић М., Евроскептицизам: где јеЕвропа:111евроскептичних
фрагмената За слон, Ша бац, 2008, стр 160.
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THECONSEQUENCESOFEASTERN
EUROPEJOININGTHEEU

Sum mary

TheprocessofEasternEuropejoiningtheEUlastsforover
twentyyears.WiththeexceptionoftheRussianFederationand
Belarus, all theEasternEuropean countries are in the joining
process,orhavealreadybecometheEUmembers.Comparative
datafromnewEasternEuropeanEUmemberslikePoland,Hun
garyandEstoniashowthatseveraltrendscanbedefinedinthe
legal,socialandeconomicsensewhenitcomestotheprocessof
EasternEuropejoiningtheEU.Theseincluderisingtheforeign
debt, unemployment, budget and tradedeficits, emigrationand
thepopulationlivingbelowthepovertyline.
Keywords: EU, Eastern Europe, foreign debt, unemployment,

budgetandtradedeficits,immigration,poverty.
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Resume

TheprocessofEasternEuropejoiningtheEUbroughtto
thenewmembersmorenegativethanpositiveeffects.Therehas
beenalargeincreaseofforeigndebtintheEasternEurope.Sim
ilar tendencies have alsomanifestedwhen parameters such as
unemploymentrates,budgetandtradedeficitsandthegrowthof
thepopulationbelowthepovertylineareconsidered.Thedata
onthepopulationcountoftheanalyzednewEUmemberstates
suggestthatthisisnotanexception.Thecurrentpaperanalyzes
bothlargeEasternEuropeanstates,suchasPoland,andsmall
ones,suchasEstonia.However, inbothPolandandinEstonia
thesamenegativetendencieswereobserved.ForSerbia,apar
ticularlyinterestingexampleisHungary,sinceitisaneighbor
ing country. However, all the negative tendencies which have
emergedintheEasternEuropearebeingcoveredbythedataon
theGDPgrowth.ButitshouldbeborneinmindthattheGDP
isavalueoffinalgoodsandservicesproducedoveraperiodof
time(a

year)attheterritoryofonecountry.Thus,theGDPincludes
theprofitsofforeigncompaniesthataretransferredtotheircen
trals.Therefore,itwouldbemuchmorerealistictouseGrossNa
tionalIncome(GNI)asasuccessindicator,sinceitdemonstrates
the value of sales of final goods and services for the residents
ofonecountry.Or, theveryvalueofGDPcannotbeanargu
mentshowingthattherearemorepositiveeffectsfortheEastern
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Europe in termsof itsaccession to theEU.All theabovedata
indicatethatSerbiamusthaveasoundstrategyatthesocalled
Europeanway.Thisfactisevenmoreevidentwhenonetakesinto
accountthatitisrequiredfromSerbiatorecognizethesocalled
Kosovothrough‘’dualtrack’’negotiations.Serbiamusttakeinto
accountthenegativeexperiencesandeffectsthathaveemerged
during joiningofEstonia,Hungary andPoland toEU.Anun
criticalapproachandglorificationoftheEU,wouldnotleadto
arealisticassessmentofthesituation.Onlyananalysisbasedon
factscouldleadtochoosingtherightstrategy.Becausethat,the
experiencesofPoland,EstoniaandHungarycanbeanindicator
ofwhatawaitsSerbiainfurther“Europeanintegrations’’’.

 Овај рад је примљен 20. januara 2013. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 14. априла 2013. године.



151

УДК 316.65(497.11):32(4-672EU)

Прегледни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година IX, vol. 16
Број 1/2013.
стр. 151-165

151

* Про фе сор књи жев но сти Гим на зи је у Чач ку

** По вод за овај текст: Ан то ни ће ва сту ди ја о Евро скеп ти ци зму,Не по сре дан по-
вод за на ста нак овог тек ста је по гла вље књи ге Сло бо да на Ан то ни ћа „Ло ша 
бес ко нач ност / При ло зи со ци о ло ги ји срп ског дру штва“ (Слу жбе ни гла сник, 
До си је, Бе о град, 2013), под на сло вом „Евро скеп ти ци зам у Ср би ји“, у ко ме 
овај наш углед ни социoлог раз ма тра по ја ву евро скеп ти ци зма у срб ском дру-
штву на по чет ку 21. ве ка.

ВладимирДимитријевић*

ИС ПО ВЕСТ  ЕВРО СКЕП ТИ КА**

Са же так

Оглед се ба ви евро скеп ти ци змом ње го вог ауто ра, мр 
Вла ди ми ра Ди ми три је ви ћа, ко ји об ја шња ва хри шћан ске ко
ре не свог не при хва та ња ЕУто пиј ске за ми сли, за сно ва не 
на чи та њу ис точ но пра во слав не тра ди ци је и ње ног од но са 
пре ма За па ду. У тек сту је дат пре глед Ди ми три је ви ће вих 
ста во ва о „Евро пи Уни је“ (Ми лош Кне же вић) од 1999. го ди
не на о ва мо. На ро чит на гла сак ста вљен је на ути цај кне за 
Ни ко ла ја Тру бец ког, и ње го ве књи ге „Евро па и чо ве чан ство“ 
(Ло гос, Бе о град, 2001), ко ја је, још по чет ком два де се тих го
ди на про шлог сто ле ћа, ука за ла на све ма не евро по цен трич
ног по гле да на свет.

Кључ не ре чи: евро скеп ти ци зам, евро у ни ја ће ње, хри
шћан ство, тра ди ци ја, Ср би ја

Со ци о лог по ли ти ке, Сло бо дан Ан то нић раз ли ку је три 
ста ва пре ЕУ ин те гра ци ја ма – евро ен ту зи ја зам, ко ји за го ва ра 
те зу  да је ула зак Ср би је у ЕУ и ну жност и бла го дет, евро ре-
а ли зам, ко ји сто ји иза те зе да Ср би ја и мо же и не мо ра ући у 
ЕУ, јер за то по сто је озбиљ не пре пре ке, и евро скеп ти ци зам, 
као „за ла га ње за то да Ср би ја не уђе у ЕУ, од но сно, екс пли-
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ци тан или им пли ци тан став да је ин те гра ци ја Ср би је у ЕУ 
не по же љан про цес ко ји има ал тер на ти ву (тј. про цес ко ји мо-
же би ти из бег нут“) (1,143). Ан то нић је уочио да је по др шка 
ула ску Ср би је у ЕУ спа ла са 75% у го ди ни 2008. на 28% у 
го ди ни 2011. По ње му, кључ ни узрок је оти ма ње Ко со ва Ср-
би ји, што је ве ћи на др жа ва под вла шћу Бри се ла по здра ви ла, 
као и на ме та ње ста ва да Ср би ја тре ба да при зна „не за ви сно 
Ко со во“ и да са њим жи ви као са су сед ном др жа вом. У ис тра-
жи ва њу спро ве де ном 2011, пре ко 75% гра ђа на сма тра ло је,са-
свим „евро скеп тич ки“, да од ри ца ње од Се ве ра Ко со ва ра ди 
ула ска у ЕУ пред ста вља не што што тре ба од би ти. Ан то нић 
се по дроб но освр нуо на од но се по ли тич ких стра на ка пре ма 
ЕУ, уочив ши да  се и Срп ска ра ди кал на стран ка и Де мо крат-
ска стран ка Ср би је до 2011. ни су про ти ви ле ула ску у ЕУ, али 
да је, по сле при ти са ка да се при зна не за ви сно Ко со во,до шло 
до про ме не њи хо вог ста ва, па су обе са свим про ме ни ле ори-
јен та ци ју. Евро скеп ти ци зма је би ло и у пу бли ци сти ци: Ми-
ро слав Јо ва но вић, струч њак у Еко ном ској ко ми си ји за Евро-
пу при УН у Же не ви, об ја вио је на сај ту Но ве срп ске по ли-
тич ке ми сли 2006. го ди не текст у ко ме је упо зо рио Ср бе да 
но ва про ши ре ња ни су при о ри тет за ЕУ, јер она и са ма ула зи 
у кри зу. Евро ре а ли стич ке тек сто ве у то вре ме пи шу и Сло-
бо дан Ан то нић и Ђор ђе Ву ка ди но вић, у НИ Ну се огла ша ва-
ју но ви на ри по пут Зо ра на Ћир ја ко ви ћа, а  НВО „Две ри срп-
ске“ 2008. го ди не об ја вљу ју спе ци јал ни те мат „ЕУ – мит или 
ствар ност“. Бо шко Ми ја то вић у „По ли ти ци“ 2009. ука зу је на 
то да се Бри сел ва ра ако ми сли да ће се Ср би ја од ре ћи Ко со-
ва ра ди ула ска у ЕУ. Си ни ша Ље по је вић, у истим но ви на ма, 
ука зу је на не до ста так де мо кра ти је у ЕУ, то јест на чи ње ни цу 
да се 70% од лу ка до но си на за тво ре ним сед ни ца ма око три 
сто ти не рад них гру па Са ве та ЕУ,15% од лу ка до но си Ко ми тет 
стал них пред став ни ка чла ни ца ЕУ и пре о ста лих 15% ре ше-
ња су плод до го во ра Са ве та ми ни ста ра. Европ ски пар ла мент 
се ту, у су шти ни, ни шта и не пи та. По Не на ду Ву ки ће ви ћу, 
ко ји је на сај ту „Срп ски на ци о на ли сти“ об ја вио не ко ли ко тек-
сто ва о при ви ду де мо кра ти је у ЕУ, бри сел ска тво ре ви на је 
би ро крат ско чу до ви ште чи јих 170 хи ља да чи нов ни ка го ди-
шње „про жди ре“ око осам ми ли јар ди евра, при че му су исти 
пла ће ни да оба ве, упр кос де кла ра тив ној при чи о де цен тра-
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ли за ци ји, нај ве ћу цен тра ли за ци ју др жав не мо ћи у исто ри ји 
Евро пе.

Иако су ЕУ ин те гра ци је у ве ли ком де лу ака дем ске ели-
те до жи вље не као не ми нов ност (а др жав ни из да вач, „Слу-
жбе ни гла сник“, чак је по кре нуо и ча со пис „Иза зо ви европ-
ских ин те гра ци ја“ да ту не у пит ност до ка же), ипак се и у 
на уч ним кру го ви ма ја вља ју кри тич ки гла со ви: Рад ми ла На-
ка ра да, Бог да на Ко ље вић, Сло бо дан Са мар џић, Ср ђа Триф-
ко вић, Ми ро слав Ива но вић, Ми лош Кне же вић, Зо ран Ми ло-
ше вић, Ми ло мир Сте пић, Мом чи ло Су бо тић, Ми ша Ђур ко-
вић и дру ги ука зу ју на низ мањ ка во сти у ар гу мен та ци ји да је 
ЕУ сво је вр сна „оства ре на уто пи ја“ у ко јој се тре ба уто пи ти. 

По ја вљу ју се и књи ге, по пут сту ди је  Де ја на Ми ро ви-
ћа, по сла ни ка Срп ске ра ди кал не стран ке, „Ар гу мен ти про-
тив Европ ске уни је“, у ко ји ма се по дроб но раз об ли ча ва ју ЕУ 
ми то ви у нас. Основ ни ар гу мен ти Де ја на Ми ро ви ћа,ка ко их 
из ла же Ан то нић, су сле де ћи:

1. “Европ ском уни јом не вла да ју де мо крат ске ин сти ту-
ци је, већ бо га та и оту ђе на би ро кра ти ја, ко ја до но си 
све нај ва жни је од лу ке“ (1, 175)

2. „Дру ги Ми ро ви ћев ар гу мент про тив ЕУ је сте упра-
во ве ли чи на, не кон тро ли са ност и па ра зи ти зам би ро-
кра ти је ЕУ“ (1, исто). Са мо по сла ни ци ЕУ пар ла мен-
та, ко ји ни о че му су штин ски не од лу чу ју, по тро ше 
на за се да ња пре ко 200 ми ли о на евра го ди шње.

3. Би ро кра ти за ци ја во ди нор ми ра њу све га и сва че га, 
па и са свим су ма ну тим ре ше њи ма, по пут од лу ке да 
на фар ма ма ко је се ба ве уз го јем сви ња мо ра ју да по-
сто је „играч ке за сви ње“. Уред бом 2257/94 на ре ђу је 
се да ба на не ко је се про да ју у ЕУ мо ра ју би ти 13,97 
цен ти ме та ра ду гач ке и 2,69 цен ти ме та ра де бе ле, без 
„не нор мал них де ви ја ци ја“. По сто ји и уред ба ко ја де-
фи ни ше ноћ ну ко шу љу, уз тврд њу да се ноћ на ко шу-
ља сме но си ти са мо но ћу и са мо у кре ве ту. Бри сел ска 
би ро кра ти ја на ре ђу је зе мља ма ЕУ чи ме се и ка ко мо-
гу ба ви ти у обла сти по љо при вред не про из вод ње, па 
је Бу гар ска, не кад нај ве ћи ис точ но е вроп ски про из во-
ђач по вр ћа, по ста ла уво зник кра ста ва ца и кром пи ра. 
Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу Ср би је 
ЕУ до нео је стра хо ви те ште те срб ској по љо при вре-
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ди, ко ја је, са свим не за шти ће на, из ло же на моћ ној ЕУ 
кон ку рен ци ји. (Што се ти че суб вен ци ја ЕУ за по-
љо при вре ду, са мо 20% иде ма лим про из во ђа чи ма, а 
80% кон цер ни ма, ти па Не стле и Уни ле ве ра).

4. И стра не ин ве сти ци је као из вор на прет ка  др жа ве 
под вла шће не Бри се лу су мит. Јер, стран ци ку пу ју 
до ма ће фир ме и он да се зби ва сле де ће:“Та ко пре у зе-
то пред у зе ће би ва за тим су ро во ис трг ну то из мре же 
на ци о нал не при вре де чи ји је са став ни део, те по ста је 
део ре про дук тив ног лан ца мул ти на ци о нал не ком па-
ни је ко ја је то пред у зе ће ку пи ла. Оно та да ви ше не 
да је по сао при вре ди око се бе, већ дру гим де ло ви ма 
ма тич не мул ти на ци о нал ке. На ци о нал на др жа ва са да 
слу жи са мо то ме да узи ма кре ди те ка ко би до ма ће 
ста нов ни штво има ло ка кву – та кву ку пов ну моћ и 
мо гло да тро ши стра ну ро бу“(1, 180).

5. Из ла зак до ма ће ро бе на ЕУ тр жи ште опет је мит; то 
тр жи ште је већ одав но за по сед ну то:“За то се пред у-
зе ћа из Сло ве ни је, Че шке или Пољ ске, уме сто ка не-
мач ком или фран цу ском, окре ћу ка срп ском, ру ском 
или укра јин ском тр жи шту“ (1, исто).

6. По ве ћа ње пла та у ЕУ је мит. Го ди не 1996. „Фол ксва-
ген“ је ку пио „Шко ду“ и по чео да за ра ђу је од про да-
је че шких ауто мо би ла 100 ми ли о на евра го ди шње. 
Рад ни ци ма из Че шке су пла те оста ле исте – три пу-
та ма ње не го Нем ци ма. По ве ћа не су по сле се ри је 
штрај ко ва, али и да ље су ма ње не го „Фол ксва ге но-
вим“ про из во ђа чи ма у Не мач кој. 

7. Ула зак у ЕУ не сма њу је, не го по ве ћа ва еми гра ци ју. 
Из Пољ ске је еми гри ра ло, по сле ула ска у ЕУ, два ми-
ли о на љу ди, као и из Ру му ни је, а из Бу гар ске – ми-
ли он. 

8. По моћ Европ ске уни је је та ко ђе мит: “Ми ро вић об ја-
шња ва да се по моћ из ЕУ ме ри пре ми ли о ни ма не го 
ми ли јар да ма евра,те да је по моћ на ме ње на пре све га 
ја ча њу „при ја тељ ских“ ин сти ту ци ја,ме ди ја, ор га ни-
за ци ја. Ка да је, ме ђу тим, реч о при вре ди, нај ве ћи део 
по мо ћи Европ ске уни је  на кра ју за вр ши за пра во на 
ра чу ни ма европ ских фир ми./.../ Европ ска ко ми си ја 
је Хр ват ској до де ли ла 227 уго во ра за кон сул тант ске 
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услу ге у вред но сти од 86 ми ли о на евра, а ви ше од 
97% тог из но са опет су до би ле фир ме из Европ ске 
уни је/.../(1, 182)“

9. У ЕУ, то бож, не ма ко руп ци је. То је лаж: 1999. це ла 
Европ ска ко ми си ја је, због ко руп ци је, под не ла остав-
ку. Европ ска аген ци ја  за бор бу про тив ко руп ци је 
от кри ла је, у пр вих пет го ди на свог ра да, пре ва ре 
ЕУ би ро кра ти је у вред но сти од ПЕТ МИ ЛИ ЈАР ДИ 
ЕВРА!

Ан то нић је, као зна ча јан при лог до ма ћем евро скеп ти-
ци зму, ука зао и на рад прав ни ка и по ли ти ко ло га Ми ло ша 
Кне же ви ћа, ко ји је про тив ЕУ упо тре био низ „кул тур но – по-
ли тич ких ар гу ме на та“. Основ на тврд ња Ми ло ша Кне же ви ћа 
мо гла би се све сти на став да упра во љу бав пре ма це ли ни 
Евро пе спре ча ва чо ве ка да по ста не ЕУ по кло ник; јер Европ-
ска уни ја ни је це ли на Евро пе. ЕУ ни је де мо крат ска, не го им-
пе ри јал на тво ре ви на, сма тра Кне же вић, чи ји став Ан то нић 
ова ко из ла же:“По том кон цеп ту, про ши ре ње се не схва та као 
плу ра ли стич ко бо га ће ње Фе де ра ци је но вим,са мо свој ним на-
ро ди ма, већ као пу ко про ши ре ње Цар ства но вим, кул тур но 
уни фи ко ва ним и хо мо ге ни зо ва ним по да ни ци ма, по тро ша чи-
ма – по ре ским гла ва ма. Оту да про ши ре ње ЕУ има об лик уну-
тра шњег ко ло ни ја ли зма,тач ни је, кул тур но – ци ви ли за циј-
ског уни фи ко ва ња сва ке раз ли чи то сти и са мо свој но сти. За 
бри сел ске кул тур тре ге ре, ис точ но е вроп ске на ци је је су јед но 
ве ли ко ни шта,пу ка си ро ви на ко ја тек тре ба да бу де пре ра ђе-
на у не ка кав кул тур ни фа бри кат. За Бри сел, Ис точ ну Евро пу 
чи не ди вља ци ко ји се тек ду го трај ним про це сом „кул ти ви-
за ци је“ мо гу пре тво ри ти, нај пре, у „по лу-Евро пља не“ (тј. у 
„кан ди да те“ и „но ве чла но ве“ ЕУ), да би тек у нео д ре ђе ној 
бу дућ но сти мо гли по ста ти „пра ви“ и „истин ски“ Евро пља-
ни. И, као што се ко ло ни ја ли зам 19. ве ка од и гра вао под крин-
ком ши ре ња „ци ви ли за ци је“, “тр го ви не“ и „хри шћан ства“, 
та ко се и овај уну тра шњи ко ло ни ја ли зам 21. ве ка од и гра ва 
под ма ском ши ре ња „европ ских стан дар да“, “сло бод ног тр-
жи шта“ и „људ ских пра ва““ (1, 188).

По Кне же ви ћу, до ма ће из дај нич ке ели те, ко је је ди не 
има ју озбиљ ну ма те ри јал ну ко рист од  че ка ња Го доа зва ног 
ЕУ, по ку ша ва ју да свом на ро ду на мет ну осе ћај да при па да 
по лу људ ској вр сти „још-не-ЕУро пе ја ца“, што их ста вља у не-
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по сред ну уло гу из вр ша ва ња ра си стич ких на ло га ЕУ оли гар-
хи је. Евро ра си зам има за циљ про ме ну срб ског иден ти те та 
(пра во слав ног по ве ри и бал кан ског по исто риј ском ис ку ству, 
при че му је је лин ско – ро меј ски Бал кан ко лев ка Евро пе), јер, 
„Евро па Уни је“ (из раз Ми ло ша Кне же ви ћа) „под ра зу ме ва  
сло бо ду са мо за ка пи тал и рад ну сна гу, а не за сло бо де и уве-
ре ња“ (1, 192).

Та ко смо, за хва љу ју ћи књи зи Сло бо да на Ан то ни ћа “Ло-
ша бес ко нач ност“, до би ли, на јед ном ме сту, по пис ар гу мен-
та ци је до ма ћих евро скеп ти ка, оја чан ствар но шћу ко ју сва ког 
да на ви ди мо у ЕУ.

Где је ту Ди ми три је вић?

Ан то нић у сво јој сту ди ји на по ми ње да су у спе ци јал-
ном бро ју „Две ри срп ских“ („ЕУ:мит или ствар ност“) ве-
ћи на тек сто ва би ли евро ре а ли стич ки, а да су „са мо дво ји-
ца ауто ра из ра зи ла отво ре но про ти вље ње ула ску Ср би је у 
Европ ску уни ју“, при че му су „обо ји ца до ла зи ла из по кре та 
хри шћан ских тра ди ци о на ли ста“ (1,151). Ан то нић из ла же њи-
хо ве ста во ве: “Је ро мо нах Пе тар (Дра гој ло вић) у тек сту „Бо-
го чо век Хри стос или Европ ска уни ја“/.../твр дио је да „тзв. ЕУ 
по чет ком ове 2008. го ди не Ср би ји и срп ском на ро ду не ну-
ди ни шта дру го до оно што је и сам Са та на ну ди Бо го чо ве-
ку Хри сту на Го ри ку ша ња. Бри сел ска уни ја ну ди нам да се, 
због тре нут них еко ном ских про бле ма/.../ од рек не мо Жи во га 
Бо га, и уђе мо у „BIG DEAL“ са но вим свет ским по рет ком и 
ње го вим идеј ним твор цем Лу ци фе ром/.../ А Вла ди мир Ди ми-
три је вић је упо зо ра вао да је „Европ ска уни ја гло ба ли стич ка 
тво ре ви на, у ко јој Ср бе че ка не сре ћа и по раз“, оп ту жу ју ћи 
Уни ју да је „срп ску ин ду стри ју уна за ди ла за че тр де сет го ди-
на“, да „до пу шта Шип та ри ма да не ка жње но спа љу ју цр кве и 
ма на сти ре“, од но сно, да „тим зло тво ри ма по ма же да Ко со во 
„ет нич ки очи сте“ од Ср ба/.../“ (1, 152).

Про чи тав ши Ан то ни ћев оглед о ЕУ скеп ти ци зму у нас, 
и по ста ју ћи све стан да сам, ма кар и нај скром ни је, са сво је 
„ла ја ве мар ги не“, до при нео да се у Ср би ји чу ју и дру ги и 
дру га чи ји гла со ви од ЕУто пиј ских, кат кад  агре сив но дру-
го ср би јан ских, а по не кад ма ски ра них у бри сел ски но во го вор 
са шај ка чи цом („И Ко со во и ЕУ!“), ре шио сам да по гле дам 
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по не што од оно га што сам пи сао на ту те му, ис ти чу ћи:  ни-
кад ни сам био ни евро ен ту зиј ста, ни евро ре а ли ста, не го увек 
и сваг да евро скеп тик. Го ди на оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је, 
2008, ко ју Ан то нић сма тра пре суд ном за по ве ћа ње евро скеп-
ти ци зма у нас, ме ни је би ла са мо по твр да оно га што сам од 
по чет ка знао: Бри сел је, ску па са Ва шинг то ном (а Бри сел и 
Ва шин тон су Им пе ри ја у слу жби гло ба ли стич ког уто пи зма, 
ко ји је, као и сва ки уто пи зам, по Ге ор ги ју Фло ров ском, за сно-
ван на “па то су на сил ног да ри ва ња сре ће“), не при ја тељ Ср би-
је и срб ског на ро да. Ево  до ка за из мо јих тек сто ва.

Чи та ју ћи са мог се бе

Го ди не 1999, у пред го во ру за књи гу „Кроз огањ апо-
ка лип се“, за пи сао сам: “Чи ње ни ца је да „но ви свет ски по ре-
дак“ же ли да збри ше са ли ца зе мље све вер ске, на ци о нал не 
и исто риј ске раз ли ке, и да од све та на пра ви „ме ђу на род но 
тр жи ште“. Та ко је на ску пу  у Бер ли ну,одр жа ном 3. и 4. ју ла 
1998. го ди не, у ор га ни за ци ји „Бер телс ман фон да ци је“, Кла ус 
Кин кел, по сле го во ра Вла ди ке ра шко – при зрен ског Ар те ми-
ја, ис та као да Европ ска уни ја ни је ни ка ква „хри шћан ска за-
јед ни ца“ (на че му је срп ски епи скоп на сто ја вао) и да ће Ср би 
би ти гу бит ни ци и у бу ду ћим до га ђа ји ма. Кин кел, ми ни стар 
спољ них по сло ва Не мач ке, си гур но је до бро знао шта го во-
ри. Уоп ште, у до ку мен ту „До у са вр ша ва ње Европ ске Уни је“, 
по ну ђе ном на овом ску пу, Укра ји на, Ру си ја и пра во слав но 
Сло вен ство про гла ше ни су „СИ ВИМ ЗО НА МА“ не у кло пи-
вим у „Ује ди ње ну Евро пу“. Ср би ја је (ка ко за пи су је Вла ди ка 
Ар те ми је у бро шу ри „Са вре ме на до ку мен та / Бер лин ска кон-
фе рен ци ја, ју ли 1998. го ди не) про гла ше на ЕН КЛА ВОМ - РЕ-
ЗЕР ВА ТОМ у ује ди ње ној Евро пи. Ср би су па ри је у по рет ку 
ко ји се са зда ва“ (2,7)

Го ди не 2003, усред кам па ње Вла де Зо ра на Жив ко ви ћа 
о нео п ход но сти на ших ЕУ ин те гра ци ја, на пи сао сам чла нак 
„Шта че ка Ср би ју? / По во дом Ко ри Удо вич ки, кам па ње „Ми 
смо Евро па“ и „Парт нер ства за мир““, у ко ме, из ме ђу оста лог, 
сто ји да је при ча о но вим рад ним ме сти ма „бај ка исто ко ли-
ко је бај ка и про па ган да о на шем ула ску у Европ ску уни ју до 
2007. Уско ро ће у Ср би ји сва ки тре ћи рад но спо со бан чо век 
би ти не за по слен./.../ Је ди на из ве сност је да ће ду го ви зе мље 
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ра сти, а да их не ће мо мо ћи от пла ћи ва ти.“ (3, 352).“ До дао сам 
и ово:“Шта, у ства ри, че ка Ср би ју? Че ка је епо ха ди вљач ког 
нео ли бе рал ног ка пи та ли зма ко ји ће љу де пре тво ри ти у ро бо-
ве. Јер, нео ли бе рал ни ка пи та ли зам зна чи, из ме ђу оста лог/.../
од ба ци ва ње мо гућ но сти да др жа ва, у скла ду са ин те ре си ма 
сво јих гра ђа на, од лу чу је о стра те ги ји раз во ја; ма сов ну не за-
по сле ност (20% рад но спо соб них у Ар ген ти ни 1996); су коб 
уну тар јед ног на ро да, ко ји се де ле на „успе шне би зни сме не“ 
(ти па Ја њу ше ви ћа и Ко ле са ра, ко ји су од „бро до град ње“ и 
„са ве то дав них ак тив но сти“ ин ка си ра ли ми ли о не и пре ба ци-
ли их се би на ра чун) и по ште не, али убо ге, “про ле“ (се ти мо 
се Џор џа Ор ве ла), ко ји пре ту ра ју по „кон теј не ру са пет зве-
зди ца“; да ље ра за ра ње по ро ди це, ко је је већ до сти гло кри-
тич ну тач ку (у Кра гу јев цу мно ги очај ни ро ди те љи да ју де цу 
у до мо ве за не збри ну те јер не ма ју чи ме да их хра не, а но ви не 
сва ки дан до но се ве сти о уби стви ма у нај у жем по ро дич ном 
кру гу,углав ном због бе де у ко јој се жи ви.) На рав но, ту је и 
не из бе жно из у ми ра ње на ро да (већ са да се на ла зи мо на ступ-
њу ду бо ке де мо граф ске ста ро сти,и спа да мо у нај ста ри је на-
ро де на све ту.) У ли бе рал ном ка пи та ли зму не за по сле ност се 
на мер но уве ћа ва да би не за по сле ни мо гли би ти уце њи ва ни 
по слом и да би им се пла те сма њи ва ле на ми ни мум. не ће би-
ти син ди кал них про те ста, не ће би ти рад нич ке по бу не, не ће 
би ти на де/.../ Пре ма то ме, Ср би не, при пре мај се за јад и глад, 
и за ве ли ко тр пље ње и ве ли ко че ка ње. Јер, ка ко ка же на род на 
пе сма: “Жа ри,па ли, уд бин ски ди зда ре,/ред ће до ћи и на тво ју 
ку лу.“ Тре ба са че ка ти тре ну так да  се сил ни овог све та за ба ве 
сво јим ја дом (а би ће га, тек по чи ње), па да сло бод но гра ди мо 
сво ју др жа ву и сво ју на ду“ (3, 353-354).

Го ди не 2004, у 24. бро ју „Две ри срп ских“, ча со пи са за 
на ци о нал ну кул ту ру и дру штве на пи та ња, об ја вио сам свој 
збор ник огле да о „дру го ср би јан шти ни“, под на сло вом „Па-
лан ка фи ло со фи је или Књи га о го во ру мр жње на све што је 
срп ско“. На рав но, ни је мо гло без евро скеп ти ци зма. У тек сту 
„Хри шћан ски од го вор гло ба ли зму“, пи са ном у је сен 2003, 
ука зао сам на на сто ја ње ЕУто пи ста да из ба це сва ки по мен 
Хри ста и Хри шћан ства из бу ду ћег ЕУста ва;  у тек сту „Из ме-
ђу то та ли та ри зма и де мо кра ти је“ го во рио сам о то та ли та ри-
зму САД, ЕУ и дру гих гло бал них игра ча, у ко ме сам на во дио 
че шког ми сли о ца Вац ла ва Бје ло храд ског, што је упо зо рио да 
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по јам „гло ба ли за ци је“, та ко при су тан ме ђу ЕУ ели том, да нас 
је сте оно што је у марк си зму био по јам „исто риј ске ну жно-
сти“, и да је по тен ци јал та квог схва та ња све та ве о ма опа сан 
(јер, по Бје ло храд ском, реч је у уво ду у „то та ли тар ну ре кон-
струк ци ју дру штва“, ка кве су, не дав но, би ле ко му ни стич ка 
и на ци стич ка ре кон струк ци ја). У члан ку „Лич ни раз ло зи“ 
ис та као сам: “Го спо да гло ба ли сти, очи то, пра ве сво је „пе-
то го ди шње пла но ве“, и ве ру ју у по бе ду „тр жи шта“. На том 
тр жи шту ми, сло бод ни љу ди, тре ба да бу де мо сто ка ко ја се 
ку пу је и про да је, под не пре ста ним над зо ром. Зар Ле он тјев 
ни је био у пра ву кад је про сеч ног Евро пеј ца до жи вља вао као 
„иде ал и ору ђе све оп штег ра за ра ња“? Зар је До сто јев ски ла-
гао ка је ви део да Евро пља ни свет же ле да уре де као мра ви-
њак?“(4,25). У тек сту „Шта че ка Ср би ју?“ пи сао сам: “Јед на 
од нај ве ћих ла жи ко је нам се под ме ћу,исто као што је у со ци-
ја ли зму твр ђе но ка ко ће до ћи ко му ни зам,је сте при ча о то ме 
ка ко ће мо уско ро у Евро пу,а до та да тре ба да се стр пи мо. У 
тој при чи не ма ни трун ке исти не./.../ У Ру му ни ји и Бу гар-
ској је та ко до бро да у Ср би ју, ко ја је пре жи ве ла санк ци је, 
Ру му ни и Бу га ри до ла зе да над ни че./.../ Пре ма по да ци ма Бу-
гар ског за во да за ста ти сти ку, 40% љу ди жи ви са ма ње од 49 
до ла ра ме сеч но. Ско ро 40% де це ро ђе не по сле 1989. ни кад 
ни је би ло на мо ру. Сва ко пе то де те има по ква ре не зу бе јер ро-
ди те љи не ма ју па ре да му пла те зу ба ра. По из ве шта ју УНИ-
ЦЕ ФА, тре ћи на бу гар ске де це же ли да оде из зе мље и жи ви 
у ино стран ству. Це не жи вот них на мир ни ца су као у Не мач-
кој,где су пла те 30 до 40 пу та ве ће. Бу гар ску је на пу сти ло 
по ла ми ли о на мла дих, у по тра зи за бо љим жи во том.“ (4, 29) 
До дао сам и ово: “Јер,ММФ и Свет ска бан ка уни шта ва ју зе-
мље ко је им да ју сво ју суд би ну у ру ке. Кре ди те одо бра ва ју 
та ко да се при вре да „пре о ри јен ти ше на тр жи шну“, то јест, 
да се рас про да и уни шти сав при вред ни по тен ци јал зе мље. 
А кад љу ди по ста ну про сја ци, он да мо ра ју би ти и ро бо ви Ве-
ли ког Бра та са За па да. У Ср би ји ће се стран ци ма про да ва ти 
и при род ни ре сур си:од ру да до чи стих и не за га ђе них из во ра 
во де. На ша де ца ће се су о чи ти са суд би ном ро бо ва до ве зе них 
у Аме ри ку из Афри ке, или пак Ин ди ја на ца ко ји су сва сво ја 
„људ ска пра ва“ мо гли да упра жња ва ју у ре зер ва ти ма (се ти мо 
се, Се вер на Аме ри ка је не ка да при па да ла њи ма). Да не го во-
ри мо о да љем рас пар ча ва њу зе мље (Цр на Го ра, Вој во ди на, 
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Ра шка област – ко зна шта су го спо да ри „шта па и шар га ре пе“ 
сми сли ли?) Но, оно нај ва жни је ће би ти рат про тив Хри ста и 
Све тог Са ве, про тив Цр кве Бож је ме ђу Ср би ма. И на ши не-
при ја те љи ће то свим си ла ма ра ди ти, јер на род има нај ви ше 
по ве ре ња у Цр кву“ (4, 30). 

У до дат ку „Па лан ке фи ло со фи је“ об ја вио сам текст др 
Ср ђе Триф ко ви ћа, је дан од нај ра ни јих ма ни фе ста евро скеп-
ти ци зма у нас - „Европ ска уни ја ни је ни ну жност ни бла го дет 
Ср би је (али мо же да јој бу де усуд и про клет ство)“. У овом 
упут ном члан ку, Триф ко вић је ис та као: “То ком про те кле три 
де це ни је Евро па је ме та мор фо зи ра ла од Шу ма но вог и Мо не-
о вог мо де ла За јед ни це „уну тар ко је сва ка чла ни ца оста је су-
ве ре на“ у би ро крат ског мон стру ма ко јим ди ри гу ју не и за бра-
ни тех но кра ти и чи нов ни ци по ни кли на те ко ви на ма грам ши-
јев ске пост мо дер не. Устав ЕУ по ка зу је да је иде о ло ги ја Уни је 
до ко ре на про же та по тен ци јал но то та ли тар ним ду хом по ли-
тич ке ко рект но сти и ми ли тант ног се ку ла ри зма. Она од ра-
жа ва те жње и ин те ре се пост хри шћан ских вла да ју ћих ели та 
кључ них зе ма ља ЕУ, али не те жње и ин те ре се ве ћи не од са-
да шњих 450 ми ли о на жи те ља зе ма ља-чла ни ца“ (4, 154). Ка да 
је по се тио Праг уочи ула ска Че шке у ЕУ, Триф ко вић је раз-
го ва рао са јед ним од уче сни ка ан ти ко му ни стич ко-де мо крат-
ског по кре та, Ми ха лом Се ми ном,ко ји је још као ма ло лет ник, 
под Гу ста вом Ху са ком по чео сво ју ди си дент ску ка ри је ру, и 
био су о сни вач Гра ђан ског ин сти ту та у Пра гу. Се мин је ре као 
Триф ко ви ћу: “Ви ше ни смо го спо да ри бу дућ но сти соп стве не 
зе мље,јер не ма мо ути ца ја на од лу ку ко ће у њој да жи ви. Мо-
ра ће мо да во ди мо исту ими гра ци о ну по ли ти ку као Не мач ка 
или Фран цу ска, не сум њи во са истим ре зул та ти ма у то ку не-
ко ли ко го ди на. У Фран цу ској већ са да му сли ма ни чи не де сет 
по сто ста нов ни штва, а у Не мач кој се бли же истом про цен ту, 
и ни ко не сме да се по бу ни,јер не са мо што би од мах био 
оп ту жен за ра си зам и не то ле ран тост, већ би до шао под удар 
кри вич них про пи са ЕУ о тзв. го во ру мр жње./.../ За све на ро де 
Евро пе, а по го то ву за оне у ис точ ном де лу кон ти нен та ко ји су 
успе шни је од За пад ња ка очу ва ли на сле ђе не ин сти ту ци је по-
ро ди це, Цр кве и тра ди ци о нал ног мо ра ла, ипак је нај о па сни ја 
По ве ља Европ ског уста ва. Она ин си сти ра на пост мо дер ном 
кон цеп ту пра ва и ан ти ди скри ми на ци је, уз ин си сти ра ње на 
по себ ним пра ви ма ра сно-ет нич ких ма њи на по пут Ци га на 
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(Ро ма), хо мо сек су а ла ца, ими гра на та итд“ (4, 154-155). Се мин 
је Триф ко ви ћу ре као и шта че ка оне ко ји се са овим не сла-
жу, твр де ћи да је епо ха ЕУ слич на  епо си ко му ни зма:“Је ди на 
раз ли ка у од но су на ко му ни зам је да ни смо у за тво ру, бар за 
са да. Ро до љу би ма, кон зер ва тив ци ма, Хри шћа ни ма, не мо гу ће 
је да до би ју не ку ка те дру или уред нич ко ме сто, о сти пен ди-
ја ма за ис тра жи вач ки рад да и не го во ри мо. Ра ни је смо има ли 
по бор ни ке Со ро ша као сло бод не стрел це, са па ра ма до ду ше, 
али без ика квог упо ри шта у на ро ду и без не ког ути ца ја на др-
жав ну по ли ти ку.Са да они ли ку ју,јер у Европ ској Уни ји ви де 
свог са ве зни ка ко ји ће их пре ко Бри се ла и Лук сем бур га до ве-
сти на власт“ (4,154).

Триф ко вић је био ви ше не го ја сан: “Би ти ЗА или ПРО-
ТИВ Ср би је у са тан ској, смро но сној, хри сто фоб ној Европ ској 
УНи ји мо же да по ста не лит мус тест лич не зре ло сти, кул тур-
не за о кру же но сти, по ли тич ке пи сме но сти и хри шћан ске из-
гра ђе но сти сва ког Ср би на“ (4,154).

Го ди не 2005, об ја вио сам књи гу „Но ви школ ски по ре-
дак/Гло бал на ре фор ма обра зо ва ња и ко нач но ре ше ње „срп-
ског пи та ња““. И у њој сам под ву као да нас че ка до ба раз-
град ње  основ них вред но сти на шег дру штва, оно га што је, 
не што ка сни је, Бо рис Та дић у ин тер вјуу Све ти сла ву Ба са-
ри на звао „пре о бра збом“ на шег иден ти те та. О бу дућ но сти 
обра зов ног си сте ма за бе ле жио сам: “У школ ству сле де ма-
сов на от пу шта ња/.../ Га си ће се се о ске, али и град ске шко ле, 
због не до стат ка де це. На си ље у школ ском про сто ру би ће 
спре ча ва но уво ђе њем ка ме ра и по ли ца ја ца, а не вас пи та њем. 
Раз у ла ре ни пси хо-екс пе ри мен та то ри до би ће на шу де цу као 
по ку сне ку ни ће. Ни во зна ња у др жав ним шко ла ма стра хо-
ви то ће опа сти, а у при ват ним ће се шко ло ва ти са мо де ца 
„но вих Ср ба“, вер них слу гу Вол Стри та и њи хо вог на ци-гло-
ба ли зма“ (5, 352).  

У књи зи „Окле ве та ни све тац/ Вла ди ка Ни ко лај и ср бо-
фо би ја“ ба вио сам се, из ме ђу оста лог, и на ци стич ким про јек-
том Ује ди ње не Евро пе, као и бор бом Вла ди ке Ни ко ла ја про-
тив тог и та квог, на ан ти хри шћан ству за сно ва ног, ује ди ње ња. 
Под се тио сам на кључ ног еко ном ског те о ре ти ча ра на ци зма, 
Хајн ри ха Хун кеа, ко ји је 1942. об ја вио сту ди ју „Европ ска 
еко ном ска за јед ни ца“, ис ти чу ћи нео п ход ност ства ра ња је-
дин стве ног при вред ног про сто ра Евро пе под вођ ством Не-
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мач ке. Та да сам и об ја шња вао за што Вла ди ка Ни ко лај  сме та 
до ма ћим и стра ним ЕУфо ри ча ри ма: “Све ти Ни ко лај Жич ки 
је од бра на Ср ба од свих ла жи овог до ба,од еко ном ских, пре ко 
по ли тич ких, до ре ли ги о зних. Уда рио је, сме ло и од луч но, на 
„кар те ле бо га та шке“ (чи тај: мул ти на ци о нал не ком па ни је), и 
у свом де лу „Сред њи си стем“ под се тио Ср бе да, по ред лич не, 
не гу ју и за јед нич ку сво ји ну, не до зво ља ва ју ћи ка пи та ли зму 
да у њи хо вим ду ша ма уби је прав ду и ми ло ср ђе; по ка зао је, 
у „Срб ском на ро ду као Те о ду лу“, да Цр ква и др жа ва тре ба 
да бу ду у сим фо ни ји (са гла сју) за рад до бра сви ју; у „Ре чи ма 
срп ском на ро ду“ под се тио да је Евро па без Хри ста – Бе ла Де-
мо ни ја; у „Же тва ма Го спод њим“ ре као да ће по след ња гло ба-
ли за ци ја би ти ан ти хри сто ва об ма на ко ја ће ра то ва ти про тив 
Бо го чо ве ка, „Не у јед на чи те ља и Не у јед на чи вог/.../“(6, 135).

У збор ни ку „Чу вај те се да вас ко не пре ва ри / Пра во-
сла вље на ме ђи ми ле ни ју ма“, об ја вио сам текст „Не лип ши, 
ма гар че, до зе ле не тра ве/Ср би ја и ЕУ“, у ко ме на гла ша вам: 
“У овом тре нут ку, Ср би ја је бли жа Мар су не го Европ ској 
уни ји/.../ Је ди но што од евро у ни јат ских моћ ни ка до би ја мо су 
ле па обе ћа ња и „сту ди је о из во дљи во сти“. Ср бин мо же ре ћи, 
као не гда Ха млет: “Жи вим од ва зду ха, хра не ме обе ћа њи-
ма““(7,491). У ис тој књи зи, чи та о ци ма је по ну ђен и раз го вор 
са Та тја ном Го ри че вом, ру ском хри шћан ском ми сли тељ ком 
ко ја де це ни ја ма жи ви на За па ду. Она је из не по сред ног ис-
ку ства по ру чи ла ЕУфо рич ним зе мља ци ма: “Са да се на ули-
ца ма свих ве ли ких европ ских гра до ва мо же ви де ти све ви ше 
ле по оде ве них љу ди ко ји ко па ју по ђу бри шти ма – то су не-
за по сле ни. Тран сна ци о нал не кор по ра ци је уни шта ва ју еко но-
ми ју по је ди них зе ма ља, а ре зул тат то га по ста је ма сов но от-
пу шта ње рад ни ка. При то ме се то чи ни са та квим ци ни змом 
ко јег ни ка да ра ни је ни је би ло. Чо век мо же мир но да ра ди, 
али  јед ног „ле пог“ ју тра он до би је по штом оба ве ште ње да 
ви ше ниг де не ра ди за то што су ње го ва кан це ла ри ја или фа-
бри ка за тво ре ни. Осим то га, сву да су већ дво стру ко сма ње не 
пен зи је и то се об ја шња ва ти ме да тре ба ми сли ти и на бу ду ће 
на ра шта је,те им за то са да тре ба да ти по ло ви ну сво је пен зи-
је. Уки да се ме ди цин ско оси гу ра ње. А ле ко ви и уоп ште ме-
ди цин ске услу ге на За па ду су ужа сно ску пи. Љу ди не мо гу 
да се би ку пе ле ко ве и при то ме они стал но по ску пљу ју. У 
Не мач кој, у Фран цу ској то ком по след ње две го ди не ви дим 
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су ви ше мно го љу ди без зу ба – то су они ко ји не ма ју нов ца да 
пла те про те зе. По сле уво ђе ња евра го то во су сви Евро пља ни, 
на ро чи то Нем ци, из гу би ли зна тан део сво јих уште ђе ви на за-
то што је пре тва ра ње на ци о нал них ва лу та у евро из вр ше но 
стра шно не пра вед но. А це не ро бе су по сле уво ђе ња евра по-
ра сле про сеч но два пу та. Си ро ма ше ње на ро да се при ме ћу је у 
го то во свим европ ским зе мља ма. Љу ди по чи њу да про те сту-
ју. У Не мач кој, где ви ше де се тле ћа ни је би ло де мон стра ци-
ја,оне су по ста ле уоби ча је не. Али де мон стра ци је, на рав но,не 
да ју ефек те“ (7, 485).

Он да је 2008. иза шла књи га пот пи сни ка ових ре до ва 
„Евро у ни ја ће ње/ Пра во сла вље и па пи зам на кра ју исто ри је“. 
Ов де је по ја ва пре во ђе ња пра во слав них на уни ју са Ри мом 
(очу ваш спо ља шњи об ред ви зан тиј ског ти па, али па пу при-
знаш за вр хов ног по гла ва ра) упо тре бље на, из ме ђу оста лог, 
ра ди лак шег об ја шња ва ња про це са раз град ње на ци о нал ног 
иден ти те та пра во слав них, ко ји се на си лу уте ру ју у ЕУ там-
ни цу. Пи сао сам,об ја шња ва ју ћи про па ган ду до ма ћих евро у-
ни ја та: “Ни смо у Евро пи ако ни смо у Европ ској уни ји. Сви 
зло чи ни ко је је Европ ска уни ја,ску па са САД,по чи ни ла при-
ли ком рас па да СФРЈ,про те ру ју ћи Ср бе са њи хо вих ве ков них 
ог њи шта, за бо ра вља ју се да би се „ушло у Евро пу“/.../ И сад, 
кад Бри сел Шип та ри ма по кла ња Ко со во, и да ље се чу ју по-
кли чи: “Евро па или смрт!“/.../Кад Ср бин чу је реч „уни ја“,од-
мах му па да на па мет уни ја ће ње ње го вих пре да ка ко је је Ва-
ти кан спро во дио уз по моћ Мле та ка и Хаб збур га, при мо ра-
ва ју ћи де цу Све тог Са ве да при зна ју па пу рим ског, а ну де ћи 
им, за уз врат, да са чу ва ју свој „гр ко и сточ њач ки об ред“. Реч 
„уни ја“ нас под се ћа на Ма та ву ље вог Пи ли пен ду, ко ји не ће 
да пре ђе у „цар ску ви ру“, ма кар умро од гла ди; та ко ђе,  не 
мо же мо ни из го во ри ти ову реч, а да се не се ти мо свих лу кав-
ста ва и по дло сти ко ји ма су се слу жи ли ла тин ски ми си о на ри 
да би Ср бе пре ве ри ли“ (8, 35, 36).

Го ди не 2011, са др Зо ра ном Ми ло ше ви ћем у ко а у тор-
ству, об ја вио сам књи гу „Европ ска уни ја, Ру си ја и но ви фа-
ши зам / Где су ту Ср би?“. У њој је иза шао мој оглед „Хи тлер 
се по но во ра ђа“, у ко ме сам, опет и опет, под ву као слич но сти 
из ме ђу не ких од иде ја на ци ста и са да шњих ЕУ ко ме са ра, на-
гла ша ва ју ћи да Хи тлер ни је био слу чај на по ја ва у исто ри ји 
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За па да, не го јед на од мо гу ћих по сле ди ца ка пи та ли стич ког 
раз во ја при вре де и сла бо сти де мо кра ти је.

И та ко да ље, и то ме слич но; чи та лац се, ако же ли, мо же 
уве ри ти у мој евро скеп ти ци зам, ко ји ни је „бук нуо“ 2008, не-
го је био при су тан у оно ме што сам ра дио од са мих по че та ка. 

Из во ри мог евро скеп ти ци зма

На рав но да ово не пи шем у сво ју по хва лу, ни ти да бих 
оства рио сла ву „вра ча – по га ђа ча“ ко ји је нај му дри ји, нај а-
на ли тич ни ји, нај пре ци зни ји у ту ма че њи ма „ме га трен до ва“, 
и ко ји је све то сам от крио. На и ме, оно што сам о ЕУ знао 
(а знао сам да је ЕУ утвар на у сво јој „ва ви лон ској жур би“ 
још пре па да Ми ло ше ви ћа, док ов де ни је ни би ло за хук та ле 
ЕУфо ри је), ни сам „до ко нао“ сам, не го за хва љу ју ћи тра ди ци-
ји, тој, ка ко ре че Че стер тон, де мо кра ти ји по кој ни ка (ако су 
древ ни Ати ња ни гла са ли ка мен чи ћи ма, на ши по кој ни ци гла-
са ју сво јим над гроб ним ка ме њем, го во рио је оми ље ни Бор хе-
сов пи сац). На и ме, као пра во слав ни хри шћа нин, пред со бом 
сам имао тра ди ци ју кри тич ког чи та ња за пад но е вроп ског по-
ку ша ја да се из гра ди но ва Ва ви лон ска ку ла, свет оства ре не 
уто пи је (Ниг ди не, Не до ђи је). Сви су ми би ли пред очи ма: од 
Све тих, по пут Иг на ти ја Бр јан ча ни но ва, Те о фа на За твор ни-
ка, Вла ди ке Ни ко ла ја, Оца Ју сти на, пре ко сло ве но фи ла, До-
сто јев ског, Да ни лев ског, Ле он тје ва, до са вре ме ни ка, по пут 
Алек сан дра Ду ги на и Алек сан дра Па на ри на. Још 1992. го-
ди не сам, у ча со пи су Ми тро по ли је цр но гор ско – при мор ске, 
„Све ти го ра“, об ја вио свој про грам ски чла нак „Од ми та о Гра-
лу до Но вог свет ског по рет ка“, у ко ме сам, на осно ву пра во-
слав ног пре да ња, уочио кон ти ну и тет из ме ђу ста рих и но вих 
за пад них „ве ли ких ин кви зи то ра“, оних из пап ског Ри ма и 
оних из ЕУ Бри се ла. Јед но став но, знао сам за то што сам,ма-
кар ин те лек ту ал но, при па дао ве ли кој хри шћан ској тра ди ци-
ји ко ју бље сак ЕУ ђин ђу ва ни је мо га да за сле пи, јер је ње но 
је згро древ но зла то би тиј не исти ни то сти.
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 Овај рад је примљен 25. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 14. априла 2013. године.
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ОЧУ ВА ЊЕ И РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
НА ЦИ ОНАЛ НИХ ИН ТЕ РЕ СА КРОЗ  

ПРИ ЗМУ ЕВРОП СКЕ  
БЕЗ БЕД НО СНЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Са же так

Циљистраживањаповезаностинационалнихинтере
саиЕвропскебезбедноснеполитикејестесагледавањемо
гућностидржаваизрегионадасачувајусвојидентитети
остваре своје виталне итрајне националне интересе кроз
чланствоуЕвропскуунију.Уистовреме,дакрозпрактично
спровођењеЕвропскебезбедноснеполитикеактивнодопри
носеиучествујууизградњиЕвропскогбезбедносногиденти
тета,каобазаочувањанационалнихинтересаземаљачла
ницаУнијеивиталнихинтересасамеУније.

ЧланствоуЕвропскуунијупредстављаискључивове
ликуобавезу у спровођењуЕвропскебезбедноснеполитике.
Овоспровођењечестопутаможедапредстављасупрот
стављеностнационалниминтересима,алијеусвакомслу
чајупрагматичнополитичкорешењесамихполитичкихли
дера.Истилидери,сигурноћесесуочитисапотребомре
шавањадилеме:„далијестворениЕвропскиидентитетили
боље речено Европски безбедносни идентитет, битнији у
датомтренутку,негоочувањеиреализацијимоменталних
илинекихтрајнихнационалнихинтереса”?
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Да би могли утврдити релевантна научна сазнања
током истраживања користићемо компаративну анализу
дефинисањаи појмовног опредељењанационалних интере
са,каоињиховуважностзапојединеземље.Крозцеорад,
прожимаседискусијаодефинисању,детерминацијиипој
мовногопредељењанационалнихинтереса,састановишта
националнебезбедноснеполитикенекихзначајнијихдржава
иЕвропскеуније,имоделпретварањањиховихнационалних
интересауприхваћениинтересвећинедржаваумеђународ
нојзаједници.

Други део истраживања, представља case study који
приказује резултатетеренског истраживања у односу на
експертске ставове повезане са очувањем и реализацијом
националнихинтереса,какоипоимањеЕвропскебезбедно
снеполитикекрозЕвропскибезбедносниидентитетињен
утицајнаостварењенационалнихинтересанаслучајуРепу
бликеМакедоније.
Кључнеречи:националниивиталниинтереси,Европскабез

бедноснаполитика,Европскиидентитет.
На ци о нал ни ин те ре си, пред ста вља ју спе ци фич но по ље 

по ли тич ког де ло ва ња. Чвр сто су по ве за на са ме ђу на род ним 
од но си ма, ци ље ви ма и ста во ви ма по ли тич ких ели та и нај-
че шће су про дукт по ли тич ке стра те ги је др жа ве. Од но се се 
углав ном на ме ђу на род не од но се и по зи ци ју др жа ве у ме ђу-
на род ној по ли ти ци, а кроз тен ден ци ју оства ре ња по ста вље-
них ци ље ва и њи хо ве упо тре бе као сред ство за бо ље по зи ци-
о ни ра ње др жа ва у ме ђу на род ним окви ри ма.

Осно ве по ста вље ња на ци о нал них ин те ре са у по ли тич-
кој аген ди, као без бед но сни, еко ном ски, по ли тич ки или дру-
ги ци ље ви, да је про це ну др жа ве што пред ста вља  при о ри тет 
у кре и ра њу и оства ри ва њу ње не по ли ти ке, пре све га спољ не, 
а за тим и уну тра шње. У осно ви, то за ви си од то га ка ква је 
по ли тич ка и без бед но сна про це на  од већ уна пред од ре ђе них 
по себ них и ви тал них ин те ре са др жа ве, а по себ но што за сва-
ки исто риј ски пе ри од по сто ји по себ но оправ да ње у оства ри-
ва њу ци ље ва др жа ве, ко ја је пред ста вље на упра во са стра не 
по ли тич ких ели та. По не кад је из ра жен по ку шај да се ин те-
ре си по ли тич ких ели та при ка жу као вр хун ски на ци о нал ни 
ин те рес. 
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Са вре ме ни по ли тич ки од но си и гло ба ли за ци ја на ме ћу 
др жа ва ма при кљу че ње са ве зи ма или ме ђу на род ним ор га ни-
за ци ја ма. Кроз те са ве зе и дру гих об ли ка ме ђу на род не са-
рад ње, др жа ве про цје њу ју мо гућ ност оства ре ња сво јих на-
ци о нал них ин те ре са, а кроз њих и ја ча ње свог ути ца ја на ме-
ђу на род ној по зор ни ци на ре ги о нал ном или гло бал ном ни воу. 
Упра во, Европ ска уни ја пред ста вља ме ђу на род ни са вез са 
из ра же ним ин тер га вер мен та ли змом и ре гу ли са ним од но си-
ма ко ји зе мља ма чла ни ца омо гу ћа ва да оства ре сво је ин те ре-
се, ка ко у окви ри ма Уни је, та ко и у ме ђу на род ним од но си ма, 
узи ма ју ћи у ви ду да је Европ ска уни ја гло бал ни играч. Ве ћи-
ном др жа ва чла ни ца Уни је, ни је у ста њу да са мо стал но бу ду 
на ни воу гло бал ног игра ча. За то, из град ња за јед нич ких ин-
сти ту ци ја и је дин стве ног на сту па Уни је на свет ску по ли тич-
ку, еко ном ску и без бед но сну сце ну је сте ре а ли зам у оства-
ри ва њу на ци о нал них ин те ре са ма њих Европ ских зе ма ља. У 
том кон тек сту, је сте и Европ ска без бед но сна по ли ти ка, кроз 
ко ју чла ни це Уни је оства ру ју сво је на ци о нал не ин те ре се и 
спре ча ва ју њи хо во без бед но сно угро жа ва ње у свим сек то ри-
ма без бед но сти, она ко ка ко их је де фи ни сао Бе ри Бу зан. При 
то ме пред ви ђа ју ћи прет њу и ства ра ју ћи аде кват ни ег зи стен-
ци јал ни од го вор на на ста ле прет ње и угро жа ва ње без бед но-
сти у би ло ком об ли ку1. За јед нич ка спољ на и без бед но сна 
по ли ти ка ус по ста вља си стем раз ме не ин фор ма ци је, по да та ка 
и ми шље ња о ме ђу на род ној по ли ти ци, при бли жа ва ју ћи ста-
во ве и ин те ре се зе ма ља чла ни ца и пре тва ра ју ћи их у за јед-
нич ке ак ци је2, ко је су усме ре не на су прот на ста лих прет њи.

Су вре ме ни од но си у Европ ској уни ји и тре ти ра ње 
Европ ске без бед но сне по ли ти ке, по диг ну ти су на још ви шем 
ступ њу и  у чвр стој су ко ре ла ци ји са по ли ти ком у ме ђу на род-
ним од но си ма до сти жу ћи ни во Стал не струк тур не са рад ње 
(ССС). По себ но по сле Ли са бон ског уго во ра, ово ни во је на 
ве о ма ви со ком ме сту у по ли ти ци Уни је.

Кроз при зму Европ ске без бед но сне по ли ти ке, зе мље 
чла ни це ути чу на кре и ра ње без бед но сне по ли ти ке Уни је, а 

1 Bery Bu zan, Ole Wa e ver, Jop de Wild, Security:anewframeworkforanalysis, 
Lynne Ri en ner Pu blis hers, Inc., Co lo ra do-USA, 1998, pp21-22

2 Вер нер Вај ден фелд, Вол фганг Ве селс, Европа од А доШ (при рач ник за 
европ ска ин те гра ци ја), Со ју зна цен тра ла за по ли тич ко обра зо ва ние, Фон-
да ци ја Кон рад Аде на у ер, Се кре та ри јат за европ ски пра ша ња на Вла да та на 
Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, (вто ро из да ние), Ско пје, 2009, стр.193
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са мим тим , уно се сво је на ци о нал не ин те ре се, ста ра ју ћи се 
да их са чу ва ју и оства ре. 

Националниинтереси–концепт,
дефинисањеипојмовноопредељење

За др жа ву, са вез, или дру ги об лик дру штве но-по ли тич-
ког уре ђе ња, на ци о нал ни и ви тал ни ин те ре си пред ста вља ју 
јед на ке вред но сти у од но су на ци ље ве ко је је по треб но  до-
сти ћи, по себ но у де лу без бед но сти и ње ног очу ва ња.

Оп ште узе то, по јам на ци о нал ни ин те рес има из у зет но 
ва жну уло гу у од но су на има ги нар ност на ци о нал них ци ље ва, 
а те о риј ски и прак тич но се из ра жа ва у по ли тич кој ре то ри ци, 
где пред ста вља кључ ни сег мент у од но су на фор му ли са ње 
на ци о нал них ци ље ва, по ли тич ко де ло ва ње, и у са мом про-
це су до но ше ња по ли тич ких од лу ка. У то ку људ ске исто ри-
је, ства ра ње др жа ва, на ци ја и раз во ја ме ђу на род них од но са, 
ство ри ле су се раз ли чи те те о риј ске и ем пи риј ске осно ве за 
де фи ни са ње пој ма „на ци о нал ни ин те ре си“, а ко ји ни су увек 
би ли срећ но им пле мен ти ра ни у прак си, иза зи ва ју ћи дра ма-
тич не по сле ди це по ме ђу на род не од но се. На жа лост, ове по-
сле ди це нај че шће при па да ју обла сти без бед но сних сту ди ја и 
ме ђу на род них од но са, а не ком па ти бил ни на ци о нал ни ин те-
ре си ути чу кроз ства ра ње но вих из во ра угро жа ва ња или екс-
пан зи ра ју ћи по сто је ће. Ве о ма че сто, са ме др жа ве ко је су де-
фи ни са ле сво је на ци о нал не ин те ре се, а при то ме ти ин те ре си 
ни су би ли у ком па ти бил но сти са ин те ре си ма дру ге или дру-
гих др жа ва, по себ но оних из не по сред ног окру же ња, по ста-
ли су из вор не ста бил но сти и угро жа ва ња ши ре без бед но сти.

Де фи ни са ње на ци о нал них и ви тал них ин те ре са пред-
ста вља спе ци фич но пи та ње, ко је се раз ли ку је од др жа ве до 
др жа ве. Ово је по себ но из ра же но у окви ри ма кон со ли да ци је 
на ци о нал них ин те ре са др жа ве са ви тал ним ин те ре си ма са-
ве за у ко ме чла ну је. Кон цепт на ци о нал них ин те ре са ко ји има 
стра те гиј ску и по ли тич ку осно ву, пу но ши ру од на ци о нал-
них гра ни ца, пред ста вља до бар ко рак ка успе шном де фи ни-
са њу на ци о нал них ин те ре са, њи хо вог очу ва ња и ре а ли за ци-
је. При ли ком ова ко по ста вље них стра те гиј ско-по ли тич ких 
осно ва на ци о нал них ин те ре са, по треб но је по ста ви ти и те-
мељ не вред но сти на ко ји ма ће се гра ди ти на ци о нал ни ин те-
ре си.
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Углав ном, не по сто ји пу но раз ли ка у те о риј ском де фи-
ни са њу пој ма на ци о нал них ин те ре са и они се нај че шће по ве-
зу ју са очу ва њем на ци о нал не без бед но сти, те мељ ним дру-
штве ним вред но сти ма, али и са ди ле мом о мо рал ним на че-
ли ма у ме ђу на род ним од но си ма и оства ре њем на ци о нал них 
ин те ре са.

Су вре ме ни на ци о нал ни ин те ре си, чак и ве ли ких си ла 
ка ко што су Сје ди ње не др жа ве, углав ном се де фи ни шу кроз 
без бед но сне ри зи ке и нај ви ше су угро же ни од не ми ли тар них 
из во ра угро жа ва ња као:

•	 те ро ри стич ки на па ди,
•	 про ли фе ра ци ја ну кле ар ног оруж ја и тех но ло ги је,
•	 ор га ни зо ва ног кри ми на ла,
•	 из ло же ност не сре ћа ма и ка та стро фа ма и
•	 на пад на ин сти ту ци је си сте ма у свим об ли ци ма.
У осно ви на ци о нал них ин те ре са САД-а са др жа не су 

три ре фе рент не тач ке ко је су за ин те ре си ра не за про мо ци ју 
аме рич ких ин те ре са у ме ђу на род ној за јед ни ци, нео гра ни-
ча ва ју ћи без бед но сну стра те ги ју са мо на те ри то ри ју САД-а, 
на гла ша ва ју ћи да је Пред сед ник нај од го вор ни ја ин сти ту ци ја 
у де фи ни са њу и ар ти ку ли са њу аме рич ких на ци о нал них ин-
те ре са3.

Кроз ове три тач ке пре се ца ња, мо же се са гле да ти ком-
по но ва ње на ци о нал них ин те ре са, ин сти ту ци о нал не од го вор-
но сти за њи хо во оства ри ва ње и оп сег ак тив но сти, као и те-
ри то ри ја на ко ју се про сти ру, за шти ћу ју и ре а ли зи ра ју.
На ци о нал ни ин те ре си се ка рак те ри шу пре ма сво јим при о ри-
те ти ма оства ре ња:

•	 витални интереси, ко ји су нај ва жни ји и укљу чу ју 
ан га жман свих по стој них ка па ци те та др жа ве,

•	 критичниинтереси, ко ји на ду жем вре мен ском ро ку 
мо гу по ста ти ви тал ни,

•	 озбиљниинтереси, пре ма ко ји ма се пре у зи ма ју ме ре 
за ства ра ње по вољ них усло ва, да  не би до шли у фа зу 
кри тич них и ви со ко угро же них.

3 Sam C.Sar ke sian, Jo han A. Wil li ams, Step hen J. Cim ba la, USNational
Security:Policymakers,Processes&Politics, fo urth edi tion, Lynne Ri-
en ner Pu blis hers, Bo ul der, 2008, pp 3-4
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Ре а ли зо ва ње при о ри те та у опре де љи ва њу на ци о нал-
них ин те ре са, нај бо ље се мо же раз у ме ти у окви ри ма ге о по-
ли тич ких од но са, ци ље ви ма и гра ни ца ма де ло ва ња сва ке др-
жа ве. Ова кон ста та ци ја ва жи и за са ве зе, по себ но уко ли ко 
као Европ ска уни ја има ју  циљ да из ра сту у гло бал не без бед-
но сне игра че.

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, сво је на ци о нал не ин те-
ре се де фи ни шу кроз оп ста нак др жа ве и по ли тич ког уре ђе ња 
при ли ком раз ли чи тих ви до ва прет њи, по себ но ка да се угро-
жа ва ња ве о ма те шко мо гу иден ти фи ко ва ти и опе ра ци о на ли-
зи ра ти.

Де фи ни ци ја на ци о нал них ин те ре са САД-а, при че му 
би угро жа ва ње пе ри фер них ин те ре са, до ве ло до угро жа ва ња 
ви тал них ин те ре са, пред ста вља та ко зва ни домино ефекат 
иза зи ва ња ве ћих ни воа угро жа ва ња без бед но сти, а са мим 
тим и на ци о нал них ин те ре са, ка ко што је био слу чај са ра то-
ви ма у Ко ре ји и Ви јет на му4.

Јед на ве о ма су штин ска де фи ни ци ја на ци о нал них ин те-
ре са, а ка ко ком би на ци ја на ци о нал не без бед но сти, мо ра ла и 
ме ђу на род них од но са дао је Пе тер Пам: „Националниинте
ресиједненацијекојајесвеснанасамосопственихинтере
са,већистотакодаидругинародиимајусвојенационалне
интересе,морајубитидефинисаниукомпатибилномодносу
сањима, у мултинационалном свету ово представља реа
лизацијуполитичкогморала,алиувременутоталнограта
представља једанодкључнихусловазапреживљавањена
ције”5.

За раз ли ку од аме рич ког де фи ни са ња на ци о нал них ин-
те ре са, Ру ска Фе де ра ци ја сво је на ци о нал не ин те ре се де фи-
ни ше у окви ри ма „Ру ске на ци о нал не без бед но сне стра те ги је 
до 2020 го ди не“6. При то ме се го во ри о по ли ти ци на ци о нал не 
без бед но сти усме ре ној ка ства ра њу стра те шких на ци о нал-
них при о ри те та, а у пр вом ре ду очу ва њу те ри то ри јал ног ин-

4 He nry W.Brands, „The Idea of the Na ti o nal In te rest”, Theambiguousle
gacy:U.S.foreignrelationsintheAmericancentury, (Mic hael J. Ho gan), 
Cam bri ge uni ver sity, Cam brid ge, 1999,  part 4, pp 148

5 Pit her  J. Pham, „What Is in the Na ti o nal In te rest?”, AmericanForeignPolicyIn
terests, Na ti o nal Com mit tee on Ame ri can Fo re ign Po licy, Was hing ton D.C., 2008, 
pp 262 

6 На ци о нал на стра те ги ја је утвр ђе на 12-ог ма ја 2009 го ди не Де кре том пред-
сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је бр. 537.
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те гри те та и су ве ре ни те та Ру си је, устав них пра ва и сло бо да 
ру ских др жа ва и ста бил ни раз вој зе мље.

На ци о нал ни ин те ре си Ру ске Фе де ра ци је су де фи ни-
са ни ка ко: „скупунутрашњихиспољнихпотребадржавеу
обезбеђењузаштитестабилногразвојапојединца,друштва
идржаве” 7.

Ова крат ка де фи ни ци ја по и ма ња на ци о нал них ин те ре-
са Ру си је, да је јед ну су бли ми ра ну сли ку раз у ме ва ња основ-
них ци ље ва ко је тре ба оства ри ти и за шти ти ти, да би се обез-
бе дио ста бил ни раз вој др жа ве, што пред ста вља вр хун ски 
циљ. Сва ка ко, ови ин те ре си се на до пу њу ју са ин стру мен ти-
ма и ме ха ни зми ма нео п ход ним за њи хо во оства ри ва ње, по-
себ но у од но су на без бед но сни си стем и ње го ве струк ту ре.

Што се ти че европ ског по гле да и де фи ни са ња на ци о-
нал них ин те ре са, по сто ји ви ше ра зно ли ко сти од аме рич ког 
при сту па. Нај зна чај ни је у окви ри ма Европ ске уни је, је сте 
по и сто ве ћи ва ње на ци о нал них ин те ре са зе ма ља-чла ни ца са 
ви тал ним ин те ре си ма Уни је. При то ме све зе мље-чла ни це 
са гла сне су да где по сто ји мо гућ ност, Уни ја мо же де ло ва ти 
за јед нич ки, а то  тре ба и учи ни ти, што је до ве ло до прак тич-
ног раз во ја ме ха ни за ма по мо ћу ко јих Уни ја де лу је у ме ђу на-
род ним од но си ма. Уколикоједназемљачланицамислидасу
њенинационалнииливиталниинтересиугрожениипостоји
озбиљанпритисаксастранедомаћег јавногмишљењаили
њеног националног парламента,можетражити даУнија
предузмеакцију8.

На овај на чин де фи ни са но очу ва ње на ци о нал них ин те-
ре са пред ста вља осно ву за опре де ље ње јед ног од ви тал них 
ин те ре са Европ ске уни је, а то је при др жа ва ње зе ма ља-чла-
ни ца прин ци пу со ли дар но сти и то у свим усло ви ма, по себ но 
ка да не ка од чла ни ца ин си сти ра да се уру ша ва ње на на ци-
о нал на без бед ност не ком ак тив но шћу са стра не Уни је или 
по је ди них зе ма ља чла ни ца, а по себ но тре ће зе мље. Овај 
прин цип ко ји се мо же де фи ни са ти као ви тал ни ин те рес Уни-
је, пред ста вља праг ма тич но де фи ни са ње на ци о нал них ин те-

7  Ви ше ви де ти на: www.ru strans.wi ki dot.com/rus sia-s-na ti o nal-se cu rity-stra-
tegy-to-2020

8  Ma rio Te lo, The European Union and global governance, Ro u tled ge, 
New York, 2009, pp 251
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ре са у окви ри ма ме ђу на род них од но са са аспек та др жа ве и 
са ве за.

Теоријскопрактичниприступдефинирања
националнихинтереса

Те о риј ске де фи ни ци је углав ном се од но се на опре де-
љи ва њу на ци о нал них ин те ре са у окви ри ма  без бед но сних и 
по ли тич ких сту ди ја са по себ ном ва жно шћу у ме ђу на род ним 
од но си ма, пси хо ло ги је и со ци јал них обла сти, у од но су на 
спе ци фич на без бед но сна угро жа ва ња, те о ри је сту ди је ми ра 
и кон фли ка та, и дру гих обла сти ко је се од но се на функ ци о-
нал ност и оп ста нак др жа ве. Ве о ма је те шко да на бро ји мо све 
раз ли чи те де фи ни ци је, али мо же мо да ство ри мо јед ну де фи-
ни ци ју на ци о нал них или ви тал них ин те ре са, ко ја се у прак си  
од но си  на  исти по јам и циљ.

„На ци о нал ни или ви тал ни ин те ре си, пред ста вља ју 
мо рал но огра ни че ни, све сно опре де ље ни, ком па ти бил ни, 
стра те шко-по ли тич ки ци ље ви др жа ве са дру гим др жа ва ма 
у ме ђу на род ним од но си ма, а кроз ко је се оства ру ју ци ље ви 
на ме ње ни оп стан ку на ци је, очу ва њу су ве ре ни те та др жа ве, 
те ри то ри јал ног ин те гри те та и це ло куп не не за ви сно сти, пре-
ко оства ри ва ња одр жи ве без бед но сти и успе шног одр жи вог 
раз во ја др жа ве, ути чу ћи на бла го ста ње ње них гра ђа на”.

Др жа ва при ме њу је и аде кват ну по ли тич ку ре то ри ку у 
функ ци ји оства ри ва ња на ци о нал них ин те ре са, при ме њу ју ћи 
ме ха ни зме ко ји су њој на рас по ла га њу у ме ђу на род ним од но-
си ма или кре и ра њем уну тра шње по ли ти ке.

Упра во, ана ли за прет њи на ци о нал ним или ви тал ним 
ин те ре си ма мо же да ти ра ци о нал ни од го вор на пи та ње, да ли 
се ра ди о ре ал но угро же ном на ци о нал ном ин те ре су, или је 
мо жда у пи та њу при ме на те о ри је ига ра, на ме ње ну за уну тра-
шње по тре бе или по зи ци о ни ра ња у ме ђу на род ним од но си ма.

У без бед но сним сту ди ја ма, ова по ја ва ја ке по ли тич ке 
ре то ри ке и по ди за ња по је ди них без бед но сних или по ли тич-
ких пи та ња на ни воу на ци о нал них ин те ре са, а уз то мо би ли-
зи ра ју ћи на ци ју и ује ди њу ју ћи је, на зи ва се се ку ри ти за ци ја. 
По ла зе ћи са ба зич них те о рет ских осно ва без бед но сних сту-
ди ја,   мо же мо на пра ви ти по ве зи ва ње са ри зи ци ма и прет-
ња ма и њи хо ве ана ли зе. Пре ма Ко пен ха шкој шко ли без бед-
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но сних сту ди ја, се ку ри ти за ци ја пред ста вља је дан од ни воа 
ана ли зе прет њи усме ре них ка ре фе рент ном објек ту без бед-
но сти, а ко је мо гу би ти рат не и не рат не, при че му ука зу ју на 
ре фе рент ни обје кат за шти те и ка кав је об лик прет њи. Основ-
ни циљ овог при сту па, је сте кон струк ци ја кон цеп та без бед-
но сти ко ји ће зна чи ти не што ви ше не го са ма спе ци фич на 
прет ња или кон крет ни про блем, за то што прет ње и по вре де 
без бед но сти мо гу се до го ди ти не са мо у рат ној обла сти, већ 
и у дру гим без бед но сно из ло же ним под руч ји ма9. За то, на-
ци о нал ни ин те ре си ни су угро же ни је ди но од стра не рат них 
прет њи, већ су под ло жни раз ли чи тим из во ри ма угро жа ва ња. 
Овај те о риј ски кон цепт по ста вља ња на ци о нал них ин те ре са 
у окви ри ма без бед но сних сту ди ја, да је по тре бу да на гла си-
мо да у те о ри ја ма  без бед но сти и ме ђу на род них од но са ни-
је за сту пљен по јам „ме ђу на род на без бед ност“, али се исти 
упо тре бља ва у прак тич ној ре то ри ци ка ко си но ним, без ја сно 
од ре ђе ног зна че ња10. Ме ђу на род на за јед ни ца упо тре бља ва 
функ ци о ни са ње ме ђу на род не без бед но сти у прак си по прин-
ци пу ad hoc ан га жма на УН-а, а на осно ву чла на 51 По ве ље 
Ор га ни за ци је Ује ди ње них на ро да. Како и да покушамо да
успоставимотеоријскиоквир,нијемогућеуспоставитигло
балнитеоријскимоделкојићедефинисатинационалнеили
виталне интересе, а да истовремено буду обухваћени сви
индикаторикојећеиздиференциратинационалнеинтересе
државе,земљечланицеУнијеилисавезаствореногнаосно
вамазаједничкихвредностиипринципаупојединимрегио
нима.

Упра во за то, од свих кон цеп та за сту пље них у ме ђу на-
род ним од но си ма, кон цепт на ци о нал них ин те ре са, по себ но 
у њи хо вом де фи ни са њу и де тер ми ни ра њу је сте нај не ја сни ји 
и под ло жан  по ли тич кој зло у по тре би. Тврд ња, да је опре де-
ље на по ли ти ка, по себ но у спољ ним од но си ма ис кљу чи во ва-

9 Ли ди ја Ге ор ги е ва, Менаџирањенаризици, Ју го ре клам, Ско пје, 2006, стр. 25
10 Уста ље ни тер мин „ме ђу на род на без бед ност“ ко ји се упо тре бља ва при ли ком 

ди ску си ја о без бед но сти у ме ђу на род ној за јед ни ци, не пред ста вља на уч но 
де тер ми ни ра ни по им, већ са мо си но ним ко ји ука зу је на мо мен тал но ста ње 
ве ће без бед но сне угро же но сти не ког ре ги о на или ве ће гру пе др жа ва од не-
ког об ли ка угро жа ва ња. При то ме ни је ну жно да то бу де вој но угро жа ва ње 
или еска ла ци ја на си ља. Мо же се ра ди ти и о пан де ми ји бо ле сти, не до стат ка 
хра не, во де, енер ген са или не ког дру гог ре сур са ко ји ути ће на без бед но сно 
по на ша ње др жа ва или ре ги о на, а ак те ри мо гу би ти и та ко зва ни не др жав ни.
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жна за на ци о нал ни ин те рес, да је ви со ки сте пен ауто ри те та и 
ле ги тим но сти та кве по ли ти ке11. То уоп ште не мо ра да бу де 
тач но, али пред ста вља прак ти чан при ступ де фи ни са ња на-
ци о нал них ин те ре са и отва ра пут по ли тич кој ре то ри ци, ко ја 
по ли тич ке ста во ве тре ба ре а ли зо ва ти у прак си.

Кон цепт на ци о нал них ин те ре са уоби ча је но се упо-
тре бља ва на два по ве за на на чи на. Кроз реч „ин те рес” ко ја 
се од но си на по тре бу и оправ да ва не ке стан дард не или не 
стан дард не по ступ ке или по на ша ња ка ко не што што се ра ди 
у има др жа ве. Са дру ге стра не по сто ји реч „на ци о нал ни”, а 
ко ја се од но си на иде о ло шку ма три цу у по ли ти ци и упо тре-
бља ва на ци ју ка ко си но ним за јед ни штва усме рен ка оства ре-
њу ин те ре са.Основ но пи та ње овог те о риј ског мо де ла је сте: 
Какоутврдитикритеријумеуспостављањанационалних(за
Европскуунијувиталне)интереса,коможедаихутврдии
какодауспоставивезуизмеђунационалнихинтересаизра
женихкакопринципиполитичкипрагматизампрекокогасе
реализирају,алимногичешћеиизмештајусањиховихоснов
нихзамисли?

Мо же мо иден ти фи ко ва ти два атри бу та на ци о нал них 
ин те ре са у од но су на ре а ли за ци ју те о риј ског мо де ла.

Првисе од но си на инклузивност на ци о нал них ин те ре-
са, од но сно да се на ци о нал ни ин те ре си ствар но од но се на це-
лу др жа ву ка ко це ли ну или на нај ма ње до вољ но ва жну гру пу 
гра ђа на или ве ћи ну гра ђа на, што на ди ла зи по себ не ин те ре се 
дру гих гру па.

Други се од но си на ексклузивност, ка ко ан ти под пр вог, 
у ко ме се на ци о нал ни ин те ре си по и сто ве ћу ју са ин те ре си ма 
по ли тич ких ли де ра или ма њих гру па.

Те о риј ски мо дел на ци о нал не без бед но сти, за сно ван на 
де мо крат ским прин ци пи ма по ли тич ких про це са има оп ште 
вред но сти и уте ме љен ја на де мо крат ским про це ду ра ма. Де-
мо крат ске про це ду ре за ви се од ни воа де мо крат ског ка па ци-
те та ин сти ту ци ја си сте ма, а кроз њих и ре ал ну моћ за им-
пле мен та ци ју одр жи вог раз во ја и без бед но сти. У не до стат ку 
де мо крат ских про це са и ка па ци те та, нео п ход на ве за из ме ђу 
ре ал не и успе шне спољ не по ли ти ке у ци љу оства ре ња на ци о-

11 http://www.csse gu i de.com/showthre ad.php/2976-de fi ni tion-qu ot-NA TI O NAL-
IN TE REST-qu ot
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нал них ин те ре са, у осно ви де тер ми ни ра них ин те ре са по ста је 
не по зна та.

Због то га, на ци о нал ни ин те ре си не де фи ни ра ни у де мо-
крат ској про це ду ри оста ју из ме ште ни те о риј ски мо дел на ци-
о нал них ин те ре са под ло жан зло у по тре би у по ли тич кој ре-
то ри ци, а ко ја у прак си по ста је ан ти де мо крат ски дру штве ни 
ре жим усме рен пре ма то та ли та ри зму.

Ипак, мо ра мо ис та ћи да на ци о нал ни ин те рес др жа ве, 
је сте де фи ни сан са стра не Вла де, а при че му мо же да бу де 
упо тре бљен од по ли тич ких ли де ра у прав цу тра же ња по др-
шке за спро во ђе ње по ли ти ка, по себ но спољ них, али ве о ма 
че сто не ис кљу чу је и уну тра шње по ли тич ке по тре бе, пред-
ста вља моћ но сред ство за мо би ли за ци ју на ци је и по ли тич ког 
ин стру мен та тра же ња по др шке12.

Безбедноснаполитикакрозпризмунационал
нихинтереса

По тре бу за одр жа ва ње ми ни мал ног, та ко зва ног ста-
бил ног sustainablesecurity13 без бед но сног ста ња, пред ста вља 
при о ри тет без бед но сне по ли ти ке сва ке др жа ве. Раз ли чи ти 
ви до ви угро жа ва ња без бед но сти у свим обла сти ма дру штве-
ног жи во та и по себ но кри зних ста ња, је сте по ље стал ног ин-
те ре са др жа ва. Је дан од ци ље ва др жа ва, и уоп ште свих са-
вре ме но ор га ни зо ва них дру шта ва је сте усме ре ност пре ма из-
град њи ста бил не без бед но сне сре ди не. Та ко де тер ми ни ра ни 
ци ље ви тра же спе ци фич но кре и ра ње без бед но сне по ли ти ке. 
Пре све га, без бед но сне по ли ти ке ко ја се ка рак те ри ше ди на-
мич но шћу и спо соб но сти ма да ути че на не по сред но окру же-
ње др жа ве, ре ги о на и по мо гућ но сти гло бал но. У том сме ру, 
др жа ве су од у век по ка зи ва ле ин тен ци ју ана ли зе и про це не 
ста ња, ак ту ел них или на и ла зе ћих прет њи, ри зи ка и кри за.

12  http://www.hig hbe am.com/doc/1O86-na ti o na lin te rest.html 
13 Sustainable securityстабилнo безбедносно стање, или одр жљи ва без бед-

ност, ко ја се од но си на по ве зи ва ње на ци о нал не без бед но сти, чо вје ко ве (лич-
не) без бед но сти и ко лек тив не без бед но сти у од но су на за шти ту др жа ве или 
ре ги о на, ка ко ја ча ње иде ја о про гре су, прав ди и сло бо ди. Она пред ста вља 
но ви при ступ у по др шци ана ли зе и прак тич них пре по ру ка у од но су на ри-
зи ке и прет ње по без бед ност. Омо гу ћа ва успе шни раз вој у свим обла сти ма 
дру штва у ста њу ми ра и без бед но сти. 
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У окви ри ма гло бал ног све та, одр жи ва без бед ност је 
ве о ма нео п ход на. Са вре ме на без бед но сна па ра диг ма на ме-
ће при ступ пре ма ри зи ци ма и прет ња ма ко ји је угро жа ва ју, 
а ти ме и пре ма оства ре њу на ци о нал них ин те ре са. Овај при-
ступ у на уч ној јав но сти је по знат ка ко „одр жи ва без бед но сна 
па ра диг ма“ Окс форд ске ис тра жи вач ке гру пе, а пред ста вља 
кри тич ки при ступ у од но су на ре ша ва ње без бед но сних прет-
њи и ри зи ка у 21. ве ку14. При то ме по тен ци ра не су гло бал не 
прет ње ка ко:

•	 утр ка за ре сур си ма,
•	 кли мат ске про ме не,
•	 мар ги на ли за ци ја свет ске ве ћи не,
•	 ме ћу на род ни те ро ри зам и
•	 гло бал на ми гра ци ја,
ко ји не сум њи во ути чу на оства ри ва њу на ци о нал них 

ин те ре са, при че му пред ста вља ју озбиљ ну прет њу за без бед-
ност ма њих др жа ва, по себ но оних на Бал ка ну. При то ме, ди-
рект но ути чу на мо гућ ност ства ра ња одр жи ве без бед но сти и 
то ду го роч но.

Сам по јам на ци о нал них ин те ре са, Вен ди Бра ун де фи-
ни ше ка ко „одо бре ње др жа ва да се од рек ну бри ге о жи во ту 
сво јих гра ђа на, твр де ћи да из вр ша ва ју циљ ве ћи од жи во та”15.

По ла зе ћи са ове тач ке гле ди шта и по и ма ња на ци о нал-
них ин те ре са, мо же мо ре ћи да су за ви сни од кон цеп ци је 
без бед но сне по ли ти ке, али да они са ми ути чу на кре и ра ње 
без бед но сне по ли ти ке, ка ко по пи та њу уну тра шњих, још ви-
ше у од но су на ме ђу на род не од но се са ме др жа ве или са ве за. 
Без бед но сна по ли ти ка и на ци о нал ни ин те ре си су чвр сто по-
ве за ни и ме ђу за ви сни, а то је по себ но из ра же но у ме ђу на род-
ним од но си ма ко ји ути чу на уну тра шњу по ли ти ку др жа ве. 
При зма кроз ко ју мо же мо да гле да мо без бед но сну по ли ти ку, 
по себ но про цес ње ног кре и ра ња и до но ше ња без бед но сних 
од лу ка си гур но је по ве зан са по ста вље ним на ци о нал ним ин-
те ре си ма, ко ји су у осно ви сва ке др жа ве, без раз ли ке на иде-
о ло шко и др жав но уре ђе ње.

14 Бил ја на Ван ков ска, Меѓународнабезбедност:критичкипристап, Фи ло зоф-
ски фа кул тет, Ско пје, 2011, стр.  251-252

15 Jut ta Wel des, ConstructingNationalInterestsTheUnitedStatesandCubanMis
sileCrisis, Uni ver sity of Min ne si ta Press, Min ne a po lis, 1999, pp 2
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Националниинтересикаоправацзаконципи
рањебезбедноснеполитике

Опре де ље ње на ци о нал них ин те ре са пред ста вља сло-
же ну и ве ли ку ак тив ност свих сег ме на та др жа ве. Она пре 
све га, за ви си од по ста вље них ци ље ва уну тра шње по ли ти ке, 
усло вље ни ге о по ли тич ки по ло жај др жа ве, де фи ни ра ног на-
ци о нал ног иден ти те та или ње го вог ула га ња у са ве зи ма или 
фе де ра ци ја ма. Сва ка ко, у опре де ље њу на ци о нал них ин те ре са 
при су тан је исто риј ски кон текст, из ра жен као ис ку ство-ем-
пи ри ја и ко лек тив на ме мо ри ја на ци је о пре жи вље ним ри зи-
ци ма и прет ња ма у пе ри о ди ма ка да јој је био угро жен оп ста-
нак, а по себ но уко ли ко је био угро жен на ци о нал ни иден ти-
тет. Са тог аспек та, мо же мо ре ћи да по сто ји ви ше зна чај них 
на ци о нал них ин те ре са ран ги ра них на раз ли чи тим ни во и ма, 
али и раз ме ште них у ра зним сек то ри ма др жа ве.

Сва ка од обла сти има сво ју ва жност ран ги ра ну на ви-
шем или ни жем ни воу ва жно сти за др жа ву, њен оп ста нак или 
очу ва ње ми ни мал но одр жи ве без бед но сти или одр жи вог 
раз во ја, али ни јед на ни је у ста њу да са мо стал но функ ци о ни-
ше, при че му је по себ но ка рак те ри стич но њи хо ва ме ђу соб на 
ин тер ак ци ја. Ова ин тер ак ци ја, их не ис кљу чу је ме ђу соб но, 
упра во су прот но, на до пу њу је их, из два ја ју ћи ком би на ци ју  
на ци о нал них ин те ре са бит них за оп ста нак на ци је и др жа ве, 
или де фи ни са ња и очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та.

Опре де ље ње и де фи ни са ње на ци о нал них ин те ре са, пре 
све га за ви си од то га ка ква је ме ђу на род на по зи ци ја др жа ве 
и ње них стра те шких ци ље ва, али у кон тек сту без бед но сне 
по ли ти ке и уоп ште по ли ти ке др жа ве. Пре ма то ме, по ста вља 
се јед но кључ но пи та ње: „Да ли се ра ди о на ци о нал ним ин-
те ре си ма или су то са мо фра зе, ко је при кри ва ју ствар ни циљ 
по ли ти ке“? Сва ка ко у кон тек сту де мо крат ских вред но сти и 
људ ских пра ва ко ји се мо гу зло у по тре бља ва ти под из го во-
ром за шти те на ци о нал них ин те ре са16.  

У окви ри ма ме ђу на род ног по рет ка, на ци о нал ни ин те-
ре си су нео п ход ни за ства ра ње ме ђу на род не по ли ти ке и то 

16 Ja mes F. Mi skel, „Na ti o nal in te rests (Grand pro po ses of Catchphra ses)”, Naval
WarCollege Revew, vol. LV. N0 4, Na val War Col le ge, New York, 2002, pp 95
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у два прав ца. Прво, кроз кон цепт ка ко ак те ри ко ји кре и ра-
ју по ли ти ку раз у ме ва ју ци ље ве ко је из вр ша ва ју у на дво ре-
шној по ли ти ци др жа ве. На тај на чин, ус по ста вља се основ на 
прак тич на фор ма за ак ци ју (дје ло ва ње) др жа ве. Друго, то је 
функ ци ја, ка ко ре то рич ка ди ле ма, по кре та ња ле ги ти ми те та 
и по ли тич ко по др жа ва ње др жа ве у спро во ђе њу ак ци је17.

На ци о нал ни ин те ре си, у прак си игра ју ви тал ну уло гу у 
кре и ра њу спољ не по ли ти ке и де тер ми ни ра њу др жав них ак-
тив но сти, са ци љем до би ја ња ва жног ме ста на ра чун ме ђу на-
род не по ли ти ке. Про це на де тер ми ни ра ња на ци о нал них ин-
те рес у од но су на крат ко роч ни или ду го роч ни пе ри од на ла-
зи се под ути ца јем про цје на свих по је ди нач них дру штве них 
обла сти. По себ но, ка ко из раз опре де ље но сти у оства ри ва њу 
и очу ва њу на ци о нал них ин те ре са, ак ту ел них у да том тре-
нут ку, крат ко роч них, ду го роч них или трај них, ути че од лу ка 
др жа ве о ње ном при сту па њу са ве зи ма, члан ство у Ује ди ње-
ним на ро ди ма и ра зним ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, ко је 
не мо ра увек да бу ду по ли тич ке или без бед но сне.

Националниинтересииучлањење
умеђународнеорганизацијеисавезе

То ком те о риј ског при сту па ис тра жи ва ња за по тре бе 
овог ра да са гле дан је при ступ САД-а ка соп стве ним на ци-
о нал ним ин те ре си ма. Тај при ступ пред ста вља је дан ве о ма 
ин те ре сан тан исто риј ски раз вој ни про цес у де фи ни са њу и 
ре а ли за ци ји на ци о нал них ин те ре са, та ко што и да нас има 
сво је им пли ка ци је у по ли тич кој праг ми и ре то ри ци Сје ди-
ње них Др жа ва, по себ но у од но су на члан ство у са ве зи ма или 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. Исто риј ски је по зна то да у 
пе ри о ду пре Дру гог свет ског ра та ка ко део сво јих на ци о нал-
них ин те ре са, САД су при ме њи ва ле „изо ла ци о ни зам“, ко ји је 
ујед но био и ме ха ни зам за оства ре ње на ци о нал них ин те ре-
са. Пре ла зак у отво ре ност и ди рект но по ве зи ва ње на ци о нал-
них ин те ре са са сво јим ути ца јем у ме ђу на род ним од но си ма 
пред ста вља но ви при ступ ко ји ка ко кључ ни ме ха ни зам по-
дра жа ва ак тив но укљу че ње у са ве зе, пре све га без бед но сне, 
при ме њу ју ћи кон цепт ко лек тив не без бед но сти ка ко си гу ран 

17 Jut ta Wel des, ConstructingNationalInterestsTheUnitedStatesandCubanMis
sileCrisis, Uni ver sity of Min ne si ta Press, Min ne a po lis, 1999, pp 4-5
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мо дел за оства ре ње на ци о нал них ин те ре са у ре ги о нал ним и 
гло бал ним раз ме ри ма. На овај на чин САД сво је на ци о нал-
не ин те ре се пре фор му ли ра ју у „ме ђу на род не ин те ре се“, што 
је но ви при ступ у прак тич ној по ли тич кој ре то ри ци при ме не 
на ци о нал них ин те ре са, а кроз члан ство у са ве зе и ме ђу на-
род не ор га ни за ци је.

Упра во за то, при мер САД-а о по и ма њу на ци о нал них 
ин те ре са, за пу но зе ма ља, по себ но у од но си ма са УН-ом не 
пред ста вља из не на ђе ње са тач ке праг ма ти зма и при сту па 
без бед но сним пи та њи ма. За ве ћи ну зе ма ља, оства ре ње на-
ци о нал них ин те ре са, по себ но у ве зи без бед но сних пи та ња, 
пред ста вља основ на мо ти ва ци ја за учла ње ње у Ор га ни за ци-
ју ује ди ње них на ро да. По ен та САД-а да бу ду чла ни це са ве за 
или ме ђу на род не ор га ни за ци је је сте у иден ти фи ка ци ји мо-
рал них вред но сти ко је пред ста вља ју по ли тич ки ин те ре си18. 
Због то га аме рич ки на ци о нал ни ин те ре си су де фи ни са ни и 
ка ко ме ђу на род ни ин те ре си чи је оства ре ње по др жа ва ју оста-
ле зе мље ко је при хва та ју ове вред но сти, али кроз члан ство у 
са ве зе. У кон тек сту УН-а, ови ин те ре си су по себ но из ра же ни 
у спро во ђе њу ми ров них опе ра ци ја, где углав ном уче ству је 
ве ћи на др жа ва. За аме рич ке на ци о нал не ин те ре се, кроз пра-
вил но кон стру и са не ми ров не опе ра ци је, у ко ји ма би уче ство-
ва ле ско ро све чла ни це мо гу ће је ус по ста ви ти до бар ме ха-
ни зам ко ји би ре а ли зо вао и уна пре дио аме рич ке на ци о нал не 
ин те ре се и објек ти ван при ступ ка на ци о нал ној без бед но сти. 

Ни ти јед на др жа ва ни ка да не би ушла у не ки са вез ко ји 
угро жа ва ње не основ не и трај не на ци о нал не ин те ре се. Сва-
ка ко, др жа ва ће на сто ја ти да се при дру жи са ве зу пре ко ко-
га ће са чу ва ти и га ран то ва ти оства ре ње сво јих на ци о нал них 
ин те ре са. У том кон тек сту тре ба се гле да ти и на ин те рес дру-
гих зе ма ља-чла ни ца та квог са ве за, ка ко и на ин те ре се са мог 
са ве за, а то је део кре и ра ња по ли ти ке у про це су до но ше ња 
од лу ка, од но сно при ме на по ли тич ког ре а ли зма. У осно ви, 
са вре ме ни ре а ли зам оправ да ва ин вол ви ра ње у ре ша ва њу ме-
ђу на род них или би ла те рал них про бле ма, а ко је се од но си на 
оства ре њу на ци о нал них ин те ре са. Ово се ви ди ка ко но ви об-

18 Jean-Marc Co i caud, BeyondtheNationalInterest–thefutureofUNpe
acekeepingandmultilateralism inaneraofU.S.primacy, Uni ted Sta te 
In sti tu te of Pe a ce, New York, 2007, pp 114 
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лик ре а ли зма при хва ћен у мул ти ла те рал ним ак тив но сти ма, 
по себ но уко ли ко се ра ди о без бед но сним пи та њи ма.

Ула зак у са ве зе мо же пред ста вља ти по ве зи ва ње и из-
град ња но вог иден ти те та, ко ји у не ким усло ви ма, по себ но 
пред сто је ћих ри зи ка и прет њи по са ве зу (на све зе мље-чла-
ни це), пред ста вља при о ри тет ин те ре са и де ло ва ња. При то-
ме, пре ва зи ла зе се утвр ђе ни на ци о нал ни ин те ре си зе ма ља-
чла ни ца и усме ра ва ју се пре ма из град њи но вог иден ти те та, а 
ко ји на по ли тич ком пла ну мо же и тре ба да пред ста вља но ви 
и сна жни фак тор по ве зи ва ња. Сва ка ко, по ли тич ки и без бед-
но сни иза зо ви нај ви ше ути чу на де фи ни ра ње са ве за, њи хо во 
оп ста ја ње и оства ри ва ње ци ље ва због ко јих су фор ми ра ни.

Упра во ту се кон сти ту и ше по ли ти ка функ ци о ни са ња и 
оства ри ва ња ци ље ва, а кроз ства ра ња про це са до но ше ња од-
лу ка. Ипак, то не зна чи да по ли тич ки ак те ри не ма ју огра ни-
че ња у од но су на при ме ну на чи на и ме ха ни за ма кроз ко јих ће 
оства ри ва ти и очу ва ти на ци о нал не ин те ре се. Ови по ступ ци 
мо гу да прет по ста ве и из ла зак на по ље из зби ра оп ци ја са-
др жа них у ре фе рент ним окви ри ма на ци о нал ног иден ти те та.

Европскиидентитетиизградња
безбедносногидентитета

При ме ри ство ре ног иден ти те та, пре све га кроз без бед-
но сна пи та ња и без бед но сну по ли ти ку пред ста вља по ли ти ку 
Европ ске уни је, са свим сво јим вред но сти ма и  ин те ре са ко ји 
су при хва ће ни са стра не свих зе ма ља - чла ни ца. Ту се укљу-
чу ју и прав ци по ли тич ког опре де ље ња о ства ра њу Европ ског 
иден ти те та. По сле ди це, на ста ле из по све ће но сти вред но сти-
ма ко је је ус по ста ви ла Европ ска уни ја, увек су у ре ла ци ји са 
спе ци фич ним опи си ма на ци о нал ног иден ти те та. Ја ча њем 
по ли тич ких уче сни ка, Европ ски иден ти тет би ће опре де-
љен на ре ла ци ји из ме ђу на ци о нал ног иден ти те та и основ них 
европ ских вред но сти. Ове европ ске вред но сти, упо тре бља-
ва ју се са стра не по ли тич ких уче сни ка ка ко по ве зи ва ње или 
су прот ста вља ње тран сфе ру глав них на ци о нал них-др жав них 
функ ци ја на ни воу Европ ске уни је19. 

19 Pa wel Kardwski, Vik to ria Ire ne usz Ka i na, EuropeanIdentity,TheoreticalPer
spectivesandEmpirikalInsights, Lit Ver gal, Ber lin, 2006, pp 185
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Упра во Европ ски иден ти тет мо же да се де фи ни ше ка-
ко без бед но сни иден ти тет. Иако, Европ ска уни ја је фор ми ра-
на ка ко За јед ни ца за угљен и че лик, ње ни крај њи ци ље ви су 
без бед но сни и то ка ко гло бал ни играч, али у чи јим окви ри-
ма мо ра оп ста ти за јед нич ки или Европ ски иден ти тет ко ји ће 
би ти пре по зна тљив у ме ђу на род ним од но си ма. Из два ја ју ћи 
раз у ме ва ње Европ ског иден ти те та као са став ни део оба ве за 
зе ма ља чла ни ца, то пред ста вља кру ци јал ну де ба ту у те о ри ји 
ме ђу на род них од но са, опре де љу ју ћи чак што ви ше и прак-
тич не од но се из ме ђу са мих зе ма ља чла ни ца.

Ипак, де фи ни ра ње Европ ског иден ти те та пред ста вља 
де фи ни ра ње за јед нич ког без бед но сног иден ти те та, а о че му 
го во ри Дојч, де фи ни шу ћи да је без бед но сна за јед ни ца: „До-
стиг ну ће у ра њи вој за јед ни ци и ин сти ту ци о нал но и прак-
тич но ја ча ње ко је је до вољ но и ши ро ко рас про стра ње но и до-
вољ но увер љи во на ду жи пе ри од да иза зо ве си гур на оче ки-
ва ња за одр жа ва ње ми ра“. Про ду жа ва ју ћи у те о ре ти зи ра њу и 
де фи ни ра њу Дој ча, 1996 го ди не Оле Ви вер ис ти че и за сту па 
прак тич но ми шље ње да: „Оства ре ње без бед но сног иден ти-
те та је мо гу ће кроз ства ра ње европ ских ин сти ту ци ја и ор-
га ни за ци ја, при че му се по ве зу је са њи хо вим дје ло ва њем у 
прак си усме ре но пре ма прет ња ма и ри зи ка, али ујед но усме-
ра ва пре ма ин те ре си ма и уве ре ња вла да у очу ва њу мир”20. 
Мо же мо ре чи, да са те о риј ског аспек та у ме ђу на род ним од-
но си ма, очу ва ње ми ра пред ста вља нај ви ши на ци о нал ни ин-
те рес вла да, што у окви ри ма са ве за и из град ње за јед нич ког 
без бед но сног иден ти те та пред ста вља вр хун ски при о ри тет. 
Овај без бед но сни иден ти тет је пр ва и нај ја ча ка ри ка по ве зи-
ва ња при ли ком из град ње Европ ског иден ти те та ка ко пан дан 
на ци о нал них иден ти те та у Уни ји и њи хо ва ва жност на ле-
стви ци на ци о нал них ин те ре са за зе мље чла ни це. У ства ри, 
Европ ска уни ја у окви ри ма сво јих ин те ре са за спро во ђе ње 
без бед но сне по ли ти ке и очу ва ња без бед но сти у Европ ском 
без бед но сном про сто ру, на сто ји да са да али и у пер спек ти-
ви укљу чи по ред сво је зе мље чла ни це и зе мље кан ди да та у 
оства ре њу ци ље ва Европ ске без бед но сне по ли ти ке. Ови ци-
ље ви, пред ста вља ју нај ве ћи ин те рес у без бед но сти зе ма ља 

20 Chri stie Ken net, UnitedStatesForeignPolicy&National identity in the
21stCentury, Ro u tled ge, New York, 2008, pp 43
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чла ни ца. У исто вре ме, све зе мље на Европ ском без бед но-
сном про сто ру и у нај бли жем су сед ству, ни су иму ни на ри-
зи ке и прет ње по њи хо ву без бед ност, по себ но у кон тек сту 
мо гућ но сти по ја ве уну тра шњих ри зи ка и прет њи. Ком па ти-
бил ност на ци о нал них ин те ре си у ме ђу на род ним од но си ма је 
нео п ход на, пред све га због из бе га ва ња  кон фли ка та ме ђу др-
жа ва ма. Ипак, то ни је мо гу ће да се у пот пу но сти ре а ли зу је. 
У кон тек сту Европ ске уни је тре ба се има ти у ви ду раз ли чи ти 
по ли тич ки и кул тур ни иден ти тет европ ских на ро да и исто-
риј ска ис ку ства. При то ме је очу ва ње на ци о нал ног иден ти-
те та ве о ма ви сок при о ри тет у ран ги ра њу на ци о нал них ин-
те ре са. 

Ка ко ре зул тат по тре бе ства ра ња за јед нич ке без бед но-
сти у Европ ској уни ји из ме ђу раз ли чи тих на ци ја, њи хо вих 
кул ту ра и по ли тич ких иден ти те та де фи ни ра них у на ци о нал-
ним ин те ре си ма, а као суп сти тут за јед нич ких на ци о нал них 
ин те ре са зе ма ља-чла ни ца, ство ре ни су ви тал ни ин те ре си 
Уни је. На тај на чин при сту па се Евро пе и за ци ји, из град њи 
европ ског кул тур ног и по ли тич ког иден ти те та у све тлу со-
ци е тал не без бед но сти (уза јам не без бед но сти) из ме ђу зе ма-
ља-чла ни ца21.

Де тер ми ни ра не ви тал не вред но сти Уни је, ка ко суп сти-
тут на ци о нал ним ин те ре си ма пред ста вља ју из раз за јед нич-
ких вред но сти ко је Евро па тре ба да за шти ти ка ко уни вер зал-
не, а ко ји ће оја ча ти со ци јал ну без бед ност по себ но у окви ри-
ма Европ ског без бед но сног про сто ра. 

Безбедноснаполитикауостварењувиталних
интересаЕвропскеуније

У сво јој без бед но сној по ли ти ци, Европ ска уни ја је де-
тер ми ни ра ла основ не ин те ре се, ко ји се од но се на ели ми-
на ци ју без бед но сних прет њи. Ка ко гло бал ни без бед но сни 
играч, Уни ја је у окви ри ма сво је за јед нич ке без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке де ло ва ла у од но су на очу ва ње сво је и 
без бед но сти зе ма ља чла ни ца у раз ли чи тим ре ги о ни ма, на 
сво јој те ри то ри ји и гло бал но. При то ме, Уни ја се фо ку си ра 

21 Оле Ви вер, Бе ри Бу зан, Мор тен Кал струп, Пјер Ле ме тр, Идентитет,мигра
цијаиНоватабезбедноснаагендавоЕвропа, Ака дем ски пе чат, Ско пје, 2010, 
стр. 93-94
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на ре ги о не и пи та ња ко ја нај ди рект ни је угро жа ва ју ње не ви-
тал не ин те ре се ка ко:

•	 од бра на од би ло ка кве ору жа не-рат не прет ње на те-
ри то ри ју Европ ске уни је,

•	 кон тро ла отво ре них ко му ни ка циј ских ли ни ја (у фи-
зич ком и сај бер про сто ру),

•	 си гур но снаб де ва ње енер ген ти ма и дру гим при род-
ним ре сур си ма ко ји су од ви тал ног зна ча ја,

•	 одр жи ва жи вот на сре ди на,
•	 кон тро ла и за шти та од ми гра циј ских кре та ња,
•	 одр жа ва ње ме ђу на род ног пра ва (укљу чу ју ћи По ве-

љу УН-а), ње го во уса гла ша ва ње на уни вер зал ном 
ни воу и

•	 очу ва ње ауто но ми је Европ ске уни је и ње них зе ма ља 
чла ни ца при ли ком до но ше ња од лу ка22.

Има ју ћи у ви ду да Уни ја не пред ста вља по себ на на ци о-
нал на др жа ва ко ја има на ци о нал не ин те ре се, већ је из гра ђе на 
на прин ци пу ин тер га вер мен та ли зма и со ли дар но сти због че-
га по др жа ва на ци о нал не ин те ре се зе ма ља чла ни ца. При то-
ме се мо же мо сло жи ти да су у ње ној без бед но сној по ли ти ци 
или спро во ђе њу ЗБОП, за сту пље ни и фор му ли са ни ви тал-
ни ин те ре си Уни је, а ка ко суп сти тут на ци о нал них ин те ре-
са зе ма ља чла ни ца. То је из ра же но и кроз ме ха ни зме Уни је 
ко ји ка ко по ли тич ки, вој ни или ци вил ни ка па ци те ти ути чу 
на ре а ли за ци ју За јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке 
и спро во ђе њу Европ ске без бед но сне стра те ги је, ка ко ме ха-
ни зам ре а ли за ци је Европ ске без бед но сне по ли ти ке. Одав де 
по чи ње увод у из град њу и по др шци Европ ског иден ти те та, 
пре све га из ра же ног ка ко Европ ски без бед но сни иден ти тет.

Ово де тер ми ни са ње ви тал них ин те ре са Уни је, ука зу је 
на мно ге аспек те у од но су на Европ ску без бед но сну по ли-
ти ку у ути ца ја на зе мље-чла ни це. Де тер ми ни са ни ви тал ни 
ин те ре си не зна че да Европ ска уни ја не ма ин те ре са у дру-
гим ре ги о ни ма сем Европ ског без бед но сног про сто ра или те-
ри то ри је Уни је, већ да је им пулс да се фо ку си ра на ри зи ке и 
прет ње ко ји се од не се на ви тал не ин те ре се и кон стант но ра-

22  Sven Bi scop, Jan Co el mont, „Euro pe de ploys, To wards a Ci vil-Mi li tary 
Stra tegy for CSDP”, Egmontpaper49, Royal In sti tu te for In ter na ti o nal 
Re la tion, Brus sels, 2011, pp 3-4
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но упо зо ре ње и пре вен ци ја ових прет њи, кроз при пре мље ни 
пла но ви за:

•	 су сед ство од Бал ти ка до Цр ног мо ра,
•	 на ју гу Евро пе, у ре ги о ну Ги брал та ра и Ме ди те ра на, 

као не по сред но су сед ни ре ги о ни,
•	 у Пер сиј ском за ли ву,
•	 Цен трал на Ази ја,
•	 Суб-Са хар ска Афри ка,
•	 одр жа ва ње по мор ске без бед но сти,
•	 по др шка ко лек тив не без бед но сти у окви ри ма УН-а, 

по себ но у од но су на од го вор ност у за шти ти од прет-
њи23.

 Кроз ово, се мо гу де фи ни са ти ви тал ни ин те ре си Уни је 
ка ко гло бал ни, али се не мо гу одво ји ти од ком пле мен тар но-
сти у очу ва њу уну тра шње без бед но сти ка ко кључ ни фак тор, 
укр шта ју ћи се у тач ци ко ја се од но си на кла у зу лу Ли са бон-
ског Уго во ра о со ли дар но сти из ме ђу зе ма ља-чла ни ца24. Уни-
ја при пре ма сво је вој не и ци вил не ка па ци те те по треб не за ре-
ак ци ју у очу ва њу ви тал них ин те ре са и оства ре ње Европ ске 
без бед но сне по ли ти ке, уко ли ко по ли тич ким ак тив но сти ма у 
окви ри ма За јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке то не 
бу де мо гу ће да се ре а ли зу је. Окре та ње ка ак ти ви ра њу вој них 
и ци вил них ка па ци те та, под ра зу ме ва пла ни ра ње и усме ре-
ње ре ак ци ја у од но су на пред ви ђе на сце на ри ја. Раз вој вој них 
спо соб но сти, вој них те ла Уни је има пет мо гу ћих прет ход но 
раз ра ђе них сце на ри ја у ко ји ма би се упо тре би ле вој не сна ге 
и ка па ци те ти за за шти ту угро же них ви тал них ин те ре са. На 
ових пет сце на ри ја ко ји не мо гу да об у хва те сва угро жа ва ња 
ви тал них ин те ре са до да ни су:

•	 сце на рио за ре ак ци ју при ли ком угро жа ва ња по мор-
ске без бед но сти,

•	 ре ак ци ја при ли ком угро жа ва ња сај бер без бед но сти,
•	 по др шка ци вил ним опе ра ци ја ма,
•	 бор ба про тив те ро ри зма и

23  Ibid, pp 4
24 Део Ли са бон ског уго во ра, пре у зет из ма ке дон ске вер зи је у ори ги на лу – „До-

го вор од Ли са бон-кон со ли ди ра на вер зи ја”, Оп шти од ред би, Член 3, точ ка 2 
и точ ка 3, став 3 и Член 4, точ ки 2 и 3, KonradAdenauerStiftungво Ре пу бли-
ка Ма ке до ни ја, Ско пје, 2011, стр. 37-38
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•	 ре ак ци је при ли ком угро жа ва ња уну тра шње без бед-
но сти.

У осно ви, ви тал ни ин те ре си Европ ске уни је, као суп-
сти тут по себ них на ци о нал них ин те ре са зе ма ља чла ни ца 
оформ ље ни су у об ли ку за јед нич ких вред но сти по ли тич ког 
и дру штве ног мо де ла Уни је и ње но функ ци о ни са ње у чи јим 
осно ва ма су уте ме ље не основ не без бед но сне вред но сти ка ко 
про спе ри тет, де мо кра ти ја и јед на кост.

Иако, раз ли чи то пред ста вље ни, ви тал ни ин те ре си Уни-
је и пи та ња ко ја су од трај ног ин те ре са за зе мље-чла ни це или 
кан ди да ти, ка ко и њи хо ви ви тал ни ин те рес ком пле мен тар ни 
су и по ни че му се не раз ли ку ју у од но су на до сти за њу крај-
њих ци ље ва. Глав ни крај њи циљ за све др жа ве је сте очу ва ње 
др жав не уни тар но сти, ње на су ве ре ност и у тим окви ри ма оп-
ста ја ње на ци је и ње не кул ту ре. Исто риј ска ис ку ства ко ја има 
Евро па, а ко ја су по ве за на са на ру ша ва њем по је ди них ви тал-
них ин те ре са ка ко што су на при мер, чо ве ко ва пра ва и пра ва 
на ци о нал них ма њи на ко је ути чу на по ста вља ње ових ин те-
ре са у фо ку су на ци о нал них ин те ре са. То, се не ра ди је ди но 
због за шти те ових ин те ре са, већ и због за шти те од зло у по-
тре бе чо ве ко вих и ма њин ских пра ва са стра не не ке др жа ве, 
а на ште ту дру ге др жа ве, ка ко што је био слу чај са не мач ком 
ма њи ном у Че шкој пре Дру гог свет ског ра та, ка да је би ло 
упо тре бље но у ин те ре су оправ да ња не мач ке осва јач ке по ли-
ти ке25.

Ком па ри ра ју ћи ви тал не ин те ре се Уни је и на ци о нал не 
ин те ре се др жа ва, мо же се за кљу чи ти да они пред ста вља-
ју основ ни ин ди ка тор, пре ко ко га мо же мо да ана ли зи ра мо 
оства ре ње на ци о нал них ин те ре са зе ма ља-чла ни ца или кан-
ди да та, а кроз при зму Европ ске без бед но сне по ли ти ке.

25  Вла ди мир Ор та ков ски, „Пра ва та на мал цин ства та во рам ки те на Со ве тот 
на Евро па и во Ре пу бли ка Ма ке до ни ја”, Зборник,  Ма ке дон ска Ака де ми ја на 
На у ки те и Умет но сти те, Ско пје, 2008, стр. 78
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Македоније

При мер Ре пу бли ке Ма ке до ни је у оства ре њу на ци о нал-
них ин те ре са кроз при зму Европ ске без бед но сне по ли ти ке, 
пре све га је по ве зан пу но прав ним члан ством у  Европ ску 
уни ју. Мо гућ ност оства ре ња на ци о нал них ин те ре са кроз 
Европ ску уни ју је сте прак тич но ре а ли зо ва ње Европ ске без-
бед но сне по ли ти ке, а по мо ћу ин стру мен те  и ме ха ни зме ко је 
она ста вља на рас по ла га њу. Основ но праг ма тич но пи та ње је-
сте: „Да ли се на ци о нал ни ин те ре си мо гу угра ди ти у европ-
ске ви тал не вред но сти и са мим тим ре а ли зо ва ти кроз при зму 
Европ ске без бед но сне по ли ти ке”? Упра во кроз ис тра жи ва ње 
ко је је део овог ра да мо же мо да са гле да мо ка ко екс пер ти гле-
да ју на мо гућ ност оства ре ња на ци о нал них ин те ре са у ме ђу-
на род ним од но си ма, а кроз члан ство у Европ ску уни ју. Исто 
та ко, ве о ма је ин те ре сант но са гле да ти мо гућ ност очу ва ња 
на ци о нал ног иден ти те та ка ко основ ног на ци о нал ног ин те ре-
са, а кроз европ ски иден ти тет ко ји је део европ ских ви тал них 
вред но сти. Ово ис тра жи ва ње је спро ве де но на ис тра жи вач-
ком при мер ку од 128 екс пе ра та у осам ин сти ту ци ја Ре пу бли-
ке Ма ке до ни је, и при ка за на су са мо три кључ на пи та ња од 
ко јих мо же мо до би ти од го вор на то да ли је мо гу ће оства ре ње 
на ци о нал них ин те ре са кроз члан ство у Европ ску уни ју. По-
ред то га при ка за ни су ста во ви по ве за ни са очу ва њем на ци о-
нал ног иден ти те та ка ко основ ни на ци о нал ни ин те рес сва ке 
др жа ве и ста во ви о ути ца ју европ ског без бед но сног иден ти-
те та на Европ ску без бед но сну по ли ти ку. До би ве не ста во ве, 
ком па ри ра ће мо са те о риј ским опре де ље њи ма о ко ји ма смо 
го во ри ли у те о риј ској ди ску си ји, а он да мо же мо да ти за јед-
нич ки из ве де не те о риј ско-ем пи риј ске за кључ ке ка ко на уч ни 
до при нос, те о риј ског и прак тич ног зна ча ја.
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НационалниинтересиичланствоуЕвропској
унији–могућностпрактичногреализовања

европскебезбедноснеполитике

Ди стри бу ци ја од го во ра екс перт ских ми шље ња на пи-
та ње: „Да ли ми сли те да на ци о нал ни ин те ре си у са вре ме ним 
ме ђу на род ним  од но си ма мо гу да се ре а ли зу ју кроз члан ство 
у Европ ској уни ји“?, пред ста вље ни су на сли ци 1.

Ди стри бу ци ја од го во ра, да је сли ку ста во ва ис пи та ни-
ка-екс пе ра та у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји, при че му од го ва ра на 
јед но ве о ма ин те ре сант но те о риј ско пи та ње, а ко је у окви ри-
ма ис тра жи ва ња, мо же мо на зва ти и на уч но пи та ње. То пи та-
ње гла си: „Да ли се на ци о нал ни ин те ре си као без бед но сни 
иза зо ви, мо гу угра ди ти у окви ре Европ ског без бед но сног 
иден ти те та”? Од го ва ра ју ћи на ово пи та ње до би ће мо и са-
зна ња о мо гућ но сти да се на ци о нал ни ин те ре си пре по зна ју у 
окви ри ма Европ ског без бед но сног иден ти те та по и сто ве ћу ју-
ћи се са ви тал ним вред но сти ма Европ ске уни је.

Сли ка 1
При каз ди стри бу ци је од го во ра на пи та ње: 

„Далимислитеданационалниинтересиусавремениммеђуна
роднимодносимамогудасереализујукрозчланствоуЕвропској

унији“?

Ана ли за ис тра жи ва ња усме ра ва нас ка за кључ ку да 
екс перт ска јав ност у Ма ке до ни ју нај ве ћим де лом ми сли да 
се на ци о нал ни ин те ре си мо гу са мо де ли мич но ре а ли зо ва ти 
кроз члан ство у Европ ску уни ју. Скеп тич ни по овом пи та-
њу су ма ли про це нат екс пе ра та од 3,3%, док 1/3 ис пи та ни-
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ка ми сли да се на ци о нал ни ин те ре си у пот пу но сти мо гу ре-
а ли зо ва ти  кроз члан ство у Европ ску уни ју. Са гле да ва ју ћи 
ре зул та те ис тра жи ва ња по овом пи та њу, мо же мо ре чи да је 
екс перт ска јав ност у Ма ке до ни ји све сна мо гућ но сти оства-
ре ња на ци о нал них ин те ре са кроз Европ ску без бед но сну по-
ли ти ку. То оства ре ње је углав ном по ми шље њу екс пе ра та де-
ли мич но. Ве о ма ма ли број ис пи та ни ка ми сли да је мо гу ће 
пот пу но оства ре ње на ци о нал них ин те ре са. Ова кви ста во ви 
има ју осно ву у по ве за но сти са из град њом Европ ског без бед-
но сног иден ти те та, јер оче ку ју пот пу ну по др шку Европ ске 
уни је у ре а ли за ци ји на ци о нал них ин те ре са или у нај ве ћем 
де лу оче ку ју при ла го ђа ва ње на ци о нал них ин те ре са у окви-
ри ма Уни је, а у са гла сно сти са ње ним ви тал ним ин те ре си ма, 
што до во ди до де ли мич ног оства ре ња на ци о нал них ин те ре-
са.

При ли ком ис тра жи ва ња, у окви ри ма Ли кер то ве ска ле, 
ис пи та ни ци ма је по ста вље на тврд ња: „Оства ре ње на ци о нал-
них ин те ре са у Европ ској уни ји је у су прот но сти са ви тал-
ним ин те ре си ма Уни је”. Од го во ри на ово пи та ње тре ба да 
да ју сли ку су прот но сти европ ског без бед но сног иден ти те та 
ка ко ко хе зив ног фак то ра у оства ри ва њу ви тал них ин те ре са 
Уни је и на ци о нал них ин те ре са зе ма ља чла ни ца. При то ме и 
да ука жу на мо гућ ност раз во ја или ком про ми сног оп ста ја ња 
европ ског без бед но сног иден ти те та на су прот на ци о нал них 
ин те ре са. Ди стри бу ци ја од го во ра на ово пи та ње пред ста-
вље на је на сли ци 2.

Сли ка 2
При каз ди стри бу ци је од го во ра на пи та ње: 

„ОстварењенационалнихинтересауЕвропскојунијијеусу
протностисавиталниминтересимаУније”
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Упра во се кроз од го во ре на ово пи та ње по твр ђу ју ста во-
ви екс перт ске јав но сти у Ма ке до ни ји из ло же ни у прет ход ном 
пи та њу. У осно ви, екс перт ско ми шље ње је да се на ци о нал ни 
ин те ре си мо гу ре а ли зо ва ти у окви ри ма Европ ске уни је и да 
они ни су у су прот но сти са ви тал ним ин те ре си ма Уни је. Ова-
ква ди стри бу ци ја од го во ра где има мо са мо 11% ис пи та ни ка 
ко ји ми сле да се кроз Европ ску уни ју и ти ме кроз Европ ску 
без бед но сну по ли ти ку не мо гу оства ри ти на ци о нал ни ин-
те ре си, од сли ка ва гло бал ну тен ден ци ју усме ра ва ња др жа ва 
пре ма члан ству у са ве зу. Упра во члан ство у са ве зу ка кав што 
је Европ ска уни ја омо гу ћа ва ре а ли за ци ју на ци о нал них ин те-
ре са и њи хо во угра ђи ва ње у ви тал не ин те ре се Уни је. Ово је 
екс перт ски став ко ји сва ка ко ути че на кре и ра ње на ци о нал не 
по ли ти ке, по себ но без бед но сне по ли ти ке.

Зад ње пи та ње ко је ће мо да раз мо три мо у ово ме ра ду 
је исто та ко по ста вље но ка ко тврд ња и гла си: „Укљу че ње у 
европ ски без бед но сни иден ти тет је кључ но за очу ва ње на ци-
о нал ног иден ти те та“. 

Ово пи та ње је по ве за но са те сти ра њем по зна ва ња екс-
пе ра та о пој му и зна че њу Европ ског без бед но сног иден ти те-
та и кон крет них мо гућ но сти за очу ва ње на ци о нал ног иден-
ти те та у окви ри ма Европ ске уни је, а кроз спро во ђе ње Европ-
ске без бед но сне по ли ти ке. Сва ка ко, наш став је да по зна ва ње 
овог пој ма у окви ри ма ме ђу на род них од но са ути че на кре и-
ра ње без бед но сне по ли ти ке др жа ве. По ред то га, екс перт ско 
по зна ва ње и раз у ме ва ње европ ског без бед но сног иден ти те та 
ути че на кре и ра ње по ли ти ка по ве за них са кон струк ци јом на-
ци о нал них ин те ре са и њи хо во оства ри ва ње, што је сво ђе ње 
ре а ли за ци је на ци о нал них ин те ре са на по ли тич ки ре а ли зам. 
Ди стри бу ци ја од го во ра да та је на сли ци 3.
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Сли ка 3
При каз ди стри бу ци је од го во ра на пи та ње: 

„Укључењеуевропскибезбедносниидентитетјекључно
заочувањенационалногидентитета“

У од го во ри ма на ово пи та ње, екс пер ти по твр ђу ју да 
је укљу че ње у европ ски без бед но сни иден ти тет, кључ но за 
оства ре ње на ци о нал них ин те ре са. До би ве ни од го во ри нас 
усме ра ва ју пре ма за кључ ку да 56% ис пи та ни ка пре по зна је 
европ ски без бед но сни иден ти тет ка ко ин стру мент за очу ва-
ње на ци о нал ног иден ти те та, а на ци о нал ни иден ти тет, је сте 
је дан од кључ них на ци о нал них ин те ре са. Пре ма то ме, мо же-
мо да за кљу чи мо да углав ном кре и ра ње без бед но сне по ли ти-
ке мо же да се укло пи и ре а ли зу је кроз европ ску без бед но сну 
по ли ти ку. 

OliverAleksandarAndonov

PRESERVATIONANDREALIZATIONOF
NATIONALINTERESTSTHROUGHTHE
PRISMOFEUROPEANSECURITYPOLICY

Sum mary

The aim of the research association of national interests
andEuropeansecuritypolicyisevaluatingopportunitiesinco
untriesoftheregiontopreservetheiridentityandachieveyour
vitalandenduringnationalintereststhroughmembershipinthe
EuropeanUnion.Atthesametime,throughthepracticalimple
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mentationoftheEuropeansecuritypolicyactivelycontributeand
participateinbuildingaEuropeansecurityidentity,asthebasis
ofpreservingthenationalinterestsofthememberstatesandthe
vitalinterestsoftheUnion.

EUmembershiprepresentsonlyamajorcommitmentinthe
implementationofEuropeansecuritypolicy.Thisimplementation
canoftentimesrepresentsoppositiontothenationalinterest,but
inanycasetheverypragmaticpoliticalsolutiontothepolitical
leaders. The same leaders will surely face the need to resolve
thedilemma:“DoseitEuropeanidentityiscreated,orratherthe
Europeansecurityidentity,themoreimportantatatime,butthe
preservationandrealizationofsomeinstantaneousorenduring
nationalinterests”?

Inordertodeterminetherelevantscientificknowledgedu
ringtheresearchwilluseacomparativeanalysisoftheconcep
tualdefinitionanddeterminationofnationalinterest,aswellas
theirimportancetoeachcountry.Throughoutthework,permea
tingthediscussiononthedefinition,determinationandconcep
tualorientationofnationalinterest,fromthestandpointofnati
onalsecuritypolicyofsomemajorcountriesandtheEuropean
Union,andthemodeltransformationoftheirnationalinterestsin
theinterestofthemajorityofstatesacceptedintheinternational
community.

The second part of the study, presents a case study that
showstheresultsoffieldresearchinrelationtoexpertsattitudes
associatedwiththemaintenanceandimplementationofnational
interest,aswellastheconceptofEuropeansecuritypolicyofthe
Europeansecurityidentityanditsimpactontheachievementof
nationalinterestsinthecaseoftheRepublicofMacedonia.
Keywords:nationalandvitalinterests,Europeansecuritypolicy,

Europeanidentity
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Resume

Lookingatthistext,wecansaythatthepreservationand
realizationofnational interests through theprismofEuropean
securitypolicyareaitislargetheorethicalandpracticalcompa
risons.Firstofall, in termsof internationalrelations,national
interestsandEuropean securitypolicyarehighly related.This
connectionisexploitedinparticularintermsofthefunctioningof
alliances,theprinciplesofpolicy,especiallysecuritypoliciesthat
arerelatedtothedirectorientationofnationalinterests.Creating
asecuritypolicyassociatedwiththenationalinterestispolitical
pragmatismcommitmenttonationalinterestsandconsideration
oftheirfeasibility.Essentialnationalinterestsaregenerallyba
sedonthepreservationofnationalidentityandintegrity, inde
pendenceandintegrityofthestate,andhowthenationaljadra
which represents a prerequisite for the realization of all other
nationalorvitalinterests.

Summarizingalreadyreportedinthepapercomparingthe
theoreticalorientationandresearchresultswecandeterminethe
following:
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1.National interests are the represent of theoretical and
practicalpoliticalconceptthatincludesseveralsegmentsofstate
policy.

2.Themostimportentofnationalinterestistopreservethe
stateandnationalidentity.

3.Nationalinterestsaretodeterminedtheinterestsofthe
politicalelite.

4.Politicalelitesmayusetheirnationalinterestsinorderto
achievepoliticalgoals.

5.Thisgoalsmaybeinternalorinternationalinstatepo
licy.

6.Forimplementationoftheirnationalinterests,thestate
mayenterintoalliances.

7.Withenteryonalliances,countriescantransformtheir
nationalinterestsortocomplywiththevitalinterestsofthealli
ance.

8.Empirical,theRepublicofMacedonia,indicatethatna
tionalinterestscanbeachievedinpartbytheAlliance,ormore
specificallytheEuropeanUnion.

9.Such,expertsinMacedoniabelievesthatnationalinte
restsarenot inconflictwith thevital interestsof theEuropean
Union.

10.Exsercisenationalinterestswithintheframeworkofthe
EuropeanUniontopreservenationalidentity.

11. Inclusion theEuropean identityorEuropean security
identity,allowingforthenationalinterest,therebypreservingna
tionalidentity.

12.EuropeanidentityEuropeansecurityidentitydoesnot
challengenationalidentity.

13.Europeansecurityidentityrepresentsaninstrumentfor
thepreservationofnationalidentity.

14.Europeansecuritypolicyisthefoundationofbuildinga
Europeansecurityidentity.

15.Europeanisdeterminedbytheidentitybetweennatio
nalidentityandfundamentalEuropeanvalues,andpragmatizo
vanthroughEuropeansecurityidentity,asaresultofthepolicy
ofEuropeanpoliticalactors.

16.Preservethenationalidentityconstitutesavitalnatio
nalinterestofeachstate,andnationalintereststhatcanbedeve
lopedandpreservedthroughtheprismoftheEuropeanSecurity
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Strategy,throughwhichpracticallyrepresentedbyEuropeanse
curity identity.Europeansecuritypolicy instrument thatrepre
sentsoperacionalEuropeansecuritystrategy.

ThereforeEuropeansecuritypolicyandallowsfullyimpact
theachievementandrealizationofnational interestswithin the
EU,inparticularthroughapolicyininternationalrelations,defi
nedastheEuropeanCommonForeignandSecurityPolicy.

InhistheoreticalconceptofEuropeansecuritypolicyisre
presentedbyboththeEuropeanSecurityStrategydoesnotreject
the realizationof national interests ofmember states.National
identityisafundamentalnationalinterest,notonlyforthecoun
triesoftheUnion,butalsoforthecountriesintheBalkanregion.
Therefore,thecountriesoftheBalkanregioncancountonreal
realizationtheirnationalinterests,primarilytopreservetheirna
tionalidentity.

Practicalandpoliticalrhetoricachievementsoperationa
lizationoftheseobjectivesininternationalrelationsistheCom
monEuropeanInternationalandSecuritypolicyandperforman
ceinEurope’sexternalrelations.

 Овај рад је примљен 4. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 14. априла 2013. године.
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РаткоЉубојевић*

КО РЕ НИ СА ВРЕ МЕ НИХ  
ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИХ  

ПО ДЕ ЛА НА БАЛ КА НУ

Са же так

Аутор по ла зи од хи по те зе да су ко ре ни са вре ме них ге о
по ли тич ких по де ла на Бал ка ну на ста ли као плод мо ћи и над
мо ћи Ве ли ких си ла, чи ји је ре зул тат на си ље и по де ла. Пре
ди спо ни ра на при род ним и руд ним бо гат ством, те ри то ри ја 
Бал ка на би ла је и оста ла за ни мљив и по же љан плен свим 
осва ја чи ма. Раз ве зи ва ње бал кан ског чво ра, аутор пре по зна
је у вла да ви ни пра ва, а ни ка ко у бр зом и на сил ном ре ше њу, 
као што нам  чу ве ни фи ло зоф Ни ко лај Бер ђа јев ша ље по ру ку: 
“Сва ко до бро ко је се уво ди на си лу по ста је зло”.
Кључ не ре чи: моћ, си ла, на си ље, им пе ри ја ли стич ка власт, 

ге о по ли тич ка по де ла, Бал кан
Евро па је на кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та, а на-

ро чи то по сле Ок то бар ске ре во лу ци је, по при ми ла но ве по-
ли тич ке об ли ке. По сле ди це од лу ка, ко је су до не те рат ним 
зби ва њи ма, би ла су плод уну тра шњих со ци јал них кре та ња 
у чи та вом ни зу та да шњих европ ских др жа ва. На ро чи то су 
из ра же на зби ва ња у ца ре ви на ма чи ји су со ци јал ни про це си 
и кла сна бор ба, про ду би ли на ци о нал не ин те ре се и до ве ли 
до ве ли ких по ли тич ких про ме на.1 Та ква по ли тич ка кре та ња 
ре зул тат су рас па да не ких  др жа ва, ства ра ња но вих, пре кра-

* Без бед но сно ин фор ма тив на аген ци ја, Бе о град.

1 A. J. P. Taylor: Hab sbur ška Mo nar hi ja 18091918, Zna nje, Za greb, 1990, стр. 92. 
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ја ње гра ни ца, про ме на об ли ка вла да ви не, а у Ру си ји чак про-
ме на и дру штве ног уре ђе ња. На кон за вр ше них рат них зби-
ва ња, уме сто два де се то сам др жа ва ство ре не су три де сет три 
европ ске др жа ве.2 

Иако је Деј вид Лојд Џорџ (1863-1945), та да шњи пре ми-
јер бри тан ске вла де, по чет ком 1918. го ди не ја сно и не дво сми-
сле но из нео да уни ште ње Аустро-Угар ске Мо нар хи је ни је 
са ве знич ки рат ни циљ, по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та до-
шло је до но вих те ри то ри јал них пре кра ја ња. Аустро-Угар ска 
Мо нар хи ја, ко ја се про сти ра ла цен трал ним обла сти ма Евро-
пе и ве ли ким де лом ју го и сто ка, рас па ла се на ви ше де ло ва. 
Не мач ка, а на ро чи то Ру си ја, из гу би ле су ве ли ке де ло ве сво-
јих те ри то ри ја, а Тур ска, не ка да моћ на ца ре ви на, ус пе ла је да 
очу ва сво ју европ ску те ри то ри ју али је за то пре тр пе ла ве ли-
ке гу бит ке на африч ком и азиј ском кон ти нен ту. Ова ко ве ли ке 
про ме не, ко је су за де си ле Евро пу, ни су ство ри ле јед ну но ву 
по ли тич ку си лу. То је био ре зул тат ства ра ња ви ше ма лих и 
сред њих др жа ва ста рог кон ти нен та.3

Из ме ђу Бе ча и Ца ри гра да ство ре но је осам но вих др-
жа ва. Те ри то ри јал не про ме не ко је су на ста ле рас па дом Хаб-
сбур шке мо нар хи је до ве ле су до ства ра ња две на ци о нал не 
др жа ве: Ма ђар ске и Аустри је. Ује ди ње њем не за ви сних др-
жа ва Ср би је и Цр не Го ре и обла сти ма по де ље не Хаб сбур шке 
мо нар хи је Сло ве ни је, Хр ват ске, Дал ма ци је, Сла во ни је, Сре-
ма, Бо сне, Хер це го ви не и Вој во ди не ство ре на је но ва те ри то-
ри јал на це ли на - Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Бу-
гар ска те ри то ри ја би ла је ума ње на у од но су на ону пред рат, 
услед ко рек ци је де ла те ри то ри је ко ја је при па ла Кра ље ви ни 
СХС.4

Грч ка и Ал ба ни ја су, на кон ве ли ке ме ђу на род не бор-
бе, ус пе ле да очу ва ју сво је те ри то ри је ко је су им при зна те на 
Лон дон ској кон фе рен ци ји 1913. го ди не. Ру му ни ја је уве ћа ла 
сво ју те ри то ри ју а из не ка да шње Двој не Мо нар хи је, на про-
сто ру сред ње Евро пе из дво ји ла се Че хо сло вач ка. На се ве ру 

2 А. Ми тро вић: Вре ме не тр пе љи вих, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
1974, стр. 43.

3 Љ. Пе тро вић: Ју го сло вен ска при вре да и дру штво у пе ри о ду 19181991, Бе о-
град, 2000, стр. 11.

4 И. Бо жић, В. Де ди јер, С. Ћир ко вић, М. Ек ме чић: Исто ри ја Ју го сла ви је, Бе о-
град, 1972, стр. 19.  
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Евро пе про сти ра ла се но во об но вље на Пољ ска ко ја је у осно-
ви ство ре на на сво јој исто риј ској те ри то ри ји ко ју су кра јем 
18. ве ка по де ли ле Аустри ја, Ру си ја и Пру ска. Но вим те ри то-
ри ја ма при по јен је По знањ и за пад на Пру ска, ко ји су до та да 
би ли део не мач ког цар ства. Област сред ње Ви сле са Вар ша-
вом, Вил на, Бје ли сток, Брест-Ли товск и Ков но при по је ни су 
Пољ ској од пред рат них ру ских те ри то ри ја а од те ри то ри ја 
не ка да шње Хаб збур шке Мо нар хи је при по је на је Га ли ци ја. 5

На под руч ју Бал ти ка та ко ђе је би ло про ме на. На ста-
ле су три но ве ма ле др жа ве: Ли тва ни ја, Ле то ни ја и Есто ни-
ја. Гдањск, прет ход но не мач ки Дан цинг, по стао је сло бо дан 
град под упра вом Дру штва на ро да ко ји је Пољ ској слу жио 
као из ла зна лу ка. Ли тва ни ја је ство ре на од де ла те ри то ри-
ја бив ших ца ре ви на Ру си је и Не мач ке а Ле то ни ја и Есто ни ја 
ство ре не су на про сто ру бив ше те ри то ри је Ру ске Ца ре ви не. 
Дан ска је сво ју те ри то ри ју про ши ри ла на ра чун пред рат не 
Не мач ке а при па ло јој је и остр во Исланд. Фин ска, ко ју је на 
Беч ком кон гре су 1814-1815. до био ру ски цар, по ста ла је не за-
ви сна др жа ва.6

Зна чај ну уло гу и сва ка ко во де ће по ли тич ке по зи ци је у 
Евро пи има ле су зе мље ко је су из ра та иза шле као по бед ни це 
док је Не мач ка, ко ја је из ра та иза шла ума ње на, еко ном ски 
ис тро ше на али не и вој нич ки по ра же на, из гу би ла при мат. 
Што се ти че Со вјет ског Са ве за, он је и по ред гу бит ка де ла 
сво је те ри то ри је и да ље био дру га зе мља по ве ли чи ни, од мах 
по сле Бри тан ске Им пе ри је.

На и ме, сто жер европ ског по ли тич ког, со ци јал ног, еко-
ном ског и кул тур ног жи во та по ста ле су зе мље по бед ни це, у 
пр вом ре ду Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја и Ита ли ја. Фран-
цу ска је ус пе ла да по вра ти обла сти Ал зас и Ло рен, те ри то ри-
је ко је је из гу би ла 1870-1871. го ди не. Ве ли ка Бри та ни ја, у то 
вре ме нај мо дер ни ја ин ду стриј ска си ла и во де ћи свет ски бан-
кар 19. ве ка, оста ла је без от це пље не Ир ске а Ита ли ја, иако 
нај ма ња од европ ских си ла, иза шла је из ра та уве ћа на те ри-
то ри јом Ју жног Ти ро ла, Истром, За дром и не ким остр ви ма 
на Ја дран ском мо ру. 7 

5 А. Ми тро вић: op. cit., стр. 44.
6 Исто, стр. 46.
7 Сте но граф ске бе ле шке При вре ме ног на род ног пред став ни штва Кра ље ви не 

СХС, Бе о град, 1919.
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Не мач ка се и да ље на ме та ла у по ли тич ком сми слу, ма-
да јој си ле по бед ни це ни су у пр во вре ме при зна ле рав но прав-
ност. Под ре ђен ста тус имао је и СССР ко ји је ство рен пр вом 
со ци ја ли стич ком ре во лу ци јом на све ту. Ипак, због оп штих 
по ли тич ких при ли ка, Не мач ка и СССР су при вла чи ле па жњу 
ме ђу на род не за јед ни це. Оне су, за јед но са си ла ма Ан тан те и 
САД, ути ца ле на ме ђу на род не од но се, а не рет ко, и на кре и-
ре ње уну тра шњих по ли тич ких при ли ка у не ким европ ским 
др жа ва ма.8

Ме ђу на род на Кон фе рен ци ја ми ра у Па ри зу 1919-1920. 
го ди не из не дри ла је но ве иде је. Ме ђу нај зна чај ни јом би ла је 
иде ја “трај ног и пра вед ног ми ра”. Основ на на че ла ко ја су про-
ис те кла из иде је о “пра вед ном ми ру” су да сви на ро ди мо ра ју 
би ти из јед на че ни у сво јим пра ви ма и да на ро ди има ју пра ва 
да са ми се би од ре де сво ју суд би ну. До пун ско на че ло би ло је 
на че ло о ства ра њу при род них или стра те гиј ских гра ни ца уз 
шта се мо ра ло во ди ти ра чу на да се ни ет нич ком ни стра те-
гиј ском гра ни цом не сме ју по вре ди ти нео п ход не еко ном ске 
прет по став ке жи во та јед ног на ро да, из че га је про и за шло на-
че ло жи вот ног еко ном ског ин те ре са.9

Скла па ње Ку чук кај нар џиј ског ми ра  
и но ве им пе ри јал не те жње

То је био ре зул тат им пе ри јал них те жњи, же ља и мо гућ-
но сти чи ји су се ин те ре си су да ри ли на Бал кан ском по лу о-
стр ву још кра јем XIX ве ка. На и ме, ка ко је Хер фрид Мин клер 
при ме тио, им пе ри је се раз ли ку ју од др жа ве по раз ли чи тој 
ло ги ци по на ша ња. Др жа ве су ин те гри са не соп стве ним ста-
нов ни штвом уну тар сво јих оштрих, ја сних и упа дљи во оме-
ђе них гра ни ца. У слу ча ју им пе ри ја, та ко пре ци зне ли ни је 
раз два ја ња пред ста вља ју из у зе так. Им пе ри јал не гра ни це не 
одва ја ју рав но прав но по ли тич ке је ди ни це, већ су из раз сте-
пе на мо ћи и ути ца ја, не са мо у по ли тич ком, већ у еко ном-
ском, кул ту ру ло шком, а не рет ко и у ре ли ги о зном сми слу.10  
У том кон тек сту, кон ку рен ци ја та да шњих европ ских си ла 

8 А. Ми тро вић: op. cit. 37.
9 Исто, стр. 37.
10 Х. Мин клер: Им пе ри је - ло ги ка вла да ви не све том - од ста рог Ри ма до 

Сје ди ње них Др жа ва, Бе о град, 2009, стр. 15.
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би ла је од од лу чу ју ћег зна ча ја. Ако би ко ја од си ла за ста ла у 
тр ци за по ве ћа њем по ли тич ке и еко ном ске мо ћи, не са мо да 
је те ри то ри ју пре пу шта ла кон ку рен ти ма већ јој је пре ти ла 
пот пу на про паст.11 

И те о ри ја по ли ти ке на исти на чин де фи ни ше моћ. На-
и ме, осно ва по ли тич ке мо ћи је еко ном ска моћ ко ја се пре по-
зна је као по се до ва ње лич ног или као мо гућ ност рас по ла га ња 
дру штве ним бо гат ством. Из ово га за кљу чу је мо да по ли тич ка 
моћ слу жи уве ћа њу еко ном ске мо ћи. Оту да, по ли тич ка моћ 
из ве де на из еко ном ске мо ћи ути че на кључ не то ко ве раз во ја 
ме ђу на род них од но са над ре ђе но сти и под ре ђе но сти а ко ји се 
пре по зна ју кроз им пе ри ја ли стич ке те жње.12 Ка ко Опен хај-
мер де фи ни ше “моћ је спо соб ност ути ца ња, огра ни ча ва ња 
или ка жња ва ња” што нас на во ди на за кљу чак да “моћ као 
над моћ у кли ци са др жи на си ље”. Из во ђе ње на си ља је ма-
ни фе ста ци ја мо ћи, али мо же би ти и ма ни фе ста ци ја не мо ћи. 
То мо же би ти и знак не стан ка ауто ри те та, што је по Мил су 
„по след њи об лик мо ћи“.13 Фран цу ски фи ло зоф Ален Ба дју 
сма тра да им пе ри јал на по ли ти ка има за циљ сла бље ње све га 
што мо же би ти пре пре ка до ми на ци ји. Он до да је да су и Ри-
мља ни ан тич ког до ба би ли мај сто ри ова кве по ли ти ке, где је 
би ло да ле ко ин те ре сант ни је има ти ло кал но под ре ђе не са рад-
ни ке не го би ти при мо ран на оку па ци ју те ри то ри је соп стве-
ним сна га ма.14

Осман ска Им пе ри ја је на кон ше сто го ди шњег ра та са 
Ру си јом скло пи ла 1774. го ди не Ку чук кај нар џиј ски мир. Ти ме 
је за по че то по сте пе но ко ма да ње Осман ског цар ства а са смим 
тим на стао је ри ва ли тет ве ли ких си ла, у пр вом ре ду Ру си је, 
Фран цу ске и Ен гле ске, ко је су же ле ле што ве ћи ко мад те ри-
то ри је, на ко јој би ши ри ле соп стве ни им пе ри јал ни ути цај.

Ру си ја је има ла по тре бу да ус по ста ви до ми на ци ју и 
про ши ри ути цај на Бал кан где је ве ћин ско ста нов ни штво би-
ло пра во слав не ве ре. На тај на чин би по ред по ли тич ког и еко-
ном ског ути ца ја има ла сло бо дан при ступ ка отво ре ном мо ру. 

11 Исто, стр. 31.
12 Р. Љу бо је вић: “О по ли тич ком на си љу у Ср би ји у вре ме рас па да осман ског 

цар ства”, По ли тич ка ре ви ја, бр. 4, 2009. стр. 307-330.
13 Д. Си ме у но вић: По ли тич ко на си ље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989. стр. 7.
14 М. Кне же вић: Ср би ја и Ру си ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 

2009, стр. 143.
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Са дру ге стра не, Ен гле ска је има ла по тре бу да за шти ти мор-
ски пут за Ин ди ју, од но сно да кон тро ли ше пре вла ку ко ја је 
раз два ја ла Сре до зем но мо ре од Ин диј ског оке а на, па је из тог 
раз ло га по че ла да се ин тен зив ни је ин те ре су је за арап ске зе-
мље у ре ги о ну Ме ди те ра на али и за те ри то ри ју Бал ка на чи је 
су др жа ве та ко ђе из ла зи ле на Ме ди те ран. Фран цу ски ин те-
ре си би ли су очу ва ње тр го вач ке и кул ту ро ло шке по зи ци је 
код хри шћан ског ста нов ни штва ис точ них зе ма ља па су се са-
мим тим, фран цу ски ин те ре си вр ло че сто на ла зи ли на су прот 
ин те ре са Ру си је или Ен гле ске.15 Аустро у гар ска је због стра ха 
од ши ре ња ру ског ути ца ја по ку ша ла да на те ри то ри ји Бал ка-
на ус по ста ви гра ни цу. Ка сни је се и Не мач ка за ин те ре со ва-
ла за те ри то ри ју Бал ка на у окви ру соп стве не ге о по ли тич ке 
стра те ги је “Drang nach Osten”, чи ји су се ин те ре си ско ро увек 
по кла па ли са ин те ре си ма Аустро у гар ске Мо нар хи је.16

По ли тич ке иде је о др жав ном ује ди ње њу  
и  раз је ди ња ва њу бал кан ских на ро да

Не из о став ни чи ни лац бал кан ских де ша ва ња, кра јем 
XIX ве ка, би ла је иде ја о ује ди ње њу сло вен ских на ро да и 
ства ра ње за јед нич ке др жа ве, ко ја је на ро чи то би ла из ра же на 
на кон свр шет ка Бал кан ских ра то ва (1912-1913). Иде ја је на-
ста ла као плод мо дер ног до ба, на кон не стан ка фе у да ли зма 
и еко ном ског ја ча ња гра ђан ства а у ци љу по ли тич ког и еко-
ном ског оса мо ста љи ва ња. Сло вен ска иде ја се раз ви ја ла у ви-
ше пра ва ца. На те ри то ри ји Аустро у гар ске Мо нар хи је иде ја 
по ли тич ког оса мо ста љи ва ња раз ви ја ла се у ви ду на ци о нал-
ног пре по ро да, на ро чи то ме ђу пра во слав ним жи вљем док се 
на те ри то ри ји осло бо ђе не Ср би је кли ца ова кве иде је раз ви-
ја ла у два прав ца. Пр ви као ви зи ја ује ди ње ња Ср ба и Бу га ра 
у за јед нич ку др жа ву и дру ги, о ства ра њу је дин стве не др жа ве 
под вођ ством Ср би је. Иде ју о ства ра њу је дин стве не др жа ве 
раз вио је та да шњи срп ски ми ни стар уну тра шњих де ла Или ја 
Га ра ша нин, 1844. го ди не. Под ње го вим ро до на чел ством ско-
ван је тај ни план и са чи њен до ку мент под на зи вом На чер та
ни је ко ји је у то до ба био тај ни до ку мент и ујед но про грам 

15 Р. Ман тран: „По че ци ис точ ног пи та ња 1774-1839”, Исто ри ја Осман ског цар
ства, Р. Ман тран, ур., Бе о град, 2002, стр. 509. 

16 Исто, стр. 513.
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та да шње срп ске вла де по ко ме је Ср би ја тре ба ло да во ди по-
ли ти ку осло бо ђе ња и ује ди ње ња свих Сло ве на са про сто ра 
Бал ка на. Раз во јем ова ко за ми шље не ме ђу на род не по ли ти ке, 
Ср би ја је пла ни ра ла при па ја ње те ри то ри ја Бо сне, Хер це го ви-
не, Цр не Го ре, Се вер не Ал ба ни је, Сре ма, Бач ке и Ба на та. Со-
ци ја ли ста Све то зар Мар ко вић је ишао још да ље. Он је са сво-
јом ре во лу ци о нар ном иде јом за ује ди ње њем бал кан ских на-
ро да пред ви ђао ства ра ње бал кан ске фе де ра ци је. По ред ових 
иде ја по сто ја ла је и кон цеп ци ја о по ду нав ском удру жи ва њу 
на ро да на фе де ра тив ној или кон фе де ра тив ној осно ви.17 

За ге о по ли тич ко ре ше ње на прин ци пу кон фе де ра ци је 
бал кан ских на ро да за ла га ли су се и не ки по ли ти ча ри ве ли ких 
си ла. Је дан од њих био је Бри та нац Ви љем Еверт Глед стон.18 
Он се за ла гао за не у трал но ре ше ње ства ра њем тзв. там пон 
зо не, ко ја би мо гла да одо ли при ти сци ма Ру си је, Аустро у гар-
ске и Осман ског Цар ства, ве ли ким си ла ма ко је су се при род-
но и ге о граф ски на сла ња ле на ову те ри то ри ју и сва ка на свој 
на чин за го ва ра ле им пе ри ја ли стич ке иде је. На и ме, Глед сто-
но во ми шље ње би ло је да кон фе де ра ци ју бал кан ских др жа ва 
тре ба да са чи ња ва ју Ср би ја, Цр на Го ра, Бу гар ска, Хр ват ска, 
Бо сна и Хер це го ви на.19 

Бе ња мин Ка лај (1839-1903) аустро у гар ски по ли ти чар 
имао је са свим дру га чи је ми шље ње. Он је у сво јим ме мо а-
ри ма О ис точ ним за да ци ма Аустро у гар ске ука зао на не из-
бе жност рас па да Осман ског Цар ства, чи је ме сто на Бал ка ну 
тре ба да за у зме Аустро у гар ска Мо нар хи ја. Да би се ова ква 
за ми сао спро ве ла у де ло, Ду нав ска Мо нар хи ја би мо ра ла да 
по стиг не до ми на ци ју у По ду на вљу и на Ја дра ну. Из тог раз-
ло га, моћ на Аустро у гар ска се за ла га ла за стра те ги ју ства ра-
ња ма лих и ме ђу соб но не при ја тељ ских др жа ва, без мо гућ но-

17 Б. Пе тра но вић: Исто ри ја Ју го сла ви је 19181988, Но лит, Бе о град, стр. 3-4.
18 Ви љем Еверт Глед стон (Wi li am Ewart Gled sto ne) ро ђен је 1809. го ди не у Ли-

вер пу лу. У два де сет тре ћој го ди ни по стао је члан бри тан ског пар ла мен та 
као то ри је вац. На кон по ли тич ког по ра за 1874. го ди не на пу стио је ме сто ли-
де ра ли бе рал не пар ти је и ак тив но уче шће у по ли ти ци. Ба вио се ис точ ним 
пи та њем и дао сво је ви ђе ње у де лу под на зи вом Бу гар ски ужа си и ис точ но 
пи та ње где је опи сао звер ства ото ман ских вла сти над бу гар ским на ро дом, 
осу ђу ју ћи ото манмску и Ди зра е ли је ву по ли ти ку на про сто ру Бал ка на. Умро 
је 1898. го ди не. С. Јо ва но вић: Глед стон, Из исто ри је књи жев но сти II, Бе о-
град, 1991, стр. 34.

19 А. Ра сто вић: Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 19031914, Исто риј ски ин сти тут, 
Бе о град, 2005. стр. 43.
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сти да се су прот ста ве моћ ној си ли а са дру ге стра не, су жа ва-
ла је сфе ру ру ског ути ца ја у Ју го и сточ ној Евро пи.20 У сва ком 
слу ча ју, бал кан ска со ци јал но-еко ном ска пре ви ра ња да ла су 
тон на сту па ју ћим ме ђу на род ним од но си ма.

Рат на зби ва ња као ин стру мент  
ге о по ли тич ких пре кра ја ња

Фи ло соф Карл фон Кла у зе виц, де фи ни ше рат као на-
ста вак по ли ти ке не ким дру гим сред стви ма и сма тра га сло-
же ним по ли тич ким про це сом. За пра во, нај сло же ни јом фор-
мом по ли тич ког на си ља. Рат је за ње га на ста вак по ли ти ке на-
сил ним сред стви ма ко ја је за по че та не нан сил ним. Кла у зе виц 
за кљу чу је да до ра та до ла зи оног тре нут ка ка да се дру штве-
не про ти ву реч но сти за о штре до гра ни ца да сва оста ла по ли-
тич ка сред ства по ста ну не до вољ на за њи хо во раз ре ша ва ње.21 
По ред ра то ва ко је су во ди ле Ве ли ке си ле и ма ле бал кан ске 
др жа ви це, уче ству ју ћи у сло же ним ме ђу на род ним по ли тич-
ким про це си ма би ле су го то во при мо ра не да во де ра то ве. На-
кон устан ка у Хер це го ви ни ко ји је из био 1875. го ди не, срп ски 
Књаз Ми лан Обре но вић (1854-1901) као по гла вар зе мље из-
дао је Про кла ма ци ју 18. ју на 1876. го ди не ко јом је об ја вио рат 
Осман ској им пе ри ји. Три да на пре то га и цр но гор ски Кнез 
Ни ко ла I Пе тро вић Ње гош (1840-1921), на Ви дов дан из дао је 
сво ју Про кла ма ци ју. Про кла ма ци је ни су би ле са мо вој нич ки 
акт већ су са др жа ле и ди пло мат ски тон. У њи ма се на во ди 
да ула зак срп ско-цр но гор ске вој ске на те ри то ри ју осман ске 
др жа ве не пред ста вља акт агре си је већ на чин да се ко нач но 
успо ко је кра је ви због ко јих Ср би ја и Цр на Го ра тр пе у мо рал-
ном и у еко ном ском по гле ду. Не ми ри и пе ри о дич ни устан ци 
ко ји су се де ша ва ли на те ри то ри ја ма где је ве ћин ско ста нов-
ни штво би ло пра во слав не ве ре, би ли су на су прот др жав них 
ин те ре са и на род ног бла го ста ња. На сту па ју ћи рат, пре ма на-
ја ви об ја вље ној у Про кла ма ци ји, ни је но сио пре врат, ва тру 
и опу сто ше ње, но прав ду, ред и без бед ност. Срп ски Књаз је 
у сво јој про кла ма ци ји на вео да су у бор бе ним ре до ви ма са 
Ср би ма “хра бра бра ћа Цр но гор ци, див ни ју на ци Хер це гов-

20 С. Тер зић: Ста ра Ср би ја (1920. век) дра ма јед не ци ви ли за ци је, Пра во слав на 
реч и Исто риј ски ин сти тут, Но ви Сад-Бе о град, 2012, стр. 222.

21 Д. Си ме у но вић: По ли тич ко на си ље, стр. 171. 
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ци као и мно го број ни па ће ни ци Бо сан ски” и да он, оче ку је 
по др шку пра во слав ног жи вља на Бал ка ну, и у Про кла ма ци ји 
до да је: “На ша вред на бра ћа Бу га ри че ка ју нас а од сло бо до у-
мља по но си тих Гр ка мо же мо оче ки ва ти, да не ће иза нас ду го 
за о ста ти, ти слав ни по том ци Те ми сто кла и Бо ча ри са”.22 Рат је 
за ми шљен као све сло вен ски и осло бо ди лач ки али без сум ње 
да се на сту па ју ћи по ли тич ки про це си ни су мо гли ре ши ти без 
оруж ја и људ ских жр та ва. При род но-ге о граф ски де тер ми ни-
зам че сто је осно ва ге о по ли тич ких, иде о ло шких и вој но стра-
те гиј ских на сто ја ња да се по бољ ша ква ли тет са мог ге о граф-
ског по ло жа ја. Осва ја ње те ри то ри ја, по љо при вред но бо га тих 
про сто ра, руд ног бо гат ства, енер гет ског и хи дро граф ског 
по тен ци ја ла пред ста вља нај ва жни ји за да так и пра во ја че га, 
ко ме он при сту па ра ди очу ва ња и уве ћа ња сво јих по зи ци ја. 
Сто га, фи зич ко-ге о граф ски фак тор мо же мо све сти на ни во 
аре не у ко јој крај њи ре зул тат про фи ли ше  дру штве но-ге о-
граф ски фак тор.23 

На из глед ма ли рат Ср би је и Цр не Го ре, про тив моћ не 
осман ске др жа ве вој но су  по ма га ли, у до бро во љач ким од ре-
ди ма, Ср би из Вој вод ства Сре ма, Бач ке, Ба на та, Дал ма ци је, 
Гор ње Кра ји не али и Ру си, ко ји су се број ча но нај ви ше ода-
зва ли. По ред вој нич ке по мо ћи, из Ру си је су сти за ла зна чај-
на нов ча на сред ства. Ру ска вла да је на ло жи ла Ру ској бан ци 
за спољ ну тр го ви ну, Пе тро град ској ме ђу на род ној тр го вач кој 
бан ци и Волж ско-Кам ској бан ци да одо бре срп ској Вла ди 
за јам у из но су 3,75 ми ли о на ру ба ља.24 По ред нов ца, ко ји је 
био нео п хо дан за во ђе ње рат них опе ра ци ја, по моћ је сти за-
ла и у са ни тет ском ма те ри ја лу. Она је сти за ла пре ко по гла-
ва ра Срп ске пра во слав не цр кве, Ми тро по ли та Ми ха и ла ко ји 
је био на че лу но во фор ми ра ног Срп ског цр ве ног кр ста. На 
вој ном бо ји шту, хра бром ру ском ге не ра лу Ми ха и лу Гли го-
ри је ви чу Чер ња је ву (1828-1898) би ла је пре да та ко ман да над 
Мо рав ском вој ском, ко ја је у том тре нут ку би ла јед на од нај-
ва жни јих вој них срп ских је ди ни ца. Са дру ге стра не, осман-

22 Ж. Жи ва но вић: По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е стог 
ве ка, књи га пр ва, Ге ца Кон, Бе о град, 1923, стр. 338-339.

23 М. Сте пић: У вр тло гу бал ка ни за ци је, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 2001, 
стр. 27.

24 Д. Гња то вић: Ста ри др жав ни ду го ви, Еко ном ски ин сти тут, Бе о град, 1991, 
стр.21.
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ску др жа ву по ма га ла је ен гле ска вла да. У пр вом ре ду вој но 
али и ма те ри јал но, снаб де ва ју ћи вој ску рат ним ма те ри ја лом 
и струч ном аси стен ци јом ви со ких ен гле ских офи ци ра ко ји 
су се де ли у глав но ко манд ном шта бу.25 Осман ској ца ре ви ни 
би ла је нео п ход на нов ча на по моћ због бан крот ства ко ји је др-
жа ва про гла си ла у је сен 1885 го ди не, чи ме је у пот пу но сти 
пр те ста ла да из вр ша ва сво је фи нан сиј ске оба ве зе у зе мљи и 
ино стран ству.26 Чу ве ни аме рич ки еко но ми ста Хар ви Фиск 
при ме тио је, да нас  еко но ми сти уче да је рат фи нан си ран 
он да ка да је во ђен а да фи нан сиј ски те рет ра та  увек па да на 
пле ћа бу ду ћим ге не ра ци ја ма.27 

Пу на че ти ри ме се ца тра јао је те жак и кр ва ви рат. На-
ро чи та па жња за ра ће них стра на, вој ске и ди пло ма ти је би ла 
је усред сре ђе на у до ли ни Мо ра ве где је тре ба ло и да се ре ши 
рат. Ре ше ње се ни је на зи ра ло ни на вој ном ни на ди пло мат-
ском по љу.28 Оно је сти гло са тре ће стра не. Ге не рал Чер ња јев 
оба ве стио је срп ског Кња за да је ста ње вој но кри тич но и да 
је је ди на на да срп ског спа се ња у бр зом при мир ју. Он је да ље 
су ге ри сао: “Те ле гра фи ши те искре но ру ском Ца ру, ишти те 
при мир је у ро ку од 24 са та”. На кон ово га, ру ска цар ска вла-
да ул ти ма тив но је са оп шти ла Ви со кој Пор ти у Ца ри гра ду да 
у ро ку од 48 са ти за у ста ви све вој не ак тив но сти. Исти став 
има ле су и оста ле Вли ке Си ле, ко је су ди пло мат ским при ти-
ском до ве ле до за кљу че ња Ми ров ног уго во ра, где је ме шо ви-
та ме ђу на род на ко ми си ја од ре ди ла де мар ка ци о ну ли ни ју. По 
за вр шет ку Ца ри град ске кон фе рен ци је, одр жа не кра јем 1876. 
го ди не Ве ли ке Си ле су се по ву кле а за ра ће не стра не оста ле 
су са ме ли цем у ли це, обе ува жа ва ју ћи ге о по ли тич ки став 
Ве ли ке Ру си је, пре ма ко ме су се обе мо ра ле упра вља ти.29 

Мир на бој ном по љу ко ји је срп ска ли бе рал на вла да 
за кљу чи ла уз по моћ моћ ног за штит ни ка ни је био крај не во-
ља. Власт је до би ла но вог не при ја те ља, кон зер ва тив це ко ји 

25 Ж. Жив ко вић: По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е стог 
ве ка, стр. 344.

26 Д. Гња то вић: Ста ри др жав ни ду го ви, стр. 27.
27 Har vey E. Fisk: The In ter  Ally Debts, Ban kers Trust Com pany, New York, 1924, 

str. 3-4.
28 Ж. Жив ко вић: По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е стог 

ве ка, стр. 340.
29 Исто, стр. 341.
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су свим сред стви ма по ку ша ва ли да сме не вла ду ко ја је ушла 
у рат. Чак су и пред ла га ли да им се су ди, уко ли ко то бу де 
мо гу ће, што је суб вер зив но де ло ва ло на по ли тич ке при ли ке 
у зе мљи. Пре ма де фи ни ци ји те о ри је по ли ти ке, суб вер зи ја је 
сло же ни об лик ин сти ту ци о на ли зо ва ног на си ља чи ји је стра-
те шки циљ де ста би ли за ци ја дру штва из ну тра из во ђе њем 
ра зних ру ши лач ких тех ни ка ши ро ког спек тра без вој не ин-
тер вен ци је.30 У ши рем кон тек сту, до ла зи мо до пре по зна ва ња 
им пе ри јал не по ли ти ке, чи ји се по јам по сма тра још од Лу ја 
Бо на пар те а ко ји је ка сни је у свом чу ве ном го во ру одр жа-
ном 1872. го ди не у Кри стал ној па ла ти, про ши рио Бен џа мин 
Ди зра е ли. Он је за го ва ра ју ћи им пе ри ја ли зам опи сао про је кат 
екс пан зив не спољ не по ли ти ке ко ја је има ла за циљ ја ча ње ен-
гле ске Кру не на ро чи то у спољ но по ли тич ком по гле ду, ства ра-
ју ћи над моћ ко ја се пре сли ка ва ла и на та да шње при ли ке на 
Бал ка ну.31

И Аустро у гар ска Мо нар хи ја је, по сле сво јих ди пло-
мат ских и вој нич ких по ра за у Не мач кој и Ита ли ји, пре не ла 
те жи ште сво је ме ђу на род не по ли ти ке на Бал кан. То је би ло 
под руч је на ко ме се она има ла обе ште ти ти за гу бит ке на за па-
ду. На и ме, при скла па њу Кон вен ци је уз ру ско-аустро у гар ски 
Уго вор од 15. ја ну а ра 1877. го ди не, гроф Ан дра ши је ста вио 
до зна ња Ру си ји, да је сфе ра ин те ре сних ути ца ја аустро у гар-
ске по ли ти ке, те ри то ри ја до ли ни је Ти мок-Вар дар-Со лун.32 

Ца ри град ска кон фе рен ци ја из 1876. го ди не и Кон фе рен-
ци ја Ве ли ких Си ла одр жа на у Лон до ну из 1877. го ди не, го то во 
да ни су да ле ско ро ни ка квих ре зул та та. Ди пло мат ске ак ци је, 
у по гле ду ре фор ми еко ном ског и по ли тич ког ста ња хри шћа-
на на те ри то ри ји ко јом су вла да ле осман ске вла сти, би ле су 
без у спе шне. То су уви ђа ле све Ве ли ке Си ле, из ме ђу оста лог и 
при ја те љи Осман ског цар ства. Раз ре ше ње по ли тич ке си ту а-
ци је пре не ше но је на Ру си ју ко ја је узе ла на се бе глав ну уло гу 
у рас пра ви по кре ну тих пи та ња око по ло жа ја пра во слав ног 
све та на Бал ка ну. Ру си ја је на кон свих не у спе лих по ку ша-
ја об ја ви ла рат Пор ти, Ца ре вим ма ни фе стом об ја вље ним у 

30 Д. Си ме у но вић: По ли тич ко на си ље, стр. 135.
31 Х. Мин клер: Им пе ри је  ло ги ка вла да ви не све том  од ста рог Ри ма до Сје

ди ње них Др жа ва, стр. 46. 
32 В. Ћо ро вић: Од но си из ме ђу Ср би је и Аустро у гар ске у XX ве ку, Штам па др-

жав не штам па ри је Кра ље ви не Ју го сла ви је, Бе о град, 1936, стр. 9.
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Ки ши ње ву 12. апри ла 1877. го ди не. Уз пред ход но скло пљен 
уго вор са ва зал ном Ру му ни јом, Ру си ја је обез бе ди ла не сме-
тан про ла зак сво је вој ске и при шла осман ској те ри то ри ји на 
До њем Ду на ву. У исто вре ме Ру му ни ја је про гла си ла не за ви-
сност што је ујед но би ла и об ја ва ра та Осман ској ца ре ви ни. 
Ти ме се про ду жи ло Ис точ но бо ји ште. Ру си ја је го ми ла ла вој-
ску у Ру му ни ји где је би ла Вр хов на Ко ман да ру ске европ ске 
опе ра ци о не вој ске, док је у За кав ка зју опе ри са ла дру га ру ска 
вој ска ко ја је на сту па ла у прав цу Кар са, Ер зе ру ма и дру гих 
ме ста Ма ле Ази је.33

Срп ски Књаз Ми лан и ми ни стар спољ них по сло ва Јо-
ван Ри стић (1831-1899) ис ко ри сти ли су ову си ту а ци ју и упу-
ти ли су се у Глав ни стан, лич но ру ском Ца ру, ко ји их је при-
мио 5. ју на 1877. го ди не у гра ду Пло је шће, у Ру му ни ји. Том 
при ли ком во ђе ни су раз го во ри о свр ше ном срп ско-тур ском 
ра ту али и о на сту па ју ћем ру ско-тур ском ра ту. Јо ван Ри стић 
опи сао је ова ко су срет “Ру си нас фор мал но не по зи ва ју у 
рат, али да ју раз у ме ти, на ро чи то Цар и Ве ли ки Кнез Ни ко-
ла, Глав ни ко ман дант ду нав ске вој ске а и ге не рал Иг ња ти-
јев, да же ле да за ра ти мо с тим да цео по крет не из гле да да 
је за дах нут од стра не Ру са”.34 Ова кви раз го во ри а на ро чи то 
срп ски став ни су на и шли на одо бра ва ње бри тан ске по ли ти-
ке. На Ср би ју је вр шен отво ре ни при ти сак да не раз ми шља 
о упли та њу у ру ско-тур ски рат, јер би у про тив ном из гу би ла 
бри тан ску на кло ност и по др шку у ме ђу на род ним кру го ви ма. 
Ка да је сре ди ном де цем бра 1877. го ди не Ср би ја ипак ушла у 
рат као са ве зни ца Ру си је же сто ко је ре а го вао бри тан ски ам-
ба са дор у Ца ри гра ду Хен ри Ла јард. Он је срп ску од лу ку оце-
нио као “ни тков ски и нај ку ка вич ки ји чин”.35

Ова ко до ми нан тан бри тан ски став у ге о по ли тич ком 
сми слу и страх од ру ског из ла ска на то пла мо ра, мо жда је нај-
бо ље об ја снио углед ни на уч ник Ал фред Ме хен (1840-1914). 
Он је ста вио по се бан зна чај и ак це нат на кон тро лу по мор-
ских ко му ни ка ци ја ко ји ма се од ви ја тр го ви на. Из у ча ва ју-
ћи исто ри ју, Ме хен је за кљу чио да је Бри та ни ја увек има ла 
пред ност у од но су на су пар ни ке због свог ге о граф ског по ло-

33 Ж. Жи ва но вић: По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е стог 
ве ка, стр. 354.   

34 Исто, стр. 355.
35 А. Ра сто вић: Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 19031914, стр. 39.
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жа ја и дру гих ка рак те ри сти ка, чи ја је кон тро ла над мо ри ма и 
кључ ним тач ка ма на по мор ским ко му ни ка ци ја ма об ли ко ва-
ла исто ри ју и суд би ну све та. Он на гла ша ва да ком би на ци ја 
по мор ске тр го ви не пре ко мор ских зе ма ља и при ступ стра ним 
тр жи шти ма, ства ра на ци о нал но бо гат ство и у нај ве ћој ме-
ри од ре ђу је моћ на ци је у ме ђу на рог ним окви ри ма. С тим у 
ве зи, оства ри ва ње вој но по мор ске су пер и ор но сти у аква то ри-
ји, пред ста вља основ ни пред у слов за оства ри ва ње по мор ске 
тр го вин ске мо ћи. Као по себ но до ми нант не и ге о стра те шки 
ва жне тач ке Ме хен је из дво јио кон тро лу над бос фор ским и 
ги брал тар ским мо ре у зом.36 На су о прот то ме, Ру си су од у век 
има ли дру га чи ји по глед на ге о по ли тич ке од но се на Бал ка ну. 
Мо жда се нај сли ко ви ти је из ра зио Ни ко лај Тру бјец кој (1890-
1938) ка да је ре као: “Да је по сво јој пра вој при ро ди, Евро а зи-
ји исто риј ски од ре ђе но да бу де об у хва ће на јед ном др жав ном 
тво ре ви ном”.37 

Прак тич но, ру ско-тур ски рат за по чео је вој ним опе ра-
ци ја ма 10. ју на 1877. го ди не. Ру ска вој ска и ње не са ве зни це 
има ле су ве ли ке вој нич ке по бе де. Са Бал ка на и Ма ле Ази је 
про те ра не су осман ске вла сти па је ис ход овог ра та ре шен 
пред Ца ри гра дом. Вој не опе ра ци је су Зва нич но пре ста ле 19. 
ја ну а ра 1878. го ди не, на кон што су у Је дре ну пот пи са ни усло-
ви за скла па ње пре ли ми нар ног ми ра. На кон ме сец да на, 19. 
фе бру а ра 1878. го ди не зва нич но је у Сан Сте фа ну пот пи сан 
ми ров ни Уго вор, ко ји је до био име по ме сту где је и скло-
пљен. Тим уго во ром Ру му ни ја је сте кла не за ви сност, Ср би ја 
је до би ла не за ви сност у про ши ре ним гра ни ца ма, Цр на Го ра 
је уве ћа на, ство ре на је но ва др жа ва Кне же ви на Бу гар ска, Бо-
сна и Хер це го ви на су до би ле ауто но ми ју а Ру си ја је до би-
ла знат не те ри то ри је у Ма лој Ази ји и ве ли ку рат ну од ште ту. 
По ред ово га, Ру си ја је узе ла ис кљу чи во пра во да са ма пре-
го ва ра са осман ским вла сти ма, ис кљу чу ју ћи сво је са ве зни ке 
али и си ле пот пи сни це Па ри ског уго во ра из 1856. го ди не. 

36 И. За рић: “Моћ мо ра у ге о по ли ти ци и ге о стра те ги ји САД”, На ци о нал ни ин
те рес, бр. 3, 2009, стр. 135.

37 М. Кне же вић: “Фан та зма де ру си фи ко ва не Евро а зи је”, На ци о нал ни ин те рес, 
бр. 3, 2009, стр. 152.
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Ди пло ма ти ја  као ин стру мент  
ге о по ли тич ких пре кра ја ња

При ли ком скла па ња Сан сте фан ског уго во ра о ми ру, 
им пе ри ја ли стич ки став ру ских пре го ва ра ча иза звао је не го-
до ва ње и от пор свих оста лих европ ских си ла пре ма Ру си ји. 
Из гу бив ши бла го на кло ност Не мач ке, тра ди ци о нал ног при ја-
те ља, си ту а ци ја на те ре ну на гло се про ме ни ла. При те шње на 
са свих стра на, у пр вом ре ду од Ен гле ске, Аустро у гар ске а 
по себ но Не мач ке, Ру си ја је би ла при мо ра на на ре ви зи ју Сан-
сте фан ског уго во ра о ми ру. Ди пло мат ским пу тем и на став-
ком пре го во ра, овог пу та свих Ве ли ких си ла за јед но, тре ба ло 
је раз ре ши ти пи та ња ко ја су иза зва ла Ис точ ни рат.38 

Кон грес Ве ли ких си ла на ко ме је вр ше на ре ви зи ја Сан-
сте фан ског уго во ра за по чет је све ча но 1. ју на 1878. го ди не у 
Бер ли ну, гра ду по ко ме је Кон грес и до био име. Ре ви зи јом је 
до нет но ви ме ђу на род ни акт ко ји је на зван Бер лин ски уго вор 
из 1878. го ди не. Он је по ни штио од ред бе Сан сте фан ског уго-
во ра о ми ру и опре де лио но ве ме ђу на род не од но се на про сто-
ру Евро пе и Ази је. Што се ти че Бал ка на, Ср би ја је про стор но 
уве ћа на, гра ни це сан сте фан ске Бу гар ске све де не су на ет но-
граф ски при род не ли ни је а Тур ској су вра ће не те ри то ри је 
но во ство ре не ауто ном не обла сти Ис точ не Ру ме ли је, ко ја је 
Сан сте фан ским уго во ром при па ла Бу гар ској.39 Ру ска ви зи ја 
Бал ка на вид но је из ме ње на. При ме ње но је основ но на че ло 
ен гле ског по ли ти ча ра Глед сто на, да Бал кан тре ба да при-
пад не на ро ди ма оних зе ма ља ко ји га ве ко ви ма на се ља ва ју.40 
Пред се да ва ју ћи на Бер лин ском кон гре су принц От то фон 
Би змарк (1815-1898) за кљу чио је да Евро па же ли да ство ри 
трај но ста ње ми ра и си гур но сти свих на ро да на Ис то ку. Он је 
до дао да се Кон грес ни је са стао да огра ђу је це ли ну Осман ске 
др жа ве, не го да оси гу ра европ ски мир за сад и од сад. Ру си ја 
се по овом пи та њу ни је из ја сни ла а ка ко Кон грес ни је гла сао, 
ре ше ње је пре ћут но при мље но. 

38 Ж. Жи ва но вић: По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е стог 
ве ка, стр. 369.

39 Исто: стр. 371.
40 А. Ра сто вић: Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 18781889, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе-

о град, 2000, стр. 124.
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На и ме, Бер лин ски кон грес је на Бал ка ну тре ба ло да de 
ju re уста но ви ста ње sta tus quo на нео гра ни че но вре ме али се 
de fac to ово ста ње ни ка да ни је по што ва ло. Са мо го ди ну да-
на доц ни је, 1879. го ди не От о фон Би змарк је из ја вио да су на 
Бал ка ну са мо Ср би ја и Цр на Го ра ка мен спо ти ца ња на пу ту 
Аустро у гар ске мо нар хи је.41 Ова кав став ути цао је и на по ли-
ти ку Не мач ке пре ма др жа ва ма Бал ка на ко ја је у мно го че му 
би ла за јед нич ка са по ли ти ком  ко ју је во ди ла Аустро у гар ска.

Са мо де вет го ди на на кон Бер лин ског кон гре са, по сле 
па да бу гар ског кне за Алек сан дра Ба тен бер га (1857-1893) и 
до ла ском Фер ди нан да Ко бур шког (1861-1948) за но вог кне за 
1887. го ди не, Бу гар ска је из гу би ла по ли тич ку по др шку Ру-
си је. Са дру ге стра не, Бу гар ска је до би ла по др шку Ен гле ске, 
Аустро у гар ске и Не мач ке, ко је су има ле на ро чи ти ути цај код 
Осман ских вла сти у Ца ри гра ду.42 Овом, на из глед обич ном 
по ли тич ком сме ном, до шло је до но вих ге о по ли тич ких пре-
кра ја ња, пре ра спо де ле мо ћи и по ли тич ког ути ца ја им пе ри-
јал них си ла на Бал ка ну. Као по твр да  све га ово га, го во ри став 
та да шњег ми ни стра ино стра них де ла Аустро у гар ске, Гро фа 
Го лу хов ског ко ји је 1903. го ди не из ја вио, да без об зи ра ко у 
Ср би ји вла да, Ду нав ска мо нар хи ја не ће до зво ли ти ства ра ње 
јед не Ве ли ке Ср би је или Ве ли ке Цр не Го ре, ни ти да по сто ји 
мо гућ ност да Ца ри град при пад не Ру си ји. Он је сма трао да 
ако би Ру си ја осво ји ла Ца ри град, Аустро у гар ском се не би 
мо гло да ље упра вља ти, јер би је у том слу ча ју, цен три фу гал-
ни сло вен ски еле мен ти пот пу но рас тр гли. Ре ше ње бал кан-
ског пи та ња Го лу хов ски је ви део у што ду жем оду го вла че њу, 
ко ли ко год је то мо гу ће. Он је за ми шљао да се Осман ска др-
жа ва за ме ни, што је мо гу ће спо ри је, но вим ауто ном ним др-
жа ва ма. Да се ство ри, што је мо гу ће ве ћа Грч ка, ве ли ка Ру-
му ни ја, Ве ли ка Бу гар ска, сла ба Ср би ја, ма ла Цр на Го ра и на 
кра ју сло бод на Ал ба ни ја.43  

41 В. Ћо ро вић: Од но си из ме ђу Ср би је и Аустро у гар ске у XX ве ку, стр. 29. 
42 С. Тер зић: Ста ра Ср би ја (1920. век) дра ма јед не ци ви ли за ци је. стр. 136. 
43  В. Ћо ро вић: Од но си из ме ђу Ср би је и Аустро у гар ске у XX ве ку, стр. 29.
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* 
*   *

Ре ше ње бал кан ског пи та ња ни да нас ни је за о кру же но. 
Ње га мо же мо пре по зна ти у Хе ра кли то вом уче њу да је свет 
пре све га то та ли тет свих до га ђа ја, про ме на и чи ње ни ца, веч-
на бор ба су прот но сти ко је иза зи ва ју не склад, су коб и рат. 
Хе ра клит у свом 53. фраг мен ту ка же: «Рат је отац све га и 
краљ све га... а тре ба зна ти да је све оп шта по ја ва, да је прав да 
до бра и да све на ста је кроз бор бу и по ну жди». Ме ђу тим, Хе-
ра клит ви ди и од ре ђе не гра ни це а пре ко ра че ње тих гра ни ца 
на зи ва не пра вич ност. Он до да је да ни Сун це не сме пре ћи 
сво је гра ни це, јер ће га Еуме ни де, прав ди не по моћ ни це, због 
то га ка зни ти. Јер све што пре ла зи од ре ђе ну ме ру мо ра би ти 
ка жње но. Хе ра клит за кљу чу је: «За кон је краљ све та и љу ди 
и бо го ва».44 

Rat ko Lju bo je vic

RO OTS OF CON TEM PRARY GE O PO LI TI CAL 
DI VI SI ONS IN THE BAL KANS 

Summary

The aut hor starts with the hypot he sis that the ro ots of con
tem po rary ge o po li ti cal di vi si ons in the Bal kans, cre a ted as a re
sult of po wer and su pre macy of the Gre at Po wers, re sul ted in 
vi o len ce and di vi si ons. Pre di spo sed with na tu ral and mi ne ral re
so ur ces, the ter ri tory of the Bal kans was and is in te re sting and 
de si ra ble prey to all in va ders. Un bin ding Bal kan no de, the aut hor 
re cog ni zes in the ru le of law and not in the ra pid and vi o lent so lu
ti ons, such as fa mo us phi lo sop her Ni ko lai Berdyaev sends us the 
mes sa ge: “All the best, which is bro ught by for ce be co mes evil.”
Key words: po wer, for ce, vi o len ce, im pe ri a list po wer, ge o po li ti

cal di vi si ons, the Bal kans

44 Р. Ми ла ши но вић, С. Ми ла ши но вић: Осно ви те о ри је кон фли ка та, Фа кул тет 
без бед но сти, Бе о град, 2007, стр. 35.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 1/2013, год. IX vol. 16 стр. 201219

217

Ли те ра ту ра

Сте но граф ске бе ле шке При вре ме ног на род ног пред
став ни штва Кра ље ви не СХС, Бе о град, 1919.

Бо жић И., Де ди јер В.,Ћир ко вић С., Ек ме чић М.: Исто
ри ја Ју го сла ви је, Про све та, Бе о град, 1972.

Гња то вић Д.: Ста ри др жав ни ду го ви, Еко ном ски ин сти-
тут, Бе о град, 1991.

Жи ва но вић Ж.: По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по
ло ви ни де вет на е стог ве ка, књи га пр ва, Ге ца Кон, Бе-
о град, 1923.

За рић И.: “Моћ мо ра у ге о по ли ти ци и ге о стра те ги ји 
САД”, На ци о нал ни ин те рес, бр. 3, 2009, стр. 131-149.

Кне же вић М.: Ср би ја и Ру си ја, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2009.

Кне же вић М.: “Фан та зма де ру си фи ко ва не Евро а зи је”, 
На ци о нал ни ин те рес, бр. 3, 2009, стр. 151-170.

Љу бо је вић Р.: “О по ли тич ком на си љу у Ср би ји у вре ме 
рас па да осман ског цар ства”, По ли тич ка ре ви ја, бр. 4, 
2009. стр. 307-330.

Ман тран Р.: „По че ци ис точ ног пи та ња 1774-1839”,.: 
Исто ри ја Осман ског цар ства, Р. Ман тран, ур., Бе-
о град, 2002. 

Ми ла ши но вић Р., Ми ла ши но вић С.: Осно ви те о ри је 
кон фли ка та, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2007.

 Мин клер Х.: Им пе ри је - ло ги ка вла да ви не све том - од 
ста рог Ри ма до Сје ди ње них Др жа ва

Бе о град, 2009.
Ми тро вић А.: Вре ме не тр пе љи вих, Срп ска књи жев на 

за дру га, Бе о град, 1974.
Пе тра но вић Б.: Исто ри ја Ју го сла ви је 19181988, Но лит, 

Бе о град, 
Пе тро вић Љ.: Ју го сло вен ска при вре да и дру штво у пе ри

о ду 19181991, Бе о град, 2000.
Ра сто вић А.: Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 18781889, Слу-

жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 2000.
Ра сто вић А.: Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 19031914, 

Исто риј ски ин сти тут, Бе о град, 2005.



Рат ко Љу бо је вић КО РЕ НИ СА ВРЕ МЕ НИХ ...

218

Си ме у но вић Д.: По ли тич ко на си ље, Рад нич ка штам па, 
Бе о град, 1989.

Сте пић М.: У вр тло гу бал ка ни за ци је, Слу жбе ни лист 
СРЈ, Бе о град, 2001.

Taylor A. J. P.: Hab sbur ška Mo nar hi ja 18091918, Zna nje, 
Za greb, 1990.

Тер зић С.: Ста ра Ср би ја (1920. век) дра ма јед не ци ви
ли за ци је, Пра во слав на реч и Исто риј ски ин сти тут, 
Но ви Сад-Бе о град, 2012.

Ћо ро вић В.: Од но си из ме ђу Ср би је и Аустро у гар ске у 
XX ве ку, Штам па др жав не штам па ри је Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, Бе о град, 1936.

Fisk E. Har vey: The In ter  Ally Debts, Ban kers Trust Com-
pany, New York, 1924.

Resume

The roots of contemporary geopolitical divisions in the Bal
kans, created as a result of power and supremacy of the Great 
Powers, resulted in violence and divisions. Predisposed with nat
ural and mineral resources, the territory of the Balkans was and 
is interesting and desirable prey to all invaders.  

 After the First World War and especially after the October 
Revolution, Europe had witnessed new political arrangements. 
Consequences of the decisions made during the war were the re
sult of internal social developments in a number of then existing 
European countries. Developments in Empires whose social pro
cesses and class struggle deepened national interests and pro
duced large political changes had been particularly pronounced. 
Such political developments were the result of dissolution of cer
tain states, creation of new ones, redrawing of boundaries, and 
in Russia even changes in political system. After the war end
ed, instead of twentyeight states, Europe witnessed thirtythree 
countries on its territory. Those newly created or enlarged Bal
kan states were of short life. Such developments endure because 
Great Powers express continuously divergent interests consider
ing the solution of Balkan question. Almost a Century, numerous 
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violent, diplomatic and international legal attempts have been 
made to untie Balkan nod but their outcome has always been bur
dened with uncertainties.

 In the first part of the paper, the author describes new 
geopolitical situation in Europe that emerged after the dissolu
tion of three Empires during the First World War. In the second 
part of the paper he reviews different political ideas on the state 
unification and detachment of Balkan nations. Attempts to find 
sustainable solutions through war and diplomacy are discussed 
in the third and in the fourth part of the paper. Unbinding Balkan 
node, the author recognizes in the rule of law and not in the rapid 
and violent solutions, such as famous philosopher Nikolai Berdy
aev sends us the message: “All the best, which is brought by force 
becomes evil.”
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Увод

О мо ћи је до са да ре че но мно го, али још увек тај по јам 
пред ста вља не по зна ни цу ка ко за оне ко ји се ба ве на у ком, та-
ко и за до но си о це по ли тич ких од лу ка. Те шко ћа у раз у ме ва-
њу он то ло ги је мо ћи пред ста вља пре пре ку за да ље ана ли зе 
ко је зах те ва ју упо тре бу тог пој ма, и ко је га не рет ко узи ма ју 
као не што за да то чи ју су шти ну ни је по треб но про пи ти ва ти. 
На овом ме сту, учи ни ће мо упра во су прот но. Вр ши ће мо про-
бле ма ти за ци ју пој ма мо ћи ка ко би смо до шли у при ли ку да 
об ра ђу је мо не што че му те о ре ти ча ри и прак ти ча ри по ли ти-
ке не при да ју до во љан зна чај, а то је кон вер зи ја мо ћи из по-
тен ци јал не у ре ла ци о ну. Од го вор на ово пи та ње, пред ста вља 
око сни цу ра да и у ту свр ху ће мо ана ли зи ра ти су шти ну, од ре-
ђе ња, ис хо ди шта, функ ци је, ви до ве и на чи не ме ре ња мо ћи, а 
све да би смо схва ти ли шта пред ста вља ју стра те ги је кон вер-
зи је мо ћи. 

Егзистенцијаиесенцијамоћи

„Моћ је као и љу бав, мно го лак ше ис ку си ти не го де фи-
ни са ти или из ме ри ти.“1 За и ста, то је је дан од фе но ме на чи је 
по сто ја ње и по сле ди це сви осе ћа ју али се ма њи број љу ди 
упу шта у раз у ме ва ње он то ло ги је мо ћи. Го то во да не ма дру-
штве не на уч не ди сци пли не ко ја се не ба ви овим пој мом, али 
је ди но у по ли ти ци и по ли тич кој те о ри ји моћ за у зи ма цен-
трал ну ка те го ри ју и ме сто на тро ну пред ме та из у ча ва ња. 
Моћ је conditiosinequanon по ли ти ке, не што по пут енер ги је 
у фи зи ци.2 Ипак, енер ги ја је кон стан та ко ју мо же мо из ме ри ти 

1 Џо зеф Нај, Како разумевати међународне сукобе, Сту бо ви кул ту ре, Бе о-
град, 2006, стр. 92

2 Ci ti ra no u: Dac her Kelt ner, Ca me ron An der son, De bo rah Gru en fi eld, „Po wer, 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2013,год.IXvol.16 стр.221245

223

док је моћ уве за на за про мен љи ве људ ске од но се. Име ни ца 
моћ про ис ти че од гла го ла „мо ћи“ што зна чи би ти ка дар или 
спо со бан. Мо ћан чо век је онај ко ме се не што мо же (моћ ник). 

Да кле, ми зна мо да моћ по сто ји али исто вре ме но ни смо 
си гур ни шта је би ће мо ћи. Пр ви по ли тич ки фи ло соф ко ји се 
озбиљ но ба вио овом про бле ма ти ком био је То мас Хобс, за ко-
га је нај ве ћа моћ др жав на (ауто ри тас), ко ја се устро ји ла дру-
штве ним уго во ром чи ме су се љу ди од ре кли соп стве ног су-
ве ре ни те та у ко рист вр хов не вла сти (мо ћи). Хобс из јед на ча ва 
пој мо ве вла сти и мо ћи, сма тра ју ћи да је по ли тич ка моћ тј. 
власт до ми ни ра ју ћа у од но су на оста ле фор ме, и чи ја је функ-
ци ја да обез бе ди оп ста нак ка ко др жа ве, та ко и ње них ста-
нов ни ка.3 „Нај ве ћа од људ ских мо ћи је она ко ја се са сто ји од 
мо ћи нај ве ћег бро ја љу ди...та ква је моћ др жа ве...“4 Без бед ност 
уме сто сло бо де, пред ста вља основ но на че ло ова ко схва ће не 
есен ци је мо ћи. Власт је ипак са мо ви дљи ва и ин сти ту ци о на-
ли зо ва на стра на по ли тич ке мо ћи ко ја укљу чу је да ле ко ви ше.

Не ки ауто ри ис ти чу зна чај еко ном ске мо ћи, сма тра ју-
ћи да се осно ва сва ке по ли тич ке, за пра во на ла зи у еко ном-
ској мо ћи.5 Еви дент но је да по сто ји не рас ки ди ва ве за из ме-
ђу по ли тич ке и еко ном ске мо ћи, али се не мо же твр ди ти да 
је про цес ис хо ђе ња јед но сме ран и да увек те че од еко ном ске 
пре ма по ли тич кој сфе ри. Не рет ко је по ли ти ка основ за сти-
ца ње еко ном ског бо гат ства но си ла ца по ли тич ке мо ћи. Ср-
би ја је мо жда ве бе ров ски иде ал ни тип спре ге еко ном ске и 
по ли тич ке мо ћи, где тај ку ни ин ди рект но ути чу на по ли ти ку 
кон тро лом и усме ра ва њем по ли ти ча ра или ди рект но ка да са-
ми по ста ју по ли ти ча ри.

По ли тич ка моћ пре ма Си ме у но ви ћу пред ста вља „мо-
гућ ност да се фор мал ним и не фор мал ним ути ца јем у сфе ри 
по ли ти ке ути че на кључ не то ко ве раз во ја дру штва, ис по ље на 
кроз од но се над ре ђе но сти и под ре ђе но сти“.6 Ха на Арент твр-
ди да моћ ни је свој ство по је дин ца већ при па да дру штве ној 
гру пи и раз ли чи та је од пој мо ва си ле и на си ља.7 Си ла је са-

Ap pro ach, and In hi bi tion“, Psycho lo gi cal Re vi ew, Vol. 110, No. 2, 2003, p. 265
3 Tho mas Hob bes, Levijatan, Na kla da Ja sen ski i Turk, Za greb, 2004, str. 66
4 Исто
5 Дра ган Си ме у но вић, Уводуполитичкутеорију, Ин сти тут за по ли тич ке сту-

ди је, Бе о град, 2009, стр. 99
6 Исто
7 Ци ти ра но у: Ми лан Ма тић, ур., Енциклопедијаполитичкекултуре, Са вре-
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мо сред ство ис по ља ва ња мо ћи, док је на си ље ак тив ност ко-
јом се ре а ли зу је моћ. Си ла пре ма то ме пред ста вља сред ство 
као ста ти чан по јам, док је на си ље ви ше про це су ал не при ро де 
јер укљу чу је ак ти ви зам (ко ри шће ње сред ста ва мо ћи).8 Ипак, 
раз ли ка из ме ђу ова два пој ма се за ма гљу је у слу ча ју прет ње 
си лом ко ја пред ста вља чин де ла ња, и исто вре ме но не у по тре-
бље ну си лу из јед на ча ва са ак том пси хо ло шког на си ља.9 Си ла 
је по јав ност мо ћи тј. њен ви дљи ви део. На си ље је че сто акт не-
мо ћи. Та мо где по сто ји моћ, ни је по треб но по се за ти за на си-
љем, и обр ну то. Моћ и на си ље су, да кле, су прот ста вље ни јер 
је на си ље (ак тив на упо тре ба си ле) од раз не мо ћи. За ми сли те 
дик та то ра по пут Ста љи на, По ла По та или Мао Це дун га ко ји 
ап со лут но рас по ла га же мо но по лом фи зич ке си ле, спо соб ном 
да ис тре би ми ли о не сво јих по да ни ка, али исто вре ме но ни-
је спо со бан да у од ре ђе ним си ту а ци ја ма оства ри по ста вље не 
ци ље ве. Моћ ни је са мо спо соб ност да се не ко уни шти или 
за тво ри, већ да се не ко на те ра, при ну ди или при во ли да се 
по на ша на од ре ђе ни на чин. Лак ше је ис тре би ти ми ли он љу-
ди, не го их усме ри ти да ра де у ци љу ре а ли за ци је ин те ре са 
по сед ни ка мо ћи. Ту ле жи кључ ни про блем јер упо тре ба си ле 
тј. на си ље не мо же увек убе ди ти објект мо ћи да се по на ша на 
же ље ни на чин. Сто га, иако су срод ни, ни је оправ да но из јед-
на ча ва ти ове пој мо ве.

Карл Шмит је сма трао ка ко је моћ објек тив на ка те го ри-
ја ко ја по се ду је соп стве но зна че ње у од но су на но си о це мо-
ћи.10 То зна чи да есен ци ја мо ћи ни је ну жно ве за на за су бјект 
тј. но си о ца већ да моћ по се ду је од ре ђе ну вр сту вла сти те са-
мо све сти. Ме ђу тим, моћ је увек ве за на за свог по сед ни ка и 
без ње га не по сто ји. Она не мо же ег зи сти ра ти у чи стом об-
ли ку, ми мо по сед ни ка и објек та пре ма ко ме је усме ре на. Моћ 
мо же об у зе ти свог по сед ни ка и на не ки на чин овла да ти њи-
ме, али ипак се је ди но ре а ли зу је кроз ње го ве ак ци је. Да кле, 
не ма мо ћи без моћ ни ка.

По зна та је де фи ни ци ја мо ћи од стра не Мак са Ве бе-
ра ко ји ка же да моћ под ра зу ме ва ко ри шће ње „сва ке шан се 

ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 686. Ви ше о то ме у: Han nah Arendt, 
Onviolence, Alen La ne, The Pen guin Press, Lon don, 1970

8 Дра ган Си ме у но вић, Уводуполитичкутеорију, нав.де ло..., стр. 99-100
9 Исто
10 Ци ти ра но у: Ча слав Ко при ви ца, „Он то ло ги ја мо ћи из ме ђу фе но ме но ло ги је и 

ге не а ло ги је“, Социолошкипреглед, број 1, 2010, стр. 39-40 
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да се соп стве на во ља спро во ди у окви ру јед ног дру штве ног 
од но са, ма кар и про тив от по ра и без об зи ра на че му се та 
шан са те ме љи“.11 Под ра зу ме ва се, да кле, на ме та ње во ље дру-
го ме што укљу чу је од ре ђе ну ак тив ност. Моћ ни је па сив на 
јер увек де лу је и усме ре на је пре ма објек ту мо ћи. Без спро-
во ђе ња моћ ни ко ве во ље и без објек та она не по сто ји. У том 
од но су су бјект-објект по сто ји огра ни че на ко ли чи на мо ћи, те 
се мо же ре ћи да уве ћа ва њем мо ћи јед них узро ку је ума ње ње 
мо ћи дру гих. То је схва та ње мо ћи као збир ну ла тј. не ко је 
мо ћан оно ли ко ко ли ко је дру ги не мо ћан.12 След стве но то ме, 
пој мо ви мо ћи и сло бо де су у ко ли зи ји јер моћ ник („онај ко ме 
се мо же“) има ви шак сло бо де у од но су на „оног ко ме се не 
мо же“.  Ипак, ни ка да ни је мо гу ће пот пу но уки ну ти не чи ју 
сло бо ду (нпр. сло бо ду ми сли), те ап со лут на моћ ни је ре ал на. 
Нај не сло бод ни ји чо век има од ре ђе ну моћ ко ју ни је мо гу ће 
ис ко ре ни ти. Да кле, ап со лут на моћ не по сто ји, осим код Бо-
га.13

Не ки су од ре ђи ва ли моћ као мо гућ ност про ме не (Ари-
сто тел),14 као над моћ (Ни че),15 као ко му ни ка циј ски ме диј или 
је зик ко ји сви раз у ме ју (Лу ман)16. Не ки су сма тра ли да је зна-
ње екви ва лент мо ћи (Бе кон)17 или да је моћ спо соб ност да се 
до би је оно што се же ли (Бол динг).18 

По сто је број на дру га де фи ни са ња мо ћи ко ја на овом ме-
сту не ће мо да ље об ра ђи ва ти. Бит но је на гла си ти да су сва 
она ре ла тив но мањ ка ва и да ни јед на де фи ни ци ја не мо же 

11 Ци ти ра но у: Дра ган Си ме у но вић, Уводуполитичкутеорију, нав.де ло..., стр. 
99

12 Схва та ње Рај та Мил са. Ви де ти: Ми лан Ма тић, ур., Енциклопедијаполитич
кекултуре, нав.де ло…, стр. 686

13 Ча слав Ко при ви ца, „Он то ло ги ја мо ћи из ме ђу фе но ме но ло ги је и ге не а ло ги-
је“, нав. де ло..., стр. 44

14 Ци ти ра но у: Ми лан Ма тић, ур., Енциклопедијаполитичкекултуре, нав.де-
ло…, стр. 685

15 Ци ти ра но у: Дра ган Си ме у но вић, Теорија политике, Удру же ње „На у ка и 
дру штво“, Бе о град, 2002, стр. 145

16 Ци ти ра но у: Ми лан Ма тић, ур., Енциклопедијаполитичкекултуре, нав.де-
ло…, стр. 687

17 „Људ ско зна ње и људ ска моћ се су сре ћу у јед ном“. Ви де ти: Fran cis Ba con, The 
NovumOrganum, Part I, Ap ho rism III, 2008, p.8 (пре у зе то са: https://re so ur ces.
on co ur se.iu.edu/ac cess/con tent/gro up/800abd97-71ef-49fe-800e-37a7e411eea3/
Ba con,%20No vum%20Or ga num.pdf) 

18 Ke net E. Bo ul ding, ThreeFacesofPower, Sa ge, Lon don, 1989, p. 15
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исто вре ме но би ти до вољ но пре ци зна и све о бу хват на, те ни-
јед на од њих не мо же би ти сто про цент но спо соб на да об ја сни 
су шти ну мо ћи. Из гле да у ком год сме ру раз ви ја ли ана ли зу, 
увек се из но ва вра ћа мо на пр ву ре че ни цу овог по гла вља ко ја 
го во ри о то ме да је моћ исто вре ме но фе но мен ко ји мо же мо 
ис ку си ти али га ни ка да до кра ја не мо же мо спо зна ти и раз у-
ме ти.

За да љу ана ли зу пред ме та овог ра да бит но је ис та ћи 
три ства ри. Пр во, моћ не по сто ји ми мо су бјек та и објек та. 
Дру го, не ма мо ћи без ре а ли за ци је не ког ци ља или ин те ре-
са тј. без спро во ђе ња моћ ни ко ве во ље. Тре ће, ап со лут на моћ 
ни је мо гу ћа, те след стве но то ме сва ки чо век по се ду је ма кар 
зрн це мо ћи.

У ра ду је с на ме ром ко ри шће на син таг ма „моћ у по-
ли ти ци“, а не „по ли тич ка моћ“ јер се чи ни ис прав ни јом и 
аде кват ни јом у при ка зи ва њу ком плек сно сти пој ма. На и ме, 
по ли тич ка моћ је ужег сми сла и не рет ко се огра ни ча ва на 
моћ но си о ца по ли тич ке вла сти (по зи ци је) или опо не на та тој 
вла сти (опо зи ци је), би ло кроз ин сти ту ци је др жа ве, пар ти је, 
раз не не фор мал не и фор мал не гру пе. Моћ у по ли ти ци је ин-
клу зив ни ји по јам јер на гла ша ва цен трал ну по зи ци ју по ли-
ти ке али се при том не огра ни ча ва ис кљу чи во на по ли тич ку 
моћ по се би, већ укљу чу је и дру ге „мо ћи“ ко ји ма је свр ха 
оства ре ње по ли тич ких ци ље ва. Те шко је одво ји ти нео дво-
ји во јер по сто ји чвр ста ве за из ме ђу по ли тич ке, еко ном ске, 
вој не, ин фор ма ци о не, па чак и ду хов не мо ћи. Чи ни се да је 
це ло куп на моћ, ко ја про ис ти че из раз ли чи тих ис хо ди шта 
(углед, бо гат ство, зна ње, ста тус, рас по ла га ње си лом итд.), 
да нас мо би ли са на у слу жби ре а ли за ци је по ли тич ких ци ље ва 
јер је по ли тич ка за јед ни ца тј. др жа ва још увек нај зна чај ни ја 
и нај до ми нант ни ја фор ма за јед ни це. Сто га ће мо та кву моћ 
од ре ди ти као „моћ у по ли ти ци“.

Mоћ je циљ сва ког чо ве ка и др жа ве. Сва ко од нас те жи 
раз ли чи тим фор ма ма мо ћи, би ло да је реч о нов цу, по ли тич-
ком ути ца ју, зна њу, ста ту су, ин фор ма ци ја ма, фи зич кој сна зи 
итд. Слич но је и са др жа ва ма ко је те же што ве ћем ути ца ју 
у ме ђу на род ној по ли ти ци, те ри то ри јал ним про ши ре њи ма, 
кон тро ли ве ћег бро ја љу ди и ре сур са. Чо век, као „моћ но“ 
би ће же ли да уве ћа моћ ко јом рас по ла же. Те жња ка мо ћи је 
нај ја ча по тре ба у чо ве ко вом би ћу, ја ча чак и од сек су ал ног 
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на го на јер пред ста вља ком пен за ци ју све при сут ног осе ћа ња 
ин фе ри ор но сти. Оно што чо ве ка под сти че да скла ди шти ви-
ше не го што му је по треб но, а то је си гур на смрт, чи ни да се 
тај на гон из гу би. Да кле, чо век во љу за моћ гу би ис кљу чи во 
смр ћу. Ма да ни је прост збир људ ских ин тер ак ци ја, др жа ва 
не по сто ји из ван љу ди и та ко ђе по се ду је кон стан тан на гон за 
мо ћи. Код по је ди них др жа ва ко је те же свет ској хе ге мо ни ји 
тај на гон је из ра же ни ји. Глав ни про блем пред ста вља дис кра-
пан ца из ме ђу на го на и ка па ци те та јер ка да др жа ва же ли да 
угра би ви ше мо ћи не го што је спо соб на, он да се ду го роч но 
на ла зи у озбиљ ном про бле му.

Сле де ће пи та ње ко је мо ра мо по ста ви ти од но си се на ис-
хо ди ште мо ћи тј. ода кле она из ви ре. Аме рич ки по ли ти ко лог, 
Ро берт Дал, је про ши рио Ла све ло ву ли сту из во ра мо ћи на 
ко јој се на ла зе: углед, че сти тост, про све ће ност, мо рал на ис-
прав ност, на кло ност, ве шти на, бо гат ство, бла го ста ње, и при-
до дао: ин фор ма ци је, по пу лар ност, би ро крат ско зна ње, кон-
тро лу над рад ним ме сти ма, али и моћ као из вор мо ћи.19 Иако 
ове ли сте из во ра пру жа ју до бру по ла зну осно ву за ана ли зу, 
вр ло је те шко њи ма об у хва ти ти сва, па чак и ве ћи ну, ис хо ди-
шта мо ћи у по ли ти ци и дру штву, на ро чи то у ме ђу на род ном 
си сте му др жа ва и тран сна ци о нал них аран жма на.

Утвр ди ли смо да је моћ циљ ко ме љу ди те же али шта је 
циљ до сег ну те мо ћи тј. моћ ни ка. У по след њој ин стан ци моћ 
је ипак са мо сред ство за оства ре ње дру гих ци ље ва те  не ма 
лар пур ла ри стич ке „мо ћи ра ди мо ћи“, јер као што смо спо ме-
ну ли крај њи циљ сва ког чо ве ка је да пре ва зи ће сво ју ин фе ри-
ор ност. Да кле, чо век те жи мо ћи због „ви шег ци ља“, а крај њи 
је сат кан у ње го вом крх ком би ћу. По ли ти чар мо же те жи ти 
мо ћи да би оства рио лич не ци ље ве по пут еко ном ске ко ри сти, 
ста ту са или угле да ко ји омо гу ћа ва ју лак ши при ступ по је ди-
ним до бри ма. Исти на је да у по је ди ним си ту а ци ја ма љу ди 
те же по ли тич кој мо ћи да би ком пен зо ва ли не ке лич не фру-
стра ци је или не у спе хе би ло да је реч о то ме што ни су би ли 
по пу лар ни у сред њој шко ли или што ни су има ли пре те ра но 
успе ха код же на. Раз ло зи за стал ну те жњу ка мо ћи мо гу би ти 
мно го број ни и пре ма ка те го ри ји мо гли би смо их по де ли ти на 

19 Ro bert Dahl, TowardDemocrasy:AJourney,Reflections:19401997, In sti tu te of 
Go vern men tal Stu di es Press, Uni ver sity of Ca li for nia, Ber ke ley, 1997, pp. 834-
835, 
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ин ди ви ду ал не, груп не и дру штве не ци ље ве. Тре ћа вр ста је 
нај ре ђа у по ли тич кој прак си, ма да по сто је и  они ко ји мо ћи 
те же ра ди оства ре ња ви зи је „оп штег до бра“, што за пра во и 
је сте пра ва свр ха по ли ти ке.

Ком пен за тор ска функ ци ја тј. свр ха мо ћи је са мо јед на 
од мно гих, а по ред ње љу ди и др жа ве мо гу те жи ти мо ћи ка-
ко би из вр ши ли или спре чи ли од ре ђе ну дру штве ну про ме-
ну, ка ко би под ста кли ин те гра ци ју или дез ин те гра ци ју не ког 
по ли тич ког или дру штве ног ен ти те та, мо гу јој те жи ти ра ди 
кон тро ле или ле ги ти ми за ци је од ре ђе них по сту па ка. Број не 
су функ ци је мо ћи али се чи ни да је у са мом је згру ка те го ри ја 
„ин те ре са“. Пи тер Гал брајт је ис прав но за кљу чио да уз моћ 
увек иде ин те рес и да моћ за пра во пред ста вља спо соб ност 
по је дин ца или гру пе да сво је ин те ре се на мет ну дру ги ма.20 
Ин те ре си су нај ра зли чи ти ји, али онај при мар ни се од но си 
на „са мо о др жа ње“ би ло по је дин ца, гру пе или др жа ве. Хобс 
је био у пра ву ка да је го во рио да се основ на функ ци ја мо ћи 
са сто ји у омо гу ћа ва њу оп стан ка др жа ве и по је ди на ца. Ме та-
ин те рес је го ла ег зи стен ци ја док га сви оста ли пра те и слу же 
му. Да кле, моћ је исто вре ме но и циљ и сред ство за ре а ли за-
ци ју ин те ре са по сед ни ка мо ћи, пр вен стве но при мар ног ко ји 
се од но си на са мо о др жа ње, а по том и се кун дар них би ло да 
је реч о ин ди ви ду ал ним, груп ним, др жав ним, ре ги о нал ним 
или гло бал ним ин те ре си ма де фи ни са них од стра не моћ ни ка.

Те ма ко ја по себ но за о ку пља па жњу ти че се пи та ња има 
ли мо ћи без на ме ре тј. по сто ји ли не на ме ра ва на моћ. При-
ме ра ра ди, ка да је Ал берт Ајн штајн 1905. го ди не фор му ли-
сао чу ве ну јед на чи ну Е = mc2, он сва ка ко ни је имао на ме ру 
да ус по ста ви па ра диг му за изум нај де струк тив ни јег оруж ја 
ко је је чо ве чан ство ика да ви де ло. Ње го ве иде је су про ме ни-
ле свет и ство ри ле рав но те жу стра ха од то тал ног уни ште ња, 
али Ајн штајн ни је имао на ме ру да ство ри та кву си ту а ци ју. 
Да ли је он у овој си ту а ци ји мо ћан тј. по сто ји ли слу чај на 
моћ? Ре кли смо да моћ под ра зу ме ва на ме та ње во ље и ре а-
ли за ци ју по ста вље них ци ље ва, што под ра зу ме ва уми шљај 
да се не што по стиг не. Пре ма то ме, на ме ра је нео дво ји ви део 
мо ћи као спо соб но сти да се до би је оно што се же ли.21 Ипак, 

20 Ци ти ра но у: Ми лан Ма тић, ур., Енциклопедијаполитичкекултуре, нав.де-
ло..., стр. 686

21 Ви ше о на ме ра ма и мо ћи у: Pe ter Mor riss, Power:APhilosophicalAnalysis, 2nd 
ed., Man che ster Uni ver sity Press, Man che ster, UK, 2002, pp. 25-28
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ако моћ схва ти мо ши ре као не ку вр сту узро ка, он да би се под 
тим пој мом мо гла свр ста ти и не на ме ра ва на моћ тј. ка да се 
узро ку је не што за шта ни је по сто ја ла на ме ра но си о ца узро ка 
(моћ ни ка). Пи та ње ко је се на ме ће је сте да ли је са мо кр ста ре-
ћа ра ке та ко ја по го ди же ље ни циљ од раз мо ћи, док она ко ја 
про ма ши и по го ди ци вил ну ме ту без на ме ре да се то учи ни, 
то ни је? По сле ди ца де ло ва ња (у овом слу ча ју кроз сред ство 
си ле) је под јед на ка, с тим што у пр вом слу ча ју по сто ји на ме-
ра да се по го ди баш тај циљ док је у дру гом слу ча ју ко ла те-
рал на ште та слу чај но узро ко ва на. Ипак, моћ се не мо же схва-
ти ти ши ре као узрок, већ је она увек узрок са на ме ра ва ним 
по сле ди ца ма. Мо ћан је онај ко ји по сти же же ље ни ис ход, док 
се узро ко ва ни не на ме ра ва ни ис хо ди мо ра ју из дво ји ти. Та ко-
ђе, по треб но је раз ли ко ва ти моћ и ути цај у си ту а ци ја ма ка да 
не ко ути че без на ме ре, јер моћ не мо же по сто ја ти без на ме ре 
за раз ли ку од ути ца ја. Та ко би смо у слу ча ју кр ста ре ће ра ке-
те ко ја по го ди не на ме ра ва ни циљ мо гли ре ћи да се ра ди о 
упо тре би си ле, или за Ајн штај но ве иде је ко је су до ве ле до 
не на ме ра ва ног ис хо да, мо же мо ре ћи да је реч о вр сти ути ца-
ја. Ср би ја, као би ло ко ја дру га др жа ва, мо ра има ти на ме ру да 
ре а ли зу је ин те ре се. За то јој је по треб на од ре ђе на ко ли чи на 
ре сур са мо ћи, о че му ће тек би ти ре чи.

Осим без на ме ре (во ље), мо ћи не ма без узро ка. Та ко-
ђе не ма деј ства мо ћи у слу ча ју по кла па ња же ље них ис хо да 
од ре ђе ног ак те ра (др жа ва, гру па, по је ди нац) са де ло ва њем 
моћ ни ка, а да тај ак тер ни је узро ко вао же ље ни ис ход. Јед-
но став но, ако ми же ли мо да се не што до го ди и то се до го ди 
без да смо ми де ло ва ли тј. узро ко ва ли та кав ис ход, не мо же 
би ти го во ра о на шој мо ћи. На ше во ље су се са мо по кло пи ле 
са во љом моћ ни ка. По ли ти чар „Б“ же ли да сме ни ди рек то ра 
јав ног пред у зе ћа али не ма до вољ но мо ћи да то учи ни. Уко ли-
ко по ли ти чар „А“ сме ни ди рек то ра без де ло ва ња по ли ти ча-
ра „Б“, на ме ра је ис пу ње на. Не ма го во ра о мо ћи по ли ти ча ра 
„Б“, иако по сто ји отво ре на мо гућ ност за оно што То мас Хобс 
на зи ва пер цеп ци јом мо ћи. То зна чи да по ли ти чар „Б“ мо же 
пре зен то ва ти као да је баш он узро ко вао же ље ни ис ход, и 
уко ли ко дру ги по ве ру ју у то, он да се мо же ре ћи да је он до-
жи вљен као моћ ни ји не го што то за и ста је сте. Пер цеп ци ја 
мо ћи је ве о ма зна чај на јер се моћ кроз дру штве ну ин тер ак-
ци ју су бјек ти ви зу је.
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Ми смо за пра во моћ ни, оно ли ко ко ли ко дру ги ми сле 
да је смо.22 Ако се дру ги по на ша ју у скла ду са на шим пре фе-
рен ци ја ма и на ме ра ма ми сле ћи да има мо моћ да их при во-
ли мо да се та ко по на ша ју (иако не ма мо), он да смо по сти гли 
циљ као да за и ста је смо то ли ко моћ ни. Мо гу ћа је и обр ну та 
ва ри јан та, а то је ка да пот це ни мо од ре ђе ног моћ ни ка и по на-
ша мо се на на чин су про тан ње го вој во љи, ми сле ћи да ни је 
до вољ но мо ћан да нас при во ли на де ло ва ње у скла ду са ње-
го вим пре фе рен ци ја ма. Пер цеп ци ја мо ћи је зна чај на у по ли-
тич кој прак си јер отва ра мо гућ ност они ма ко ји су ве шти да 
оства ре сво је ци ље ве при ка зу ју ћи се бе нео бјек тив но. Али, 
и то је моћ. Та ве шти на да дру гог на те ра мо да нас пер ци пи-
ра моћ ни јим не го што објек тив но је смо, та ко ђе пред ста вља 
вр сту мо ћи. Чи ни се да до ла зи мо до за ча ра ног кру га јер је 
и са ма пер цеп ци ја у од ре ђе ној ме ри узро ко ва на де ло ва њем 
мо ћи. Иако че сто из јед на ча ван са си лом, ути ца јем, на си љем, 
ауто ри те том и дру гим ка те го ри ја ма, још јед ном се по ка за ло 
да је моћ спе ци фи чан и пот пу но аутар хи чан по јам ко ји не 
мо же по сто ја ти без на ме ре о ис хо ду и без узро ка тј. ак ци је 
(де ло ва ња). След стве но то ме, за кљу чу је мо да моћ ни ка да ни-
је па сив на, што отва ра но ву те му за рас пра ву о при ро ди мо ћи 
пре и по сле ак ци је. 

Ресурсилирезултат:моћ„exante“vsмоћ
„expost“

Џон Лок је го во рио да је моћ ис кљу чи во ре ла ци о ни 
по јам јер ка да се о ње му го во ри, увек по сто ји од нос пре ма 
„дру гом“.23 Ро берт Дал је та ко ђе твр дио да је моћ по јам ко ји 
по сто ји ис кљу чи во у од но су пре ма љу ди ма (ис кљу чу ју ћи од-
нос пре ма при ро ди).24 Моћ по сто ји увек на спрам не ког, што 
зна чи да је ре ла ци ја ин хе рент на су шти ни овог пој ма. Ви де ли 
смо да је те шко, ако не и не мо гу ће, у пот пу но сти схва ти ти 
шта је моћ perse. Је ди ни мо дус раз у ме ва ња ле жи у ана ли зи 
по сле ди ца ко је узро ку је моћ. То зна чи да не ис по ље на моћ ни-

22 Ви ше о пер цеп ци ји мо ћи у: Дра ган Си ме у но вић, Теоријаполитике, нав.де-
ло…, стр. 147

23 Ча слав Ко при ви ца, „Он то ло ги ја мо ћи из ме ђу фе но ме но ло ги је и ге не а ло ги-
је“, нав. де ло..., стр. 37

24 Ro bert Dahl, TowardDemocrasy:AJourney,Reflections:19401997,нав.де ло…, 
p. 852
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је ни ка ква моћ. Из то га мо же мо за кљу чи ти да не ко ко по се-
ду је ре сур се мо ћи (но вац, си лу, ста тус и сл.), ни је мо ћан све 
док не поч не да кон вер ту је те ре сур се из по тен ци ја ла у де ло-
ва ње. Пре ма то ме, др жа ва ко ја по се ду је ве ли ку вој ну си лу, 
ни је моћ на ако ту си лу не ко ри сти ди рект но или ин ди рект но. 
По ли ти чар, ко ји ужи ва углед и има по тен ци јал да по бе ди на 
из бо ри ма, ни је мо ћан све док не мо би ли ше ре сур се ко ји ма 
рас по ла же и усме ри их ка осва ја њу вла сти. Све док па сив но 
рас по ла же ре сур си ма без на ме ре да ре а ли зу је ци ље ве, не ма 
го во ра о мо ћи.

Моћ „еx an te“ тј. пре ак ци је и ни је пра ва моћ. Схва та-
ње мо ћи као ре сур са по ста вља број на огра ни че ња. Што ви ше 
ре сур са, то ви ше мо ћи, пре ма овом схва та њу. То јед но став-
но ни је тач но јер по тен ци јал и ре зул тат сто је на су прот ним 
стра на ма, што се ви ди у слу ча ју Ср би је ко ји при ка зу је дис-
кра пан цу из ме ђу ре сур са мо ћи и оства ре них ци ље ва. Иако 
не по се ду је за вид не ре сур се мо ћи, Ср би ја и оно чи ме рас по-
ла же ни је аде кват но ис ко ри сти ла. По тре бан је по глед у бу-
дућ ност кроз раз ви ја ње стра те ги ја ко је утвр ђу ју мо гу ће оп-
ци је на осно ву по сто је ћих по да та ка, а све у ци љу оства ре ња 
ин те ре са. Стра те ги је кон вер зи је мо ћи се ба зи ра ју на про це су 
по ста вља ња хи по те за бу дућ но сти пре ма ре сур си ма ко ји ма 
су бјект мо ћи рас по ла же и кон тек сту у ко ме пре би ва.25

По тен ци јал на моћ се не мо ра ну жно ма ни фе сто ва ти у 
ону пра ву јер за ви си од кон тек ста и ак ци ја ак те ра ко ји уче-
ству ју у „игра ма мо ћи“.26 То је као кад има те нај ја че кар те у 
по ке ру, а опет из гу би те пар ти ју. По ке раш са нај ја чим кар та-
ма ни је ре а ли зо вао сво ју на ме ру да по бе ди у игри, што им-
пли ци ра да ни је из вр шио аде кват ну кон вер зи ју мо ћи из по-
тен ци јал не у ре ал ну. Да кле, ис кљу чи во пре ма ре зул та ти ма 
ме ри мо да ли је не ко мо ћан или не. Дуг је пут од „мо гу ћег“ до 
спро во ђе ња, те је по тен ци јал на моћ („еx an te“) ве о ма вар љи-
ва ка те го ри ја, не мер љи ва, нео пи пљи ва и без и ску стве на. Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве (да ље: САД) су по се до ва ле да ле ко 
ве ћу ре сурс ну моћ не го Се вер ни Ви јет нам, али ипак ни су ус-
пе ле да ре а ли зу ју по ста вље не ци ље ве и са вла да ју ре сурс но 

25 Ви ше о хи по те за ма бу дућ но сти Ср би је и срп ског про сто ра ви де ти у: Ми лош 
Кне же вић, Мозаик геополитике, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2008, стр. 91-94

26 Ми шел Фу ко је тво рац син таг ме „игре мо ћи“. 
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сла би јег не при ја те ља. Та ко до ла зи мо до дру ге вр сте, тач ни је 
је ди не ре ал не мо ћи, а то је моћ „ex post“ тј. по сле ак ци је. Ис-
ход че сто ни је онај ка кав је же лео по сед ник ре сур са мо ћи, у 
по ме ну том слу ча ју САД, што у он то ло шком сми слу не иде 
уз по јам мо ћи јер он увек укљу чу је ре а ли за ци ју моћ ни ко вих 
на ме ра. Чи ни се да су би хеј ви о ра ли сти би ли у пра ву ка да су 
по на ша ње ис ти ца ли у пр ви план. Моћ за ви си од по на ша ња 
(ак ци је) у од ре ђе ном кон тек сту.

Кон текст је ве о ма би тан јер пред ста вља аре ну у ко јој се 
„игре мо ћи“ од и гра ва ју. Спо ме ну ли смо нај ја че кар те у по-
ке ру, али те кар те у дру гој кар та шкој игри не ма ју исти зна-
чај. Ста љин је јед ном при ли ком при рас по де ли зо на ути ца ја 
у по сле рат ном све ту, упи тао Чер чи ла и Ру звел та: „Ко ли ко 
па па има ди ви зи ја?“, алу ди ра ју ћи на не моћ Ва ти ка на. Ипак, 
ско ро се дам де це ни ја од те из ја ве, Ва ти кан и да ље оп ста је без 
ар ми је док се Со вјет ски Са вез дез ин те гри сао иако је по се до-
вао ма ста донт ску вој ну си лу, ве ро ват ну нај ве ћу ко ју је свет 
ика да ви део. У кон тек сту хлад но ра тов ске игре над му дри ва-
ња, иза зи ва ња кри за, ра то ва пре ко по сред ни ка али без на ме-
ре ди рект ног ору жа ног окр ша ја због стра ха од ну кле ар ног 
хо ло ка у ста на аме рич кој и со вјет ској стра ни, огром ни вој ни 
ар се на ли ни су игра ли пре суд ну уло гу „игре моћ ни ка“ јер су 
по бед ни ка од лу чи ле еко ном ска и иде о ло шка моћ ко је су у 
да том кон тек сту би ле зна чај ни је. Со вјет ски Са вез је про пао и 
пре ма на ве де ном ис хо ду мо же мо ре ћи да за пра во и ни је био 
та ко мо ћан ка ко се ми сли ло јер је кон текст на мет нуо пра ви ла 
игре. Ге о по ли тич ки по ло жај у ко ме се не ка др жа ва на ла зи,27 
рас по де ла мо ћи у ме ђу на род ном си сте му, тех но ло шки ни во 
раз во ја, ста ње еко ном ског си сте ма и дру ги фак то ри, од ре ђу ју 
кон текст у ко ме се од и гра ва ју „игре мо ћи“. За да так др жав ни-
ка је да тај кон текст пре по зна ју и кроз нај а де кват ни ју стра те-
ги ју мак си мал но ис ко ри сте ре сур се ко ји ма рас по ла жу.

По пут Фу коа ко га је за ни ма ла „ми кро фи зи ка мо ћи“, 
срп ски по ли ти ко лог и прав ник Ми лош Кне же вић, ана ли зи ра 
„игре мо ћи“ по ли тич ких пар ти ја у раз до бљу до 2006. го ди не 
при ка зу ју ћи не ве ро ват ну сло же ност про це са тран зи ци је мо-

27 Ви ше о ге о по ли тич ком по ло жа ју са вре ме не Ср би је и оп ти мал ним стра те ги-
ја ма раз во ја спољ но по ли тич ке ори јен та ци је и оства ре ња ин те ре са у: Ду шан 
Про ро ко вић, ГеополитикаСрбије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012
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ћи у пре ви ше пар ти зму.28 Ми кро фи зи ка мо ћи је зна чај на али 
ипак пред ста вља са мо је дан сег мент ком плек сни јих „ига ра“ 
на ви шим ни во и ма. Моћ је ди фу зна и ема ни ра ју ћа, и пре ли ва 
се на раз ли чи те ни вое (по је дин ци, пар ти је, др жа ве, не вла ди-
не ор га ни за ци је, др жав не ин сти ту ци је, па ра вој не фор ма ци је, 
ме ђу на род не ор га ни за ци је, кри ми нал не гру пе и др) у раз ли-
чи тим кон тек сти ма.

Си ле џи ја ко ји сред њо школ ци ма оти ма џе па рац и ко ји 
су ве ре но го спо да ри у школ ском дво ри шту, у за тво ру по ста-
је пред мет мал тре ти ра ња. Из ме ње ни кон текст од школ ског 
дво ри шта као аре не до за тво ра, ути че на по тен ци јал за моћ 
и ме ња по на ша ње. По ја вом ко њи це ус по ста вље на је ви ше-
ве ков на ма три ца вој не мо ћи са ко њи цом као нај зна чај ни јим 
еле мен том. У да на шњем кон тек сту, ко њи ца на спрам со фи-
сти ци ра них ави о на или ра ке та не ма мно го шан се и не пред-
ста вља зна ча јан ре сурс мо ћи. Чак и у вре ме ње ног зна ча ја, 
ко њи ца у по је ди ним слу ча је ви ма ни је би ла ре сурс ко ји се 
мо гао пре то чи ти у ре ла ци о ну моћ. У бит ка ма на мо чвар ном 
те ре ну, она је би ла ре ла тив но бес ко ри сна. Ура ни јум ни је био 
ре сурс мо ћи у 17. или 18. ве ку, а наф та ни је има ла за па же ну 
уло гу све до ин ду стриј ске ре во лу ци је. Адолф Хи тлер ве ро-
ват но ни ка да не би по стао не при ко сно ве ни во ђа да ни је де-
ло вао у кон тек сту пост вер сај ског на род ног не за до вољ ства, 
те шке еко ном ске си ту а ци је и ани мо зи те та пре ма за пад ним 
де мо кра ти ја ма. Та ко ђе, од ре ђе ни мо де ли прак ти ча ра по ли-
ти ке, скром них ин те лек ту ал них спо соб но сти, сла бог обра-
зо ва ња и не до лич ног при ми тив ног по на ша ња, мо гу у од ре-
ђе ном кон тек сту из би ти у пр ви план и осво ји ти по ли тич ку 
моћ (власт). Они су прот ни њи ма мо ра ју се при ла го ди ти или 
че ка ти из ме ну кон тек ста ка ко би сво је ре сур се про јек то ва ли 
у ре зул тат тј. моћ. Кон текст усме ра ва и ис ти че од ре ђе не об-
ли ке мо ћи, у нај оп шти јем сми слу „твр до“ или „ме ко“ ли це, са 
њи хо вим нај ра зли чи ти јим вр ста ма (еко ном ска, вој на, по ли-
тич ка, ин фор ма ци о на, ду хов на моћ и др.) и под вр ста ма (моћ 
убе ђи ва ња, ве шти на ле пог го вор ни штва, кон тро ла ин тер не-
та, по мор ска моћ и др.) на ра зним ни во и ма (ин ди ви ду ал ни, 
груп ни, др жав ни, ме ђу др жав ни, ре ги о нал ни, гло бал ни). Све 

28 Ви де ти: Ми лош Кне же вић, Подељенамоћ, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 
Бе о град, 2006
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прет ход но на ве де но пред ста вља основ ана ли зе кон тек ста и 
сте пе на ре а ли за ци је ре сур са мо ћи у слу ча ју Ср би је.

„Мекано“,„тврдо“и„паметно“лицемоћи

У прет ход ном де лу при ка за ли смо да он то ло ги ја мо ћи 
укљу чу је ре сур се, по на ша ње и кон текст. Моћ као не у тра лан 
по јам у нор ма тив ном сми слу, мо же би ти ко ри шће на у до бре 
или ло ше свр хе, за пар ти ку лар не или груп не ин те ре се.29 Џо-
зеф Нај раз ли ку је два ви да мо ћи, и то „твр ду“ моћ (hard po-
wer) као ко манд ну ко ја при мо ра ва дру гог да се по на ша на 
од ре ђе ни на чин, ко ја је за сно ва на на ре сур си ма по пут бро-
ја вој ни ка, бру то дру штве ном про из во ду, гла сач кој мо ћи у 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, и „ме ку“ (soft po wer) ко ја је 
со фи сти ци ра на, скри ве на и од но си се на моћ при влач но сти 
ка да се дру ги по на ша у скла ду са пре фе рен ци ја ма моћ ни ка 
из раз ло га што ми сли да је то ис прав но и што по др жа ва моћ-
ни ков си стем вред но сти.30 Срп ски прав ник и по ли ти ко лог, 
Ми лош Кне же вић, го во ре ћи о збу њу ју ћем фак то ру вре ме на 
па ра фра зи ра На ја и ко ри сти тер ми но ло шки ис прав ни ји пре-
вод, а то је тзв. „ме ка на“ моћ ко ја ег зи сти ра већ че твр ти ну 
ве ка.31 

По сто је три основ на аспек та ре ла ци о не мо ћи тј. ак тив-
не и ре а ли зи ра ју ће мо ћи ко ја до во ди до же ље ног ис хо да. Пр-
ви аспект је нај бо ље об ја снио аме рич ки по ли ти ко лог са Јеј ла, 
Ро берт Дал, ко ји је де фи ни сао моћ као спо соб ност да се дру ги 
при во ле да де ла ју на на чин ко ји је у су прот но сти са њи хо вим 
по чет ним пре фе рен ци ја ма и стра те ги ја ма.32 То је ли це мо ћи 
ко је ко ман ду је про ме на ма и те ра дру ге да де лу ју су прот но 
сво јим по чет ним пре фе рен ци ја ма. Ово ли це је увек „твр до“ 
јер ко ман ду је и на ме ће сво ју во љу су прот ној стра ни. Дру ги 
аспект ре ла ци о не мо ћи ко ји је Дал пре ви део, од но си се на де-

29 Дра ган Пе тро вић и Бог дан Сто ја но вић, РавнотежануклеарнемоћиСАДи
Русије(СССР), Пе шић и си но ви, Бе о град, 2012, стр. 23

30 Ви ше о то ме у: Jo seph S. Nye, SoftPower:TheMeanstoSuccessinWorldPoli
tics, Pu blic Af fa irs, New York, 2004 и Џо зеф Нај, Будућностмоћи, Ар хи пе лаг, 
Бе о град, 2012

31 Ми лош Кне же вић, Неизвеснипрелазак–демократијаитранзиција, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 116

32 Ro bert Dahl, TowardDemocrasy:AJourney,Reflections:19401997,нав.де ло…, 
p. 854-855
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фи ни са ње и по ста вља ње днев ног ре да. Ово ли це мо же би ти 
„твр до“ у слу ча ју на ме та ња днев ног ре да, али мо же би ти и 
„ме ка но“ ка да објек ти мо ћи сма тра ју да је та ква аген да ле ги-
тим на и по др жа ва ју је, а при том де лу ју у ин те ре су моћ ни ка 
ко ји су је ус по ста ви ли. Тре ћи, по след њи аспект ре ла ци о не 
мо ћи пот пу но је ко оп ти ван јер уоб ли ча ва иде је и ве ро ва ња 
објек та мо ћи. Ов де моћ ник ства ра и ус по ста вља пре фе рен-
ци је и же ље објек та мо ћи ко ји де лу је у ин те ре су моћ ни ка, 
при том ве ру ју ћи да сле ди сво ја уве ре ња и соп стве не обра сце 
по на ша ња. Сти вен Лукс у свом тек сту под на зи вом Моћ:јед
норадикално гледиште (APower:RadicalView), обра зла же 
ово пер фид но ли це мо ћи и ис ти че не све сност објек та о на ме-
ра ма моћ ни ка ко ји уса ђу је ве ро ва ња и иде је код објек та.33 То 
обез бе ђу је кон ти ну и тет и ду го трај ност у по на ша њу објек та 
у скла ду са за ми сли ма су бјек та мо ћи, те овај аспект пред ста-
вља „нај моћ ни ју ре ла ци о ну моћ“. Нај у спе шни је стра те ги је 
кон вер зи је ре сурс не у ре ла ци о ну моћ, је су оне ко је успе ва ју 
да до стиг ну тре ћи аспект. Нај бо љи при мер за успе шност и 
ду го трај ност овог ли ца мо ћи је сте Ва ти кан ко ји иако кроз 
раз ли чи те фор ме оп ста је ве ко ви ма и ко ји има ста бил ност у 
ре а ли за ци ји сво јих ин те ре са и ци ље ва, што је основ ре а ли зи-
ра ју ће мо ћи. Ва ти кан је нај бо љи при мер да за моћ ни су нео-
п ход не еска дри ле ави о на, ви со ка тех но ло ги ја или огро ман 
бру то дру штве ни про из вод. Иако за основ по се ду је ду хов ну 
моћ, па па је ла ко мо же про јек то ва ти на по ли тич ку ра ван. На-
по ме ну ли смо да је сто га ис прав ни је го во ри ти о мо ћи у по-
ли ти ци, а не о по ли тич кој мо ћи јер мно ге, ако не и све вр сте 
мо ћи, мо гу има ти ути цај на по ли ти ку. Па пи не „ди ви зи је“ су 
се ис по ста ви ле ефи ка сни јим од со вјет ских.

Ма ки ја ве ли је го во рио ка ко је бо ље да вас се пла ше не-
го да вас во ле, што и ни је са свим тач но. Мо жда је ис прав-
но за кљу чи ти да је страх ду го трај ни ји осе ћај од љу ба ви али 
исто та ко су љу ди ор ни пре да уни ште ис хо ди ште стра ха не-
го љу ба ви, што зна чи да ће ис ко ри сти ти сва ку при ли ку да се 
осло бо де тог стра ха. Ап сурд но је го во ри ти о љу ба ви у шми-
тов ским по ли тич ким од но си ма при ја тељ-не при ја тељ али 
при вр же ност од ре ђе ном ску пу иде ја и по на ша ње у скла ду са 
тим, има ду го роч ни ју осно ву јер се не осе ћа те да де лу је те 

33 Ви де ти: Ste ven Lu kes, APower:RadicalView, Mac mil lan, Lon don, 1974
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про тив но соп стве ним пре фе рен ци ја ма. Со вје ти ни су Хлад ни 
рат из гу би ли због мањ ка вој не си ле већ због то га што ни су 
ус пе ли огром не ре сур се да кон вер ту ју у ре ла ци о ну моћ, и то 
тре ћи аспект ко ји се од но си на уса ђи ва ње уве ре ња. Стра хо-
вла да над ис точ но е вроп ским др жа ва ма по ка за ла се крх ком. 
Те зе мље су ис ко ри сти ле при ли ку ко ја им се пру жа ла да се 
осло бо де ко манд не мо ћи Со вјет ског Са ве за, ко јом је уте ри-
ван страх и на ме та на во ља. По сто је ми шље ња по ко ји ма су 
Со вје ти из гу би ли Хлад ни рат ка да су Мек до налд и Ко ка ко ла 
ушли у Ис точ ни блок, јер им је као је ди ни осло нац пре о ста ла 
ко манд на моћ.

Аме рич ки пред сед ник Двајт Ај зен ха у ер је пре по знао: 
„На во ђе ње љу ди да учи не не што, не са мо због то га што сте 
им ви та ко ре кли, већ за то што они то ин стик тив но же ле да 
учи не за вас.“34 Нео прав да но је сва ка ко пре на гла ша ва ти уло-
гу свих по јав них ефе ка та „ме ка не“ мо ћи јер је мо гу ће да не-
чи ја вој ска исто вре ме но пи је ко ка ко лу, је де биг мек и пу-
ца по Аме ри кан ци ма, али ни је мо гу ће да иста та вој ска бу де 
агре сив на уко ли ко по на ша ње САД сма тра ис прав ним. Дру го 
(у од ре ђе ним слу ча је ви ма) и тре ће ли це мо ћи осва ја ју ср це и 
ум, док пр во, ко манд но тј. „твр до“ осва ја бит ку јер укљу чу је 
от пор објек та мо ћи, ма кар и по ти снут. От пор моћ ни ку кад-
тад мо же из би ти на по вр ши ну, што се ви де ло и у слу ча је ви ма 
свр га ва ња ви ше де це ниј ских дик та тор ских вла да ви на.

За кљу чак је да је тре ће ли це ре ла ци о не мо ћи нај ви ши 
сте пен кон вер зи је по тен ци ја ла и оно че му би тре ба ло да те-
жи сва ки по сед ник мо ћи. Спо соб ност ком би но ва ња „твр де“ 
мо ћи при си ле и „ме ка не“ мо ћи при вла че ња, на зи ва се „па-
мет на“ моћ (smart po wer).35 Стра те ги је кон вер зи је под ра зу-
ме ва ју схва та ње кон тек ста и у скла ду са тим раз ви ја ње нај-
бо љих на чи на за ре а ли за ци ју ре сур са у ре ла ци о ну моћ. Пре 
да ље ана ли зе стра те ги ја кон вер зи је по треб но је утвр ди ти да 
ли је уоп ште мо гу ће из ме ри ти моћ?

34  Ци ти ра но у: Џо зеф Нај, Будућностмоћи, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2012, стр. 28 
35  Тер мин „па мет на моћ“, ско вао је Џо зеф Нај 2004. го ди не. Ви де ти: Jo seph S. 

Nye, SoftPower:TheMeans toSuccess inWorldPolitics, Pu blic Af fa irs, New 
York, 2004
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Какоизмеритимоћ?

Као што не мо же мо ре ћи не ком да га во ли мо 2,6 пу та 
ви ше не го не ког дру гог, та ко је те шко из ме ри ти ко ли ко је не-
ко моћ ни ји од дру гог. Јед но став но, не по сто ји уни вер зал на 
мер на је ди ни ца за ме ре ње мо ћи јер је она нео пи пљи ва ка те-
го ри ја, упра во из раз ло га што ре сур си мо ћи ни су исто што 
и моћ. Ла ко је из бро ја ти вој ни ке, ави о не, ра ке те, пре ме ри ти 
те ри то ри ју и из ра чу на ти бру то дру штве ни про из вод, али те-
шко је утвр ди ти ка ко ће се ти ре сур си ре а ли зо ва ти у од ре ђе-
ном кон тек сту и си ту а ци ји.

По тре ба за ме ре њем мо ћи ко ин ци ди ра са по чет ком ба-
вље ња овим фе но ме ном. По ку ша ји да се моћ кван ти фи ку је 
су вр ло број ни али при том не у спе шни. Реј Клајн, не ка да шњи 
ви со ки зва нич ник Цен трал не оба ве штај не аген ци је (Cen tral 
In tel li gen ce Agency: CIA) САД, ко ји је имао за да так да ана ли-
зи ра аме рич ко-со вјет ске од но се мо ћи, 1977. го ди не је об ја вио 
сле де ћу фор му лу за ме ре ње мо ћи: опа же на моћ = (ста нов ни-
штво + те ри то ри ја + еко но ми ја + вој ска) x (стра те ги ја + во-
ља).36 Све еле мен те ове фор му ле, осим ста нов ни штва и те ри-
то ри је, вр ло је те шко кван ти фи ко ва ти. Осим то га, кван ти тет  
ни је пре су дан чак и уко ли ко га је мо гу ће из ра зи ти. Ни је зна-
ча јан са мо број ста нов ни ка већ обра зов на, ста ро сна, со ци-
јал на струк ту ра и сл. Ни је бит на са мо ве ли чи на те ри то ри је 
већ број су се да, ду жи на оба ла, ре љеф, кли ма и мно ги дру ги 
фак то ри ко је је те шко из ра зи ти ци фра ма. Ма те ма тич ки је два 
да је мо гу ће из ра зи ти по је ди не ре сур се мо ћи, док ре ла ци о ни 
по јам мо ћи оста је не у хва тљив за тач но ме ре ње. Ипак, пре ма 
ис хо ди ма мо же мо утвр ди ти ко ли чи ну не чи је мо ћи, али без 
да по ку ша ва мо про на ћи уни вер зал ну мер ну је ди ни цу. Моћ 
се осе ћа и до жи вља ва, а те шко се из ра жа ва и ме ри.

Ро берт Дал је фор му ли сао три основ на мо де ла за ме ре-
ње мо ћи. Пр ви, ма те ма тич ки мо дел, ко ји се осла ња на те о-
ри ју ига ра и ко ји слу жи за ме ре ње мо ћи гла са ча. Дру ги, тзв. 
Њут нов мо дел ко ји ме ри моћ по ко ли чи ни про ме не у не чи јем 
по на ша њу. Иако је те шко са си гур но шћу од ре ди ти ко ли чи ну 

36  Ray S. Cli ne, WorldPowerAssessment1977:ACalculusofStrategicDrift, We-
stvi ew Press, Bo ul der, 1977, p. 140
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про ме не по на ша ња, овај мо дел ну ди од лич не „на о ча ре“ кроз 
ко је мо же мо по сма тра ти де ло ва ње мо ћи, на осно ву ана ли зе 
по сле ди ца тј. по на ша ња објек та мо ћи. Тре ћи, еко ном ски мо-
дел ко ји моћ ме ри пре ма то ме ко ли ко је моћ ник „за ра дио“ 
де ло ва њем на објект. Овај мо дел укљу чу је aнализу тро шко-
ви-ко ри сти на обе стра не, код моћ ни ка и код објек та.37 

Ја сно је да моћ ни је мо гу ће ма те ма тич ки при ка за ти због 
дис пер зи је и ра зно вр сно сти ко ја по сто ји код овог фе но ме на. 
Ипак, мо гу ће је „из ме ри ти“ успех моћ ни ка пре ма ана ли зи 
по на ша ња објек та. Да би се у пот пу но сти из ме ри ла ко ли чи-
на про ме не у по на ша њу објек та, би ло би по треб но рас по ла га-
ти свим ин фор ма ци ја ма о по чет ним пре фе рен ци ја ма објек та 
пре деј ства мо ћи (in put) у ком па ра ци ји са по сле ди ца ма узро-
ко ва ним де ло ва њем мо ћи (out put). Ово јед но став но ни је мо-
гу ће те је ме ре ње мо ћи осу ђе но на не до ста так ин фор ма ци ја. 
Осим то га, да би смо зна ли ка ко би се од ре ђе ни обје кат мо ћи 
по на шао без да је на ње га де ло вао моћ ник, мо ра ли би смо по-
сег ну ти за ме то дом кон тра фак ту ал но сти ко ји укљу чу је за-
ми шље не сце на ри је. У пре во ду, „шта би би ло кад би би ло“, 
те ни ка да са си гур но шћу не мо же мо зна ти ис ход не че га што 
се ни је до го ди ло. Ка да ка же мо да би до шло до Тре ћег свет-
ског ра та да ни је по сто ја ла ну кле ар на рав но те жа мо ћи из ме-
ђу САД и СССР, ми за ми шља мо сце на рио по ком би си гур но 
до шло до ра та да то оруж је ни је из ми шље но, иако то ни смо 
ис ку си ли. Про блем са кон тра фак ту ал ним за кљу чи ва њем је 
што смо осу ђе ни на спе ку ла ци је и што ни ка да не мо же мо 
про ве ри ти сво је тврд ње ко је мо жда и је су ис прав не.

Из до са да ка за ног, ви ди се да моћ ни је мо гу ће кван ти-
фи ко ва ти, али исто та ко зна мо ка да смо под деј ством мо ћи и 
ка да она ме ња или ус по ста вља на ше пре фе рен ци је у по на ша-
њу. Та ко ђе, мо же се ре ћи да је са ма моћ, иако не у хват њи ва, 
мер на је ди ни ца за по ли ти ку, по пут нов ца у еко но ми ји или 
енер ги је у фи зи ци. Сле де ће и нај ва жни је пи та ње за ову ана-
ли зу, од но си се на то ка ко од ре ђе ну ко ли чи ну ре сурс не мо ћи 
кон вер то ва ти у ствар ну?

37  Ви ше о Да ло вом кон цеп ту ме ре ња мо ћи у: Ro bert Dahl, TowardDemocrasy:
AJourney,Reflections:19401997,нав.де ло…, p. 844-845



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2013,год.IXvol.16 стр.221245

239

Стратегијеконверзијеипројектовањемоћи

За ми сли те да има те до бар ауто пар ки ран у га ра жи али 
не уме те да га во зи те. Или да на по ли ци има те го ми лу рет-
ких и ску пих књи га, ко је ма ло ко има, али да их ни сте про-
чи та ли. На по ли ци сто ји ре сурс (зна ње) ко је ни је про јек то-
ва но у ре ал ну моћ. Слич но је у уну тра шњој и ме ђу на род ној 
по ли ти ци, ка да од ре ђе не по ли тич ке пар ти је, др жав ни ци или 
др жа ве, рас по ла жу ре сур си ма мо ћи ко је успе ва ју или не, да 
пре тво ре у ре ла ци о ну моћ.

По пу лар но је ис ти ца ње НР Ки не као иза зи ва ча Сје ди-
ње ним Аме рич ким Др жа ва ма и зе мље ко ја ће је по мо ћи вр ло 
бр зо пре те ћи. Ова ко по јед но ста вље но за па жа ње је опа сно и 
те ра на ве ли ку гре шку ка да се го во ри о мо ћи јер огра ни ча-
ва на ре сурс ни тип. Ка да се ка же да ће Ки на уско ро пре те-
ћи САД по бру то дру штве ном про из во ду, бро ју ави о на или 
про из вод њи ауто мо би ла, не ис ти че се да су на ве де ни фак то-
ри, иако од раз мо ћи, ипак онај па сив ни вид ко ји не га ран ту је 
ре а ли за ци ју ци ље ва. Ки на још увек ни је про јек то ва ла свој 
по тен ци јал у моћ, или је сте са мо ма ли део. Ра ди по сти за-
ња же ље них ис хо да, Ки ни су по треб не аде кват не стра те ги је 
кон вер зи је мо ћи.

У прет ход ном де лу смо ис та кли нај зна чај ни је еле мен-
те мо ћи као што су су бје кат, обје кат, кон текст, пер цеп ци-
ја, по на ша ње, ци ље ви, ин те ре си, пре фе рен ци је. Стра те ги је 
кон вер зи је узи ма ју у об зир све ове еле мен те ка да пре зен ту ју 
нај бо ље на чи не ка ко ре сур се тран сфе ро ва ти у ре ал ну моћ. 
Нај бит ни је што мо ра ура ди ти стра тег тј. онај ко ји фор му ли-
ше стра те ги ју, је сте да пре по зна кон текст, аре ну у ко јој се 
де ша ва ју „игре мо ћи“. Све о бу хват ним уви дом у аре ну игре, 
стра тег пре по зна је огра ни че ња ко ја на ме ће кон текст, као и 
оне фак то ре ко ји има ју ком па ра тив ну пред ност упра во јер 
се све од и гра ва у да том кон тек сту. По на ша ње су бјек та мо ћи 
мо ра би ти у скла ду са пре по зна тим кон тек стом и он мо ра 
по сег ну ти за оним на чи ни ма ре а ли за ци је мо ћи ко ји нај ви ше 
од го ва ра ју та квом окру же њу. Моћ ник не сме по ку ша ва ти да 
оства ри сво је ин те ре се кроз упо тре бу вој не си ле та мо где би 
еко ном ске санк ци је би ле ефи ка сни је и омо гу ћи ле исти ис-
ход без људ ских жр та ва на обе стра не. Ов де се вра ћа мо на 
ме ре ње мо ћи. Кон вер зи ја је бо ља ако је „јеф ти ни ја“ тј. ако је 
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мо би ли са но ма ње ре сур са мо ћи, ако по сто ји ма ње тро шко ва 
(људ ске жр тве, но вац), а да је при том по стиг нут же ље ни циљ. 
Ка да по гле да мо ис ход аме рич ке ин ва зи је на Ирак, ко ји сво је 
по на ша ње ни је ускла дио са ци ље ви ма и ин те ре си ма САД ни 
на кон вој не ин тер вен ци је и ко ји је да нас под иран ском „ша-
пом“, ја сно је да стра те ги ја кон вер зи је ни је би ла аде кват на. 
Сто ти не хи ља да жр та ва, ма те ри јал на ште та у ми ли јар да ма 
до ла ра, ис цр пљен аме рич ки вој ни бу џет, оштре кри ти ке јав-
но сти, при ка зу ју да је мно го ре сур са мо би ли са но без оства-
ре ња ци ља. До ду ше, оста је пи та ње, ка кав је за и ста био циљ 
САД у Ира ку. То је та ко ђе зна чај но за де фи ни са ње стра те ги ја 
кон вер зи је јер без ја сно фор му ли са них ци ље ва моћ ни ка не ма 
ни стра те ги је, ни мо ћи, већ са мо упо тре бе „си ле ра ди си ле“.

Со вјет ски Са вез, уме сто да је ула гао у ре фор му еко но-
ми је и иде о ло ги је, ула гао је у ра ке те, ави о не, оба ве штај ну 
мре жу и ну кле ар не ар се на ле ко ји ни су спре чи ли крах др жа-
ве. Хи тлер је од ли чан при мер до бре стра те ги је кон вер зи је 
мо ћи на уну тра шњем, али у по след њој ин стан ци ло ше на ме-
ђу на род ном пла ну. Хи тлер је ис ко ри стио кон текст и ре сур-
се ко ји су му би ли на рас по ла га њу и ус по ста вио ап со лут ну 
власт у Не мач кој, али је на ме ђу на род ном ни воу на од ре ђе-
ним ме сти ма, по пут од но са са Со вјет ским Са ве зом, по ку шао 
сво ју моћ да про јек ту је си лом уме сто кроз парт нер ство, иако 
је на овај дру ги на чин мо гао да оства ри сво је ци ље ве. Швај-
цар ска је раз ви ла ма е страл ну стра те ги ју кон вер зи је мо ћи 
та ко што је ис ко ри сти ла кон текст учвр стив ши не у трал ност, 
на мет нув ши се као не при стра сан играч на ме ђу на род ној по-
ли тич ко-еко ном ској сце ни и си гур но скла ди ште за ка пи тал 
без за ла же ња у ње го во по ре кло.

Број ни су ис ку стве ни при ме ри ло ших и до брих стра-
те ги ја кон вер зи је мо ћи у да том кон тек сту, али се вр ло ма-
ло па жње по све ћу је те о риј ској ана ли зи ових стра те ги ја, уз 
пар из у зе та ка. У САД по сто ји Ко ми си ја за па мет ну моћ при 
Цен тру за стра те шке и ме ђу на род не сту ди је, ко ја са екс перт-
ског ста но ви шта при ла зи про бле му кон вер зи је мо ћи у по ли-
ти ци.38 Ова ко ми си ја тра жи нај бо ље стра те ги је за од ре ђе не 
слу ча је ве у да том кон тек сту и по ку ша ва да ство ри усло ве за 

38  Ви де ти: Ric hard Ar mi ta ge, Jo seph S. Nye, CSISCommissiononsmartpower:
ASmarter,MoreSecureAmerica, Cen ter for Stra te gic and In ter na ti o nal Stu di es, 
2007
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нај ве ћи „при нос“ ре сур са мо ћи, ана ли зи ра ју ћи нај бо ље мо-
ду се за што ве ћу ис ко ри шће ност тих ре сур са.

У бу ду ћем пе ри о ду, по ста ће ја сно да ће се слич на те ла 
ко ја се ба ве стра те ги ја ма кон вер зи је мо ћи, умно жа ва ти јер 
су по себ но зна чај на у кон тек сту гло ба ли за ци је и дис пер зи је 
мо ћи. Ком плек сност се мул ти пли ко ва ла, а са мим тим је моћ 
по ста ла не пред ви дљи ви ја и те же са зна тљи ва. Сва ки прак-
ти чар по ли ти ке мо ра ће до но си ти од лу ке и ко ри сти ти сво ју 
моћ у скла ду са оп ти мал ним стра те ги ја ма, уко ли ко ми сли да 
оства ри за цр та не ци ље ве, и на кра ју кра је ва, оп ста не у гла-
ди ја тор ској аре ни у ко јој се од и гра ва ју бес по штед не „игре 
мо ћи“.  

*

По ку ша ли смо да при ка же мо ком плек сност фе но ме на 
мо ћи ко ји пер ма нент но фа сци ни ра и по ста вља те шко ре ши ве 
за го нет ке. При ка за ли смо зна чај раз ли ко ва ња у схва та њу мо-
ћи као ре сур са и мо ћи као ре а ли за ци је ци ља, и на по ме ну ли 
да пр ва вр ста за пра во и ни је моћ пре ма сво јој су шти ни. Моћ 
је увек ре ла ци о на ка те го ри ја ко ја укљу чу је од нос су бје кат-
обје кат, где по сто ји на ме ра су бјек та да ре а ли зу је по ста вље не 
ци ље ве и ин те ре се. Ви де ли смо да се те жња за мо ћи на ла зи 
ду бо ко уко ре ње на у сва ком чо ве ку. Та те жња се не од но си 
са мо на оно ли ко ко ли ко је до вољ но већ кон стант но на го ни 
чо ве ка као „би ће стра ха“ на ви шак мо ћи.

Моћ има два основ на ли ца, ко манд но (твр до) и ко оп тив-
но (ме ко), а раз ли ка из ме ђу њих утвр ђу је се пре ма на чи ну по-
на ша ња вољ ног објек та мо ћи. При влач ност је у прак тич ном 
сми слу ду го трај ни ја моћ и до но си о ци по ли тич ких од лу ка јој 
мо ра ју те жи ти. Твр до ли це мо ћи мо же скре ну ти у упо тре бу 
си ле ко ја че сто ни је моћ, већ од раз не мо ћи. Иако ју је те шко 
из ме ри ти, зна мо ко ли ко мо ћи не ко по се ду је без ње не кван ти-
фи ка ци је уни вер зал ним мер ним је ди ни ца ма.

Пре по зна ти кон текст је еле мент без ког моћ ник не мо-
же аде кват но „унов чи ти“ сво ју моћ. Пер цеп ци ја и со ци јал на 
кон струк ци ја о то ме ко ли ко је не ко мо ћан та ко ђе пред ста вља 
не што на шта се мо ра озбиљ но ра чу на ти у „игра ма мо ћи“ и 
стра те ги ја ма кон вер зи је.
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„Па мет на“ моћ пру жа увид у нај бо љи из бор тих стра-
те ги ја ко ји ма моћ ник на нај бо љи на чин мо би ли ше ре сур се и 
пре тва ра их у ре а ли зи ра ју ћу моћ тј. узрок оства ре ња по ста-
вље них ци ље ва. Пре зен то ва ни су од ре ђе ни ем пи риј ски при-
ме ри до брих и ло ших стра те ги ја и да ти прак тич ни са ве ти ка-
ко оства ри ти нај бо љи „при нос“ у ис ко ри шћа ва њу по тен ци ја-
ла ко ји ма моћ ник рас по ла же. Овај рад има циљ да под стак не 
да ља ис тра жи ва ња про бле ма кон вер зи је мо ћи у по ли ти ци 
ко ји мо гу исто вре ме но до при не ти на уч но-те о риј ском зна њу, 
али и ефек тив ни јем оства ре њу „оп штег до бра“ као основ не 
свр хе по ли ти ке. 

BogdanStojanovic

POWERCONVERSIONPROBLEMIN
POLITICS:FROMRESOURCES

TORELATIONSASPECT

Sum mary

Inthispaper,authorwillanalyzedifferentinterpretations
ofpowerinpoliticaltheorythroughtheprismofpowerconver
sionprocessfrompowercapacityintorelationalpower.Thepa
perwill try to answer the questions like: “Is the unmanifested
power,poweratall?”;“Howtomeasuretheutilizationofpower
capacities?”;“Are thereuniversal strategies forpowerconver
sion?”.Itisnecessarytoputintoperspectivetheveryconceptof
powerwhichwasmainly taken forgrantedwithoutreal insight
into its essence.The existing theoreticalaporias regarding the
essenceandreachof thepowerconcept inpolitics,authorwill
try toovercomebyadetailedanalysisof thepowercategories
andbyseparatingthemostadequateunderstandingofthecon
ceptasthecategoryofthispaper.Althoughthepoliticaltheorists
sofarhavebeenveryactiveinanalyzingpower,force,violence,
authorityandotherrelatedconcepts,theydidnotgetveryfarin
understandingthephenomenonofconversionfrompotentialin
toarealizablepower.Itwouldappear,withfewexceptions,that
sofarenoughhasnotbeensadwhenitcomestopowerconver
sionstrategyin(international)politics.Inthispaper,therewill



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2013,год.IXvol.16 стр.221245

243

bementionofstrategiesofuseandnonuseof“hard”and“soft”
power,withanalysisofrelativelynewconceptof“smart”power.
Theauthorwilltrytogiveanswerstoquestionsimposedbythese
phenomenaoratleasttodeterminethecourseandtherightpath
insearchingforthem.Theaimoftheworkisreflectedinputting
onthe“glasses”throughwhichtheviewtopolitics,wherepower
isthecentralcategory,willbemuchclearer.
Keywords:power,politics,force,strategy,conversion,context,

perception,behavior,interests.
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Re su me

Inontologicalsense,power isa termwhich isdifficult to
comprehend. Nevertheless, we have determined that it always
impliessubjectobjectrelations,whichmeansthatitassumesa
modeofactivity.Resourcesofpowerconstituteapassive,butthe
soleprocessoftheiractivationwiththepursuitofgoals,essen
tially representspower.Thephysicsof power is notabsolutely
determined,hence it ismoreeasily felt thanunderstood.Every
personinclinestowardspowerduetoitssoleessence,becauseit
wishestosecureandstrengthenitsexistence.Thisiswhyitseeks
agreaterammountofpowerthanitactuallysuffices,eventhough
itisdifficult,ifnotimpossible,tomeasurepower.Therearedif
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ferentkindsofpower,onthebasisofdifferentcriteria,ofwhich
twoaremostimportant(softandhard),withthethirdcombining
previoustwo,socalledsmart(clever)power.Differentkindshave
alowerorhigherefficiencyinfulfillinggoals,anditisdetermined
thatpowerbasedonforceisshorterindurationwhencompared
tocooptivepower,whichisbasedonattractiveness.

Interestscategoryisalsoplacedinthecoreofpowerand
constitutesafundamentalelementofgoalswhichtheholderwis
hestorealize.This(non)realizationistakingplaceinanarena
called context,whose recognition is of paramaunt importance.
The selection of methods, means, techniques and instruments
gas tobe incompliancewithaspecificcontext,because in the
contrary,theholderwillnotrealizehis/hergoals,regardlessof
the resourcesatdisposal.Conversionofpower fromresources
(potential)torealrepresentsthemostimportantelementofthis
analysis,andthepapergivesageneralinsightintoselectionof
themostappropriatestrategy.

Notenoughsignificancehasso farbeenattributed to the
powerconversionproblem, inspiteof thedemandsof theoreti
cal,butespeciallypracticalcore.Subjectiveaspectplaysama
jorpartaswell,inthephenomenaofperceptionofpower,which
ingivencontextmaycometotheforefront.Thispaperconstitutes
a„triggeringfactor“infurthermaterialresearchoftheconver
sionproblem,whichisofessentialimportanceforpoliticaltheo
reticiansandpractitioners.

 Овај рад је примљен 17. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 14. априла 2013. године.
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ДушанГујаничић*

ЛЕ ГИ ТИ МИ ТЕТ У ПО ЛИ ТИЧ КОМ  
ЖИ ВО ТУ СР БИ ЈЕ - ЈЕД НО ВИ ЂЕ ЊЕ**

Са же так

Легитимитет је један од најчешће заступљених и
истовременонајзначајнијихпојмоваудруштвенимнаукама
уопште.Натемељулегитимитетакојијемењаосвојоснов
у историји почива целокупан друштвени, па самимтим и
политичкипоредак.Утекстусепослекраћетеоријскеана
лизеразматрајупосебноупечатљивислучајевинелегитим
ногпоступањаразличитихполитичкихактераиинститу
ција.Легитимитетјесложенакатегоријакојајеподложна
непрестаној провери и учвршћивању, првенствено путем
народног изјашњавањана изборимаи референдумима, али
и законитим деловањем институција као и одржавањем
каквогтаквог додира са грађанима и реалношћу уопште.
Утексту су одабрани одређени, по нашеммишљењу, врло
битнипојмовикојиумањојиливећојмериутичуналегити
митетједногдржавноправногпореткаиинституцијакао
његовихсаставнихделова.
Кључнеречи: легитимитет, легалитет,политичкеинсти

туције,факторилегитимитета.
Ети мо ло шки гле да но, ла тин ска реч lex(за кон) је за јед-

нич ка ка ко пој му ле ги ти ми те та, та ко ре ци мо и ле га ли те та. 
Оба два срод на пој ма, иако за јед нич ког је зич ког по ре кла, 
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има ју ја сно одво је на зна че ња у до ме ну прав них и по ли ти ко-
ло шких на у ка. Легалитетозна ча ва за ко ни тост, од но сно по-
сту па ње у скла ду са ва же ћим за кон ским и прав ним нор ма ма 
уоп ште. С дру ге стра не, легитимитет пре вас ход но зна чи 
при хва тљи вост, до пу ште ност, оправ да ност и слич но. Из ово-
га не дво ми сле но про из и ла зи да ле га ли тет има пре те жно фор-
мал ну ди мен зи ју, тач ни је ин си сти ра се на фор мал ној стра ни 
од но са - ле гал но је оно за шта се утвр ди да је у скла ду с ва-
же ћим прав ним нор ма ма, не за ви сно од то га ка кве су до тич-
не нор ме. С дру ге стра не, вр ло че сто ни је ла ко, од но сно по 
пра ви лу је то увек те же не го код ле га ли те та, уста но ви ти ко је 
по на ша ње или по сту па ње је ле ги тим но или ни је. ,,Са ста но-
ви шта прав не си гур но сти, не спор но је да ле га ли тет тре ба да 
има пред ност у од но су на ле ги ти ми тет.’’1 Да кле, оно што је 
фор мал но по сма тра ју ћи ле гал но не мо ра би ти и ле ги тим но 
и обр ну то, не што што де лу је као оправ да но или при хва тљи-
во не мо ра исто вре ме но би ти у скла ду са за ко ном.2 Ле ги ти-
ми тет се мо же од ре ди ти као ,,при ста нак при пад ни ка јед не 
по ли тич ке за јед ни це тј. др жа ве, на по сто је ће ин сти ту ци је 
вла сти и њи хо ве вр ши о це за то што су у са гла сно сти са не-
ким ви шим на че ли ма (прав де, де мо кра ти је, јед на ко сти) или 
што су обра зо ва ни по од ре ђе ним про це ду рал ним пра ви ли-
ма (на ви ше стра нач ким из бо ри ма, на сло бод ним из бо ри ма, 
пред ста вља њем свих ре ле вант них дру штве них ску пи на).’’3 
До ду ше, ни је зго рег по ме ну ти и чи ње ни цу да у по је ди ним 
за пад ним је зи ци ма се ова два из ра за упо тре бља ва ју на на-
чин ко ји би у да тој си ту а ци ји у срп ском струч ном из ра жа-
ва њу изазваo мо жда за бу ну или кон фу зи ју. Та ко на при мер 
у фран цу ском је зи ку се ка же ‘’fils illégi ti me’’ за ван брач ног 
си на, или у ита ли јан ском ‘’illegittimità’’ за не за ко ни тост, или 
пак у ен гле ском ‘’il le gi ti ma te ac tion’’ за не за ко ни ту рад њу и 
сл. Ја сно је да кле да је ле га ли тет стро го прав ни по јам док 
ле ги ти ми тет има јед ну ши ру, пре све га со ци о ло шку и по ли-
ти ко ло шку ди мен зи ју.4

1 Ду шан Гу ја ни чић, ,,Ре фе рен дум - об лик на род ног из ја шња ва ња про тив оту-
ђе ња вла сти'', Политичкаревија, 2/2011, стр. 339.

2 Кад ка же мо ,,за кон’’ ми сли мо пре све га на тај по јам  у ма те ри јал ном сми слу, 
то јест на би ло ко ји оп шти прав ни акт - устав, за кон, уред бу...

3 Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције, Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град, 2000, стр. 192.

4 Као сво је вр сни до каз ове тврд ње мо же по слу жи ти чи ње ни ца да од ред ни ца 
,,ле ги ти ми тет’’ ни је об ја шње на ни ти на ве де на у по зна тој прав ној ен ци кло-
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Оно што по себ но од ли ку је по јам ле ги ти ми те та је сте 
го то во кон стант на по тра га за осно вом би ло да го во ри мо о 
не кој ин сти ту ци ји, пра ву, кон крет ном по на ша њу или уоп ште 
це ло куп ном дру штве ном по рет ку (ко ји се на рав но да ље мо-
же раз ло жи ти на сво је са став не де ло ве, као што су прав ни, 
еко ном ски или дру ги ви до ви по рет ка). То он да зна чи да је 
,,про цес ле ги ти ми са ња по ли тич ког по рет ка знат но ши ри од 
про стог из бор ног из бор ног по твр ђи ва ња вла да ју ће струк ту-
ре.’’5 Да би јед на власт и по ли тич ки ре жим у це ли ни мо гли 
би ти при хва ће ни од стра не свих или (што је ре ал ни је) ве-
ћег де ла гра ђа на, нео п ход но је, из ме ђу оста лог као је дан од 
усло ва ле ги тим ног по сту па ња, њи хо во де ло ва ње са гла сно 
ва же ћим прав ним нор ма ма. За ко ни то по сту па ње др жав них 
и по ли тич ких ин сти ту ци ја сва ка ко је сте је дан од ну жних 
пред у сло ва за ја ча ње њи хо вог ле ги ти ми те та, али то ни је и 
до вољ но. Прав ни и др жав ни по ре дак мо ра ју га ран то ва ти и 
шти ти ти ми ни мум основ них и оп ште при хва ће них вред но-
сти да би мо гли пре тен до ва ти на при хва ће ност и са мим тим 
ста бил ност и кон ти ну и тет. 

Сма тра мо та ко ђе да се о пој му ле ги ти ми те та не мо же 
го во ри ти без освр та на чу ве ни кон цепт оп штег или јав ног 
до бра, у оном до бро по зна том ру со ов ском сми слу те ре-
чи (bien public). Спо на са ан тич ким пој мом де мо кра ти је се 
упра во огле да у иде а лу гра ђа ни на-по је дин ца ко ји све сво је 
ду хов не сна ге, ин те лек ту ал не спо соб но сти и мо рал ни ин те-
гри тет ста вља у слу жбу оп штег, за јед нич ког до бра кроз уче-
шће у јав ном жи во ту. Из ван вре мен ске пер спек ти ве по сма-
тра но упра во би оства ре ње ан тич ког иде а ла са мо све сног и 
дру штве но ан га жо ва ног гра ђа ни на, кроз де ло ва ње у окви ру 
др жав них ор га на раз у ме се, до при не ло оства ри ва њу нај ве ћег 
мо гу ћег сте пе на ле ги тим но сти по ли тич ких ин сти ту ци ја и 
си сте ма. При том, не тре ба из гу би ти из ви да да је ,,би ло ма ло 
оних ко ји су се пре да ва ли и жр тво ва ли за оп ште и јав не ин-
те ре се, од но сно да је би ло мно го те же по сти ћи са гла сност и 
удру жи ва ње за не ки трај ни циљ и вред ност (,,за не што’’) не-
го се гру пи са ти и удру жи ва ти на су прот или про тив не ког.’’6 

пе ди ји, док не ке чи сто прав не ка те го ри је истог ети мо ло шког ко ре на (ле ги-
ти ма ци ја, ле ги ти ма ци о ни па пи ри...) је су. 

5 Пе тар Ма тић, Ђор ђе Сто ја но вић, ,,По ли тич ка по др шка и уте ме ље ње де мо-
крат ских вред но сти’’, Српскаполитичкамисао,3/2011, Бе о град, стр. 207.

6 Ми лан Ма тић, О српском политичком обрасцу, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о-
град, 2000, стр. 102. Ја сну по твр ду ово га смо има ли на кон 5. ок то бра 2000. 
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СлучајСрбијеуобновљеном
вишестраначкомсистему

Као оправ да на по ла зна тач ка у раз ма тра њу ле ги ти ми-
те та у по ли тич ком жи во ту  Ср би је нам се чи ни тре ну так ус-
по ста вља ња ви ше стра нач ког жи во та у Ср би ји и са мим тим 
по ли тич ког плу ра ли зма. У прет ход ном пе ри о ду то ком тра-
ја ња јед но пар тиј ског ре жи ма те шко да би при ча о ле ги ти-
ми те ту по ли тич ких ин сти ту ци ја и по рет ка има ла пре ви ше 
сми сла има ју ћи у ви ду знат но огра ни че ње основ них људ-
ских пра ва и сло бо да и не по сто ја ње по ли тич ког плу ра ли зма 
до ‘90-их го ди на про шлог ве ка.  С об зи ром на не ста бил ност 
де мо кра ти је у Ср би ји и ду го тра јан (ви ше де це ниј ски) про цес 
ства ра ња ста бил них ин сти ту ци ја ко ји че ка на шу зе мљу, ја-
сно је да ми не мо же мо у окви ру јед ног члан ка из не ти ли-
сту свих по зна тих и ма ње по зна тих при ме ра не ле ги тим ног 
по сту па ња по ли тич ких ак те ра и ин сти ту ци ја. С то га смо се 
опре де ли ли да са мо не ке, при лич но упе ча тљи ве и ка рак те-
ри стич не слу ча је ве ов де из не се мо ко ји илу стру ју на пр вом 
ме сту не до ста так по ли тич ке (а вр ло че сто и др жа во твор не) 
све сти, па и по ли тич ке кул ту ре ак те ра по ли тич ког жи во та 
у Ср би ји.

У кон тек сту пи та ња о ле ги тим но сти др жав них ин сти-
ту ци ја ве о ма је за ни мљив и  ин ди ка ти ван при мер бив шег 
пред сед ни ка Ср би је Ми ла на Ми лу ти но ви ћа (1997-2002). Са-
ма ње го ва из бор на по бе да је од до брог де ла јав но сти и дру-
штве но-по ли тич ких чи ни ла ца би ла оспо ре на са ста но ви шта 
за ко ни то сти7, али те тврд ње ни ка да ни су до би ле зва ни чан 
и ин сти ту ци о нал ни епи лог. Но, по ред оспо ре ног ле га ли те та 
ње го вог из бо ра, још ин те ре сант ни ји је ле ги ти ми тет ње го вог 
пред сед ни ко ва ња, на ро чи то на кон 5. ок то бра 2000. го ди не. 

кад је би ло очи глед но да је ра зно род ној и гло ма зној ко а ли ци ји би ло лак ше 
да се удру жи про тив ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, не го да об но ви зе-
мљу.

7 Сум ња ло се у пр вом ре ду на ре зул та те про гла ше не у мно гим ме сти ма на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Фан та зма го рич них 100% гла со ва за Ми ла на Ми лу ти но-
ви ћа у ме сту Ју ник у Ме то хи ји где го то во ис кљу чи во жи ве Ал бан ци и где је 
мо ра ла чак и Вој ска Ју го сла ви је да се ан га жу је у ци љу ели ми на ци је ору жа не 
по бу не го во ре при лич но са ми за се бе.
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На и ме, у пр вом де лу ње го ве вла да ви не од 1997. до 2000. овај 
по ли ти чар се на ла зио у ду бо кој сен ци Сло бо да на Ми ло ше-
ви ћа као пред сед ни ка са ве зне др жа ве. Го то во ни је дан ње гов 
зна чај ни ји по ли тич ки акт ни је остао упам ћен из тог вре ме-
на, са из у зет ком пре го во ра у Рам бу јеу и Па ри зу не по сред но 
пред по че так НА ТО агре си је 1999. го ди не, ка да је на сту пао 
као шеф срп ске де ле га ци је. С дру ге стра не, ње го ва по ли тич-
ка скрај ну тост је у пу ном ин тен зи те ту до шла до из ра жа ја по-
сле пе то ок то бар ских про ме на. У окви ру пот пу но но вих по-
ли тич ких окол но сти и но ве по ли тич ке гар ни ту ре тог пе ри о-
да, пред сед ник Ср би је, са свим изо ло ван, се прак тич но на шао 
у по зи ци ји ,,стра ног те ла’’. Ње гов ле ги ти ми тет, иона ко при-
лич но окру њен већ од пр вог да на пред сед нич ког ман да та је 
пот пу но не стао до ис те ка ње го ве функ ци је. Остао је за пам-
ћен као по ли тич ки нај сла би ји пред сед ник Ср би је до са да ко-
ји ни кад ни је озбиљ ни је ко ри стио сво ја устав на овла шће ња.8

Пи та ње ле ги ти ми те та у јед ном свом сег мен ту се по-
ста ви ло на при лич но екла тан тан на чин и на кон пре ви ра ња 
у Ср би ји кра јем 2000. го ди не. Kao што ће мо у на став ку тек-
ста при ка за ти, по сле 5. ок то бра исте го ди не, но во у спо ста-
вље не вла сти ни су у пот пу но сти пре ки ну ле ста ру не га тив-
ну прак су по је ди них не ле ги тим них ви до ва по на ша ња и из-
град ње ин сти ту ци ја мањ ка вог ле ги ти ми те та. На и ме, на кон 
ве ли ких пе то ок то бар ских про ме на 2000. го ди не у јав но сти 
се по ја ви ла ди ле ма да ли по сто је ћи прав ни про пи си (а на пр-
вом ме сту Устав) до не ти од стра не та ко зва ног прет ход ног 
ре жи ма за слу жу ју и да ље по што ва ње и при ме ну у прак си. 
Ве ћи део по бед нич ке ко а ли ци је је за сту пао ра ди ка лан став 
го то во ре во лу ци о нар ног рас ки да са по сто је ћим прав ним по-
рет ком, док је глав ни за го вор ник ста ва о по тре би по што ва ња 
ва же ћих прав них нор ми док се оне не про ме не на ле га лан, 
пред ви ђен на чин био та да шњи са ве зни пред сед ник. Украт-
ко, пи та ње ле ги ти ми те та прав них про пи са у том ,,по стре-
во лу ци о нар ном’’ пе ри о ду до пр вих из бо ра се нај ди рект ни је 
по ста ви ло. То је фак тич ки до ве ло до то га да се јав ност на 
не ки на чин по де ли на ,,ле га ли сте’’ и ,,ре во лу ци о на ре’’. Све 
ово на рав но на во ди на пи та ње, по на шем ми шље њу зна чај-

8 Па ра док сал но зву чи чи ње ни ца да је чак и в.д. пред сед ни ка Ре пу бли ке по сле 
ње га На та ша Ми ћић (2002-2003) де ло ва ла ауто ри та тив ни је, и по ред про бле-
ма тич не устав но сти не ких ње них од лу ка (ван ред но ста ње итд...).
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но и са прак тич ног и са те о риј ског ста но ви шта, о при ро ди 
по ли тич ких про ме на по чев од 5.ок то бра 2000. го ди не и још 
зна чај ни је ши рих дру штве них по сле ди ца ко је су оне оста ви-
ле. Сма тра мо да ни ре во лу ци ја, а ни пуч, ка ко се то мо же 
чу ти у де лу на ше по ли тич ке и ши ре јав но сти, не мо гу би ти 
од го ва ра ју ће ква ли фи ка ци је за ове по ли тич ке до га ђа је. Од го-
вор би сва ка ко зах те вао ка ко прав ни и по ли ти ко ло шки, та ко 
и со ци о ло шки при ступ; јед ном реч ју мул ти ди сци пли нар но 
про у ча ва ње да те по ја ве. 

С дру ге стра не, је дан од нај фла грант ни јих слу ча је ва 
,,по вре де’’ ле ги ти ми те та по ли тич ког и устав ног по рет ка у 
це ли ни је фак тич ко не по сто ја ње ин сти ту ци је Устав ног су да 
у пе ри о ду од кра ја 2000. го ди не до по чет ка 2002. Ово ни је би-
ла је ди на бло ка да ра да ове ин сти ту ци је, али је сва ка ко би ла 
нај ду жа и нај и зра зи ти ја. Де лу је го то во не ве ро ват но чи ње ни-
ца да чак и др жа ва ,,фа сад не’’ де мо кра ти је ка ква је Ср би ја 
до пу сти то ли ко ду га чак ин сти ту ци о нал ни ва ку ум. Тим пре 
што су се у до тич ном пе ри о ду де ша ва ла круп на по ли тич ка 
пре ви ра ња ко ја су ре зул ти ра ла од у зи ма њем пре ко 40 по сла-
нич ких ман да та по сла ни ци ма вла да ју ће ко а ли ци је ко ји су на 
овај или онај на чин до шли у су коб са остат ком вла да ју ће ве-
ћи не. Ка да је нај зад кон сти ту и сан, Устав ни суд је до нео од-
лу ку о не у став но сти до тич не од лу ке о од у зи ма њу ман да та 
за у зев ши прав но схва та ње да су по сла ни ци а не стран ке вла-
сни ци ман да та. Та да шња ре пу блич ка вла да и по ред устав-
не оба ве зе да у слу ча ју по тре бе обез бе ди из вр ше ње од лу ка 
Устав ног су да је оста ла па сив на и сва ка ко из днев но по ли тич-
ких раз ло га од би ла да до при не се ста бил но сти по рет ка и за-
ко ни то сти у по на ша њу.

По ред то га, вр ло упа дљив слу чај мањ ка во сти ин сти-
ту ци о нал ног ле ги ти ми те та се збио 2006. го ди не у пе ри о ду 
усва ја ња но вог, тзв. ,,ми тров дан ског’’ уста ва. Са мо рас пи си-
ва ње дво днев ног ре фе рен ду ма о из ја шња ва њу у ве зи но вог 
нај ви шег ак та је крај ње не у о би ча је на прак са9. И по ред нај ве-
ћег на по ра, те шко је про на ћи аде кват но оправ да ње за ова кву 
од лу ку, као и не ко слич но по зи тив но ис ку ство у том сми слу. 
С дру ге стра не, пи та ње хим не, као јед ног од сим бо ла др жа-

9 Ви де ти о то ме де таљ ни је у: Ду шан Гу ја ни чић: ,,Ре фе рен дум - об лик на род-
ног из ја шња ва ња про тив оту ђе ња вла сти’’, Политичка ревија, бр. 2/2011, 
стр. 325-348.
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ве, ре ци мо у но вом уста ву је оста ло пот пу но не за па же но од 
стра не струч не и ши ре јав но сти. едан, ре кли би смо ,,жи вот-
ни ји’’ и обич ном чо ве ку сва ка ко ја сни ји вид не ле ги тим ног 
по сту па ња по ли тич ке ка сте (реч ,,ели та’’ би ов де би ла ве-
ру је мо пре тен ци о зна и нео д ре ђе на) би мо гао би ти при мер 
усва ја ње пе сме ,,Бо же прав де’’ као др жав не хим не. И по ред 
не спор но ве ли ке по пу лар но сти ове ком по зи ци је у на ро ду 
(из ра же не по го то во на опо зи ци о ним оку пља њи ма ‘90-их го-
ди на), те шко се мо же са си гур но шћу ре ћи да би она има ла 
нај ве ћу по др шку на евен ту ал но рас пи са ном ре фе рен ду му у 
кон ку рен ци ји оста лих пе са ма, по го то во има ју ћи у ви ду не-
у спе шан ре фе рен дум у ве зи хим не то ком 1992. го ди не. При-
мер при пад ни ка сред њих и на ро чи то ста ри јих ге не ра ци ја 
љу ди у Ср би ји ко ји се још ни су до вољ но ,,са жи ве ли’’ са овом 
пе смом је при лич но очи гле дан то ком мно гих зва нич них ма-
ни фе ста ци ја.

Изборнисистемкаофактормањкалегити
митета

Број ни по ли ти ко ло зи су у сво јим ана ли за ма ис та кли је-
дан хро ни чан про блем срп ске де мо кра ти је по след њих го ди-
на. Го во ри се на и ме о ра сту ћој кри зи ле ги ти ми те та по ли тич-
ких ин сти ту ци ја, а по ве за но с тим  и по ли тич ких стра на ка. 
Је дан од сва ка ко нај ва жни јих узро ка ове не га тив не по ја ве је 
и из бор ни си стем Ср би је ко ји кроз свој про пор ци о нал ни вид 
у ве ли кој ме ри де пер со на ли зу је и обез ми шља ва ин сти ту-
ци ју на род ног пред став ни ка. Про пор ци о нал ни си стем, чи ја 
је глав на (пре све га те о риј ска) вред ност да обез бе ђу је рав-
но мер но и пра вич но пред ста вља ње стра на ка у пар ла мен ту 
сра змер но њи хо вом из бор ном ре зул та ту, у слу ча ју Ср би је 
ни је дао пре ви ше по зи тив них ефе ка та. Пре гло ма зне ко а ли-
ци је и ,,шле па ње’’ ма лих или па ту ља стих стра на ка уз ве ли-
ке парт не ре до во ди до те гоб них и ду го трај них пре го во ра о 
са ста вља њу вла де и че сто оне мо гу ћа ва ства ра ње ефи ка сне 
из вр шне вла сти. Фра пан тан при мер не ле ги тим ног по сту па-
ња је име но ва ње на по је ди на ме ста у вла ди (ми ни ста ра ино-
стра них по сло ва или пот пред сед ни ка вла де10) оних по ли ти-

10 Ми сли се на Ву ка Дра шко ви ћа као пред сед ни ка Срп ског по кре та об но ве и 
Жар ка Ко ра ћа, пред сед ни ка Со ци јал де мо крат ске уни је. Мо же се ов де на-
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ча ра чи је стран ке су ужи ва ле на род ну по др шку, ка ко се то 
ко ло кви јал но ка же, на ни воу ста ти стич ке гре шке, вр ло че сто 
око 1% или чак и ма ње!11 Ка ко би се у бу дућ но сти из бе гле 
та кве ано ма ли је пред ло же но је са ра зних стра на по ди за ње 
из бор ног пра га за по ли тич ке ко а ли ци је ко је уче ству ју на из-
бо ри ма, слич но по сто је ћим ре ше њи ма у не ким дру гим др жа-
ва ма, као у Че шкој, на при мер. Ratiolegis ова квог за кон ског 
ре ше ња је же ља да се на од ре ђе ни на чин оја ча, па и про ве ри 
ле ги ти ми тет по ли тич ких пар ти ја кроз ис ка за ну на род ну по-
др шку. То зна чи да се од ко а ли ци ја зах те ва да свој по ли тич-
ки, па и дру штве ни ле ги ти ми тет по твр де на је дан не спо ран 
на чин, кроз по сти за ње ,,до вољ ног’’ ни воа по др шке гра ђа на 
на из бо ри ма. С тим у ве зи, озбиљ но пи та ње ко је се ов де по-
ста вља је да ли по ли тич ке стран ке ко је ни кад са мо стал но не 
уче ству ју на пре све га пар ла мен тар ним из бо ри ма мо гу пре-
тен до ва ти на зва ње ле ги тим ног по ли тич ког, па са мим тим и 
дру штве ног су бјек та? Од го вор нам се на ме ће као не га ти ван. 
Оста је на рав но ве ли ки знак пи та ња да ли ће у ско ри је вре ме 
до ми нант на пар то крат ска свест у Ср би ји омо гу ћи ти спро во-
ђе ње до тич не ре фор ме. 

Дру ги ве ли ки про блем ди рект но ве зан за пи та ње ле ги-
ти ми те та по ли тич ког си сте ма је од су ство на род них по сла ни-
ка у пар ла мен ту из свих де ло ва Ср би је, од но сно ко ли ко-то-
ли ко рав но прав на скуп штин ска пред ста вље ност свих гра ђа-
на ре пу бли ке. Јер, уко ли ко се на ве де за бри ња ва ју ћи по да так 
да из чак сто ти нак оп шти на у Ср би ји не ма ни јед ног на род ног 
по сла ни ка, он да по ста ју ја сне раз ме ре про бле ма, па се го во-
ри и о ,,метрополизацијипредстављања’’ (под ву као Д.Г.).12 
Уко ли ко це ла зе мља пред ста вља јед ну из бор ну је ди ни цу као 
што је слу чај у Ср би ји ду же од јед не де це ни је, те шко да он да 
мо же ре ал но оста ти про сто ра и до вољ но по ли тич ког слу ха 

ве сти при мер и Мом чи ла Пе ри ши ћа, пред сед ни ка По кре та за де мо крат ску 
Ср би ју. Чи тав низ оста лих срод них слу ча је ва, по го то во ве за них за де се ти не 
функ ци о не ра Ју го сло вен ске ле ви це ‘90-их го ди на, би се ов де мо гао ни за ти 
без кра ја...

11 До ду ше, исти не ра ди тре ба под се ти ти да сли чан про блем не за о би ла зи у 
пот пу но сти ни мно го раз ви је ни је, за пад не зе мље, али раз ме ре то га у тим 
зе мља ма су ипак зна чај но ма ње.

12 Ми лан Јо ва но вић, ,,Политичкеинституцијеиконсолидацијадемократије
уСрбији’’, Србија: Противречностиполитичкогсистема,Зборникрадова, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011,  стр. 41.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2013,год.IXvol.16 стр.247262

255

за ува жа ва ње по тре ба сва ке ло кал не сре ди не у др жа ви и из-
ни јан си ран и те ме љан при ступ ре ша ва њу ре ги о нал них про-
бле ма. 

Референдумкаофакторлегитимитета

Ре фе рен дум као нај и зра зи ти ји об лик не по сред не де-
мо кра ти је мо же на од ре ђе ни на чин и у од ре ђе ној ме ри би ти 
чи ни лац ле ги ти ми те та јед не по ли тич ке вла сти, ин сти ту ци ја 
или по ли тич ких ака та.

У исто риј ском се ћа њу ће као при мер по ли ти ча ра у не-
пре ста ној по тра зи за по твр дом ле ги ти ми те та оста ти осни вач 
Пе те ре пу бли ке, Шарл де Гол. То ком сво је јед но де це ниј ске 
вла да ви не овај др жав ник је у че ти ри на вра та при бе га вао на-
род ном из ја шња ва њу у ве зи др жав них пи та ња од пр вен стве-
ног зна ча ја. Ра ди ло се о пи та њи ма про гла ше ња но вог уста ва, 
да ва ња не за ви сно сти Ал жи ру, не по сред ног из бо ра пред сед-
ни ка Ре пу бли ке и ре фор ми се на та. Ра ди кал но (у по зи тив-
ном сми слу ре кло би се) до жи вља ва ње пој ма ле ги ти ми те та 
и ње го во фак тич ко из јед на ча ва ње са по зи тив ним од го во ром 
на ре фе рен ду му су вре ме ном по ста ли ,,за штит ни знак’’ Ге-
не ра ла. То ком тра ја ња из ра зи то ја ке пред сед нич ке вла сти у 
Фран цу ској, та ко зва ног пре зи ден ци ја ли зма (1958-1969), шеф 
др жа ве, уве рен у сво ју исто риј ску ми си ју, ин си сти ра ју ћи не-
скри ве но на ди рект ном од но су по ве ре ња гра ђа на пре ма ње-
го вој лич но сти је сма трао да ле ги ти ми тет ње го ве по ли ти ке 
мо же оп ста ти са мо кроз не по сред ну на род ну про ве ру. Вр ло 
је ин ди ка тив но на по ме ну ти да ни је дан од ње го вих на след ни-
ка из исте по ли тич ке по ро ди це (а и ши ре) ни је имао та кво до-
след но схва та ња пој ма ле ги ти ми те та, те с то га не чу ди због 
че га та да шњи шеф др жа ве Жак Ши рак ни је под нео остав ку 
ни ти би ло ко ји вид од го вор но сти услед не у спе ха ре фе рен-
ду ма 2005. го ди не у ве зи ра ти фи ка ци је пред ло га европ ског 
уста ва. Та да шње убе дљи во ,,не’’ (55%) је сте уз др ма ло ле ги-
ти ми тет ше фа др жа ве, али то ни ка кве прак тич не по сле ди це 
ни је оста ви ло. Те о риј ски по сма тра но, овај по ли ти чар је три 
го ди не пре то га био ре и за бран на пред сед нич ку функ ци ју са 
82% гла со ва у дру гом кру гу, те би се ода тле мо гло за кљу чи ти 
фор мал ном ло ги ком да је ње гов ле ги ти ми тет био го то во не-
ис цр пан. Ме ђу тим, са свим је ја сно да је, иако за ви си де лом и 
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од су бјек тив не ви зи је, ле ги ти ми тет јед на ,,по тро ши ва’’ ка те-
го ри ја чи ја сна га и обим го то во ни кад ни су за у век да ти. Још 
дра стич ни ји при мер ко ји би се без про бле ма мо гао сма тра ти 
вр хун цем не ле ги тим ног по на ша ња је по ли тич ки ма не вар ка-
сни јег пред сед ни ка Ни ко ле Сар ко зи ја ко ји је прет ход но од-
би је ни на црт европ ског уста ва под нео пар ла мен ту 2008. ко ји 
га је и усво јио.

У на шој зе мљи па жњу за слу жу је јед на си ту а ци ја где је 
пред сед ник Ре пу бли ке кон сул то вао гра ђа не (пр ви и је ди ни 
пут) у ве зи јед не ме ре сво је уну тра шње по ли ти ке.  Ми сли се 
на ре фе рен дум из апри ла 1998. на ко ме су гра ђа ни упи та ни 
одо бра ва ју ли ме ша ње стра них др жа ва у по гле ду ре ша ва ња 
про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Пле би сци тар но од ба ци ва ње 
стра ног ме ша ња у ре ша ва њу овог про бле ма (око 95% про тив 
на 75% од зи ва гра ђа на) је би ло за ми шље но као не сум њи ва 
по др шка ле ги ти ми те ту та да шње др жав не по ли ти ке у ју жној 
по кра ји ни Ср би је. Та кав, го то во јед но ду шан од го вор гра ђа на 
је тре ба ло да пред ста вља јак адут у ру ка ма вла сти пред ме ђу-
на род ном за јед ни цом.13 На рав но, ка сни ји рас плет до га ђа ја је 
пот пу но збри сао на ве де ну ло ги ку  услед ви ших по ли тич ких 
ин те ре са.

Правнанормакаофакторлегитимитета

Од су штин ског је зна ча ја на гла си ти да не мо же би ти ни 
ле га ли те та ни ле ги ти ми те та без вред но сне ди мен зи је, има-
ју ћи у ви ду да се пра во ,,мо же схва ти ти са мо у окви ру по-
на ша ња ко је се по ве зу је с вред но шћу.’’14 Ле ги тим но је сва ко 
оно по на ша ње, акт или уста но ва ко ја је у нај ма њу ру ку не 
про тив ре чи те мељ ним вред но сти ма за ко је по сто ји прет по-
став ка да су при хва ће не или бли ске ве ћем де лу јед не по ли-

13 До ду ше, про тив ни ци та да шње вла сти су оп ту жи ва ли пред сед ни ка ре пу-
бли ке ко ји је пер со на ли зо вао чи тав ре жим за те жњом пре ма скри ва њу иза 
на род не во ље и за пре ба ци ва ње од го вор но сти на гра ђа не. Без ула же ња у 
по ли тич ке мо ти ве при го ва ра ча и ду бљу по ли тич ку ана ли зу, ре кли би смо да 
би он да по та квој ло ги ци сва ко рас пи си ва ње ре фе рен ду ма ван не ких стро го 
фор мал но уста вом пред ви ђе них раз ло га (ре ви зи ја уста ва, про ме на др жав-
них гра ни ца...)  мо гло да се ока рак те ри ше на сли чан на чин или пак као по-
пу ли зам.

14 Гу став Рад брух, Филозофијаправа, Цен тар за пу бли ка ци је Прав ног фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2006, стр. 14.
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тич ке за јед ни це, кон крет но др жа ве. Ако би пра во тре ба ло да 
бу де ,,мо рал ни ми ни мум’’ ка ко је то ис ти цао не мач ки те о-
ре ти чар Ге орг Је ли нек (GeorgJelinek), он да би у том слу ча-
ју ве ру је мо би ла оства ре на ,,кри тич на ма са’’ ле ги ти ми те та 
јед ног прав ног по рет ка. У том кон тек сту слич но раз ми шља 
и Ханс Кел зен (HansKelsen) ко ји ка же ,,да би био ,пра во’...по-
зи тив но-др жав ни по ре дак мо ра има ти не ког уде ла у прав ди, 
би ло да мо ра да ре а ли зу је етич ки ми ни мум, би ло да мо ра да 
бу де- иако са мо не до во љан- по ку шај ис прав ног пра ва, то јест 
да бу де упра во пра ве дан.’’15    На рав но, пи та ње од но са пра ва 
и мо ра ла је ста ро пи та ње док три не на ко је ло гич но ни је, ни ти 
у осно ви мо же би ти по ну ђен је дин ствен од го вор. Гру бо по-
сма тра но, три основ на ста ва се по том пи та њу мо гу из дво ји-
ти. Пр ви, по ко ме је по жељ но и по треб но пот пу но по кла па ње 
сфе ре пра ва и сфе ре мо ра ла, од но сно пра во за ми шље но као 
све о бу хват но сред ство за шти те мо рал них схва та ња. Дру ги 
став се на ла зи на пот пу но дру гом по лу и ис ти че по тре бу то-
тал ног раз два ја ња ове две сфе ре, ве ру ју ћи да пра во у свом 
жи во ту и при ме ни не тре ба да се оба зи ре ни на ка кве мо рал-
не об зи ре. И тре ћи став као не ка сре ди шња по зи ци ја би био 
да је нео п ход но и до вољ но да пра во шти ти  са мо она ми ни-
мал на, оп ште при хва ће на мо рал на схва та ња. Мо же мо на кра-
ју при хва ти ти те зу да, иде ал но по сма тра но, ,,пра во сва ка ко 
те жи да се што ви ше по кло пи с мо ра лом, јер ти ме обез бе ђу је 
сво ју пот пу ни ју при ме ну с об зи ром на сна гу мо ра ла и ње-
го ве уну тра шње санк ци је.’’16 На рав но, кон стан тан про блем 
оста је пи та ње плу ра ли зма мо рал них схва та ња у дру штву, 
али не спор но да ће сва ка прав на нор ма има ти ја чи ле ги ти ми-
тет што бу де има ла ши ру мо рал ну ,,ба зу’’ у дру штву.

Тврд ња или раз ми шља ње да прав на нор ма (по го то во 
она нај ви шег ран га као што је устав) мо же да се ,,ока ме ни’’ и 
на тај на чин да спре ча ва раз вој дру штве ног жи во та је оп ште-
по зна та и ве о ма ду го при сут на у те о ри ји. То би ефек тив но 
зна чи ло у та квом слу ча ју да прав на нор ма гу би свој ле ги-
ти ми тет услед не са гла сја са ствар ним дру штве ним зби ва-
њи ма. Ана хро ност или из о би ча је ност нор ми је не та ко ре дак 

15 Ханс Кел зен, Чистатеоријаправа, Цен тар за пу бли ка ци је Прав ног фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2007, стр. 22.

16 Правна енциклопедија 1, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја,  1985, Бе о град, стр. 
833.
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про блем, чак и у озбиљ ним и ста бил ним прав ним по ре ци ма. 
До ду ше, та ква прав на нор ма не гу би прав ну ва жност услед 
сво је ана хро но сти, фор мал но оп ста је у прав ном по рет ку, али 
је ње на при ме на defacto или скроз об у ста вље на или све де на 
на ре дак из у зе так. До бар при мер у ме ђу на род ним окви ри ма 
јед не та кве од ред бе је она ко ја је још увек оп ста ла у По ве љи 
Ује ди ње них на ци ја где се још увек по ми њу Не мач ка, Ита ли ја 
и Ја пан као ,,не при ја тељ ске др жа ве’’. О за ста ре ло сти од ред бе 
ова кве са др жи не не тре ба пре ви ше тро ши ти ре чи. Да кле, као 
што при ме ћу је мо, ана хро ност прав них нор ми мо же у из ве-
сној ме ри ути ца ти на ле ги ти ми тет по ли тич ких ин сти ту ци ја, 
иако се ова по ја ва објек тив но ни ка да не мо же до кра ја ели-
ми ни са ти.

Парламенткаофакторлегитимитета

Ле ги ти ми тет јед ног по ли тич ког по рет ка у це ли ни се 
мо же по сма тра ти и кроз при зму од но са гра ђа на пре ма пар-
ла мен ту као на род ном пред став ни штву и сре ди шњој ин сти-
ту ци ји де мо кра ти је. Не спор на је чи ње ни ца да је тај од нос 
у це ли ни не га ти ван и ис пу њен не по ве ре њем, што по ка зу ју 
број на ис тра жи ва ња у овој обла сти. На ве де на тврд ња има 
по себ ну те жи ну у Ср би ји, али се ни у мно гим дру гим зе-
мља ма пар ла мент не мо же по хва ли ти пре ве ли ком до зом по-
ве ре ња ко је би рач ко те ло има у ње га. Не га тив на по ја ва  тим 
пре што ,,не раз ви је но дру штво у Ср би ји сто ји са мо на спрам 
моћ не ег зе ку ти ве и пар тиј ских вр хо ва.’’17 Мно ги струч ња-
ци су скло ни да кон ста ту ју да по ли тич ки си стем Ср би је има 
обе леж ја тзв. по лу пе ри фер ног по ли тич ког си сте ма где ,,пар-
ла мен тар не фор ме и ка да по сто је че сто су ви ше фа са да по лу-
де мо крат ске ин сти ту ци је, не го што се у њи ма од ви ја ствар-
ни де мо крат ски жи вот.’’18 Пар ла мент је ин сти ту ци ја ко ја по 
де фи ни ци ји под ра зу ме ва сло же ну про це ду ру де ба то ва ња и 
од лу чи ва ња, ве ли ки број уче сни ка, као и ве ли ки број ака-
та, из над све га за ко на, ко је тре ба усво ји ти. Јед но од пи та ња 
ко је се с вре ме на на вре ме мо же чу ти у јав но сти и струч ним 
кру го ви ма је пи та ње бро ја на род них по сла ни ка. Ни је ма ли 
број оних ко ји сма тра ју да је 250 на род них по сла ни ка пре ве-

17 Мар ко Пеј ко вић, ,,Срп ски пар ла мен тар ни од бо ри - ком па ра тив на ана ли за’’, 
Српскаполитичкамисао, 4/2011, Бе о град, стр. 69.  

18 Ми ро слав Пе чуј лић, Вла ди мир Ми лић, Социологија, Но мос, 2000, стр. 153.
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лик број за зе мљу ве ли чи не Ср би је, по го то во има ју ћи у ви ду 
ни во по ли тич ке кул ту ре и зре ло сти по ли тич ке ка сте у це ло-
сти, а и сте пен (не)ан га жо ва ња мно гих на род них по сла ни ка. 
Са овим би се на чел но мо гли сло жи ти, ма да сма тра мо да је 
ва жни је од пи та ња бро ја на род них пред став ни ка ква ли тет и 
до ступ ност ин фор ма ци ја о њи хо вом ра ду. У том сми слу по-
ли ти ко лог Мар ко Пеј ко вић је по себ но апо стро фи рао ко ри сну 
и ва жну уло гу пар ла мен тар них од бо ра у ра ду скуп шти не, 
као ужег те ла, још увек не до вољ но ор га ни за ци о но, тех нич ки 
и струч но раз ви је ног у на шој прак си и пар ла мен тар ном пра-
ву. Не сум њи во да по ди за ње ква ли те та ра да овог те ла мо же 
зна чај но да до при не се ја ча њу ле ги ти ми те та скуп шти не, као 
по сред но и бо љој сли ци цен трал не де мо крат ске ин сти ту ци је 
у јав но сти. 

*
**

Ле ги ти ми тет је ка те го ри ја чи јој про вер љи во сти под ле-
же до слов но сва ка дру штве на, у пр вом ре ду по ли тич ка ин-
сти ту ци ја у сва кој зе мљи, па та ко и у Ср би ји. Мно го број ни 
по ли ти ко ло зи су кон ста то ва ли по сто ја ње рас ту ће кри зе ле-
ги ти ми те та по ли тич ких ин сти ту ци ја од ус по ста вља ња ви-
ше стра нач ког си сте ма по чет ком 90-их го ди на. Ле ги ти ми тет 
је до ду ше, за раз ли ку од ле га ли те та чи је се по сто ја ње мо же 
објек тив но утвр ди ти, јед на те же ,,ухва тљи ва’’ ка те го ри ја чи-
ја оце на увек до не кле об у хва та и су бјек тив ну ди мен зи ју - ти-
ме на рав но не твр ди мо да је ле га ли тет по јам ко ји ис кљу чу је 
сва ки вид су бјек тив но сти, али ипак под ра зу ме ва од ре ђе ни, 
прав ном на у ком утвр ђе ни на чин ту ма че ња прав них нор ми. 

За ни мљи во у том кон тек сту де лу је Је ли не ко во твр ђе ње 
да је ,,тер мин др жа ва то ли ко ја сан да се с њим не мо же по ве-
за ти ни ка ква пред ста ва ко ја би иза зва ла дво сми сле ност.’’19 И 
за и ста, с да на шњег аспек та по сма тра но др жа ва се по ја вљу је 
као јед на од вр ло рет ких по ли тич ких или прав них ин сти ту-
ци ја чи јем ле ги ти ми те ту го то во да не ма при го во ра20. С тим 

19 Лу кић Ра до мир, Ко шу тић Бу ди мир, Ми тро вић Дра ган, ,, Уводуправо, Слу-
жбе ни лист СРЈ, 2000, Бе о град, стр. 48.

20 На рав но, од на ве де не тврд ње све сно из у зи ма мо анар хи стич ке или слич не 
ми нор не гру пе или иде о ло ги је ко је у са мом свом ко ре ну не ги ра ју по тре бу 
по сто ја ња др жа ве.
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што би ва ља ло на гла си ти, и ту се мо же мо сло жи ти са чу-
ве ним ита ли јан ским те о ре ти ча рем пра ва Нор бер том Бо би-
ом (NorbertoBobbio) да ,,ни је реч о про на ла же њу ап со лут не 
осно ве...не го про на ла же њу, с вре ме на на вре ме, разнихмогу
ћихоснова.21 До ду ше, Бо био је го во рио кон крет ни је о осно-
ва ма људ ских пра ва, али на ве де но ре зо но ва ње би се без про-
бле ма мо гло про ши ри ти и на ле ги ти ми тет уоп ште. Oдносно, 
те шко да би би ло ко ја уста но ва на прав ном, по ли ти ко ло шком 
или уоп ште би ло ком по љу дру штве них на у ка мо гла да по се-
ду је је дан-је ди ни основ ко ји би јој омо гу ћио пот пу но не спо-
ран ле ги ти ми тет. По пра ви лу, ле ги ти ми тет је чвр шћи и по-
сто ја ни ји што је ње го ва ре ал на осно ва ши ра и ра зно вр сни ја 
у дру штву.

DusanGujanicic

LALEGITIMITEDANSLAVIEPOLITIQUE
DELASERBIEUNEVUE

Som ma i re

Lalégitimitéestl’unedesnotionsparmiàlafoislesplus
présentes et les plus importantes dans les sciences sociales en
général. C’est sur la légitimité qui changeait son fondement à
travers l’histoirequeréside l’ensemblede l’ordresocialetpar
conséquent l’ordre politique également. Dans le présent artic
le,aprèsunebrèveanalysethéoriquel’ontraitesurtoutdescas
spécifiquesducomportementillégitimedelapartdesdifférents
acteursetinstitutionspolitiques.Etantunecatégoriecomplexela
légitimitéestsoumiseàdepermanentsrenforcementsetvérifica
tions,enpremierlieuàtraverslevotepopulaireauxélectionset
auxréférendums,maisaussipardesactivitéslégalesdesinstitu
tionsainsiqueparlemaintiend’uncontactaumoinslimitéavec
lescitoyensetlaréalitéengénéral.
Motsclés:légitimité,légalité,institutionspolitiques,facteursde

lalégitimité.

21  Нор бер то Бо био, Добаправадванаестесејаољудскимправима, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 28.
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НебојшаВуковић

ОД РЕ ЂЕ ЊЕ КУЛ ТУР НО-ГЕОГРАФСКОГ 
И ПО ЛИ ТИЧ КО-ГЕ О ГРАФ СКОГ 
ИДЕН ТИ ТЕ ТА РУ СИ ЈЕ  У ДЕЛУ 

ВЛА ДИ МИ РА ЛА МАН СКОГ

Са же так
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тичко-географског идентитета Русије у делу Владимира
Ламанског“има зациљдаприкажеиобјасниосновнемо-
менте теорије Владимира Ламанског (1833-1914) о Русији
каозасебномгеографском,културномиполитичкоменти-
тету–тзв.Средњемсвету.Однаучнихметода,нарочито
сукоришћенеметодаанализеикомпаративнаметода.Ура-
дуседошлодозакључка,дајеоватеоријаврлокомплексна,
идајеимала,посредноилинепосредно,значајанутицајна
опуспотоњихмислилаца,посебноонихауторауоквиру(нео)
евроазијскешколемишљења.Садржајрадаомогућавацело-
витије сагледавање руског цивилизацијског идентитета, и
развијасензибилитетзањеговувишеслојностисложеност.
Кључнеречи:идентитет,Русија,Средњисвет,Европа,Ази-

ја

Геополитичкеиидентитетскедилеме

На кон кра ха би по лар ног свет ског по рет ка, по чет ком 
1990-их го ди на, пред на шим очи ма, већ ви ше од две де це ни-
је, не пре кид но тра је про цес уоб ли ча ва ња гло бал ног ге о по ли-
тич ког мо за и ка. Не ке др жа ве су не ста ле са по ли тич ке ма пе 
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све та, дру ге су то ком по след њих два де сет го ди на на ста ле, 
не ки вој но-по ли тич ки са ве зи су иш че зли, по пут Вар шав ског 
уго во ра, док се дру ги по ла га но уоб ли ча ва ју, као на при мер 
ОДКБ. На свет ској по зор ни ци, већ је уоч љи во кри ста ли са ње 
не ко ли ко круп них ге о по ли тич ких, ге о е ко ном ских и ге о стра-
те гиј ских це ли на (ак те ра), ко је са чи ња ва ви ше др жа ва раз ли-
чи тог фор ма та, еко ном ске и вој не мо ћи. За пад ни свет (САД, 
ЕУ и ан гло фо не зе мље ши ром гло бу са – Ка на да, Аустра ли ја 
и Но ви Зе ланд), уну тар се бе је по ве зан мно штвом по ли тич-
ких, при вред них и стра те гиј ских ни ти. На ис то ку Ази је до-
ми ни ра Ки на, ка ко јој, пре све га у при вред ном сми слу, гра-
ви ти ра све ви ше др жа ва из бли жег и да љег окру же ња. По ли-
тич ко по ве зи ва ње на кон ти нен тал ном ни воу, по ку ша ва ју да 
ре а ли зу ју ју жно а ме рич ке, па чак и африч ке др жа ве. С дру-
ге стра не, још увек оста је, до не кле за го нет на, ге о по ли тич ка 
стра те ги ја Ру ске Фе де ра ци је. Хо ће ли те ри то ри јал но нај ве ћа 
др жа ва све та ус тра ја ти у на ме ри да офор ми вла сти ту сфе ру 
ути ца ја у об ли ку не ке еко ном ске или без бед но сне за јед ни це 
или ће се ипак окре ну ти чвр шћем по ве зи ва њу са не ким по-
сто је ћим цен тром мо ћи у окру же њу – са већ не ко вре ме не-
ста бил ном Европ ском Уни јом или мо жда са све сна жни јом и 
ди на мич ни јом Ки ном?

Од го вор на ово пи та ње де ли мич но ле жи у мо де лу ауто-
пер цеп ци је ру ске по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те, ко ји под-
ра зу ме ва и де фи ни са ње кул тур но-ге о граф ског и по ли тич ко-
ге о граф ског иден ти те та Ру си је. Се мју ел Хан тинг тон је на-
пи сао, да пре не го што мо же мо зна ти ко ји су на ши ин те ре си, 
мо ра мо зна ти ко смо.1 Дру гим ре чи ма, кон крет не (спољ но)
по ли тич ке ак ци је и др жав на стра те ги ја на ко јој се оне ба зи-
ра ју, че сто за ви се од вла сти тог иден ти тет ског са мо о дре ђе ња 
– од то га ка ко са ми се бе де фи ни ше мо у ге о граф ском, кул-
тур ном и по ли тич ком сми слу. Фе но мен ру ског иден ти те та је 
по себ но иза зо ван за ис тра жи ва ње – он је ви ше сло јан, по ли-
хро ман и ком плек сан. На ње го во уоб ли ча ва ње ути ца ли су – 
спе ци фич на ге о граф ска по зи ци ја, бур на исто ри ја обе ле же на 
че стим ра то ви ма и раз ли чи ти кул тур ни ути ца ји. У ру ској те-
о риј ској ми сли, раз ви ло се ви ше кон цеп ци ја ге о ци ви ли за циј-
ског иден ти те та Ру си је.

1 Sa muel P. Hun ting ton, Whoarewe?:America’snationalidentityandthechallen-
gesitfaces, Si mon & Schu ster, New York, 2004, p. 10.
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У овом ра ду, би ће при ка за но и об ја шње но од ре ђе ње 
кул тур но-ге о граф ског и по ли тич ко-ге о граф ског иден ти те та 
Ру си је, по зна тог фи ло ло га-сла ви сте и исто ри ча ра Вла ди ми ра 
Ла ман ског (1833-1914), у ко јем се Ру си ја де фи ни ше као за себ-
на ге о кул тур на и ге о по ли тич ка це ли на – ни као Евро па, ни 
као Ази ја – већ као тзв. Сред њи свет. По ред то га, иако са мо 
де ли мич но, по ка за ће се ути ца ји тог ста ва у уче њи ма не ко-
ли ци не са вре ме них ру ских ауто ра. У пи та њу је вр ло кон тро-
вер зан про блем, ко ји и да нас иза зи ва не су гла си це и опреч-
на ми шље ња у ру ском по ли тич ком еста бли шмен ту, на уч ној 
и кул тур ној јав но сти. Срп ском чи та о цу, ова те ма је сва ка ко 
бли ска – слич на ди ску си ја о срп ском кул тур но-ге о граф ском 
и по ли тич ко-ге о граф ском иден ти те ту, мо жда са мо ма њег 
ин тен зи те та, још увек се во ди, иако је пре до ми нант но ми-
шље ње да Ср би ја у сва ком аспек ту (кул тур ном, ге о граф ском, 
по ли тич ком и еко ном ском), не сум њи во при па да европ ској 
по ро ди ци на ро да и кул ту ра.

Русија–ниИстокниЗапад

На кон кра ха СССР-а, по чет ком 1990-их го ди на, ру ска 
по ли тич ка, на уч на и кул тур на ели та, на шла се пред за дат ком 
да (ре)де фи ни ше ци ви ли за циј ски иден ти тет Ру си је, ко ји је 
прет ход них де це ни ја био си сте мат ски раз гра ђи ван у ко рист 
фор ми ра ња над на ци о нал ног, со ци ја ли стич ког, со вјет ског 
иден ти те та. Кра јем 1980-их и по чет ком 1990-их го ди на, у но-
во ство ре ној Ру ској Фе де ра ци ји, у по ли тич ком вр ху али и код 
на род них масâ, ја ча ло је и ши ри ло се уве ре ње, ка ко ће нај ве-
ћа зе мља на све ту бр зо би ти при мље на у ,,за јед нич ки европ-
ски дом“. У књи зи не ка да шњег ми ни стра спољ них по сло ва 
Ру ске Фе де ра ци је Ан дре ја Ко зир је ва, Преображај (Пре о бра-
же ние), то но во стре мље ње ка евро ин те гра ци ја ма до би ло је 
сво ју спољ но по ли тич ку раз ра ду. По ње му, за Ру си ју, је ди ни 
је пут – при кљу че ње европ ским ин те гра ци о ним про це си ма 
– да ти до при нос ре а ли за ци ји иде је је дин стве не де мо крат ске 
Евро пе.2  У стра те гиј ском сми слу, ова но ва спољ но по ли тич-

2 Ан дрей Ко зы рев, Преображение, Ме жду на род ные от но ше ния, Мо сква, 
1994, стр. 196.
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ка ори јен та ци ја, под ра зу ме ва ла је чак и мо гућ ност учла ње ња 
Ру си је у НА ТО. 3

Но ва спољ на и стра те гиј ска по ли ти ка зах те ва ла је по-
др шку од ху ма ни стич ке и ме диј ске ели те – про фе со ра, но ви-
на ра, умет ни ка, есе ји ста. Про фе сор Вла ди мир Кан тор, јед-
ној од сво јих књи га, дао је вр ло ја сан и не дво сми слен на зив 
– Русијајеевропсказемља. У пред го во ру за ју го сло вен ског 
чи та о ца, Кан тор на во ди, ка ко су и Ср би ја и Ру си ја, ге о граф-
ски пред о дре ђе не да бу ду ,,пред стра же европ ске хри шћан ске 
ци ви ли за ци је сти хи ји но мад ског Ис то ка“.4 Не што да ље, Кан-
тор на во ди, да је ру ска жуд ња за Евро пом у ства ри жуд ња за 
,,по нов ним ус по ста вља њем је дин ства европ ске кул ту ре, је-
дин ства ко је је, сво је вре ме но, пре ки ну то услед сло же них ге-
о по ли тич ких про тив реч но сти и вар вар ских на је зда“.5  

Ова кво «евро пеј ско» ту ма че ње кул тур но-ге о граф ског 
иден ти те та Ру си је, ни је ипак по ста ло до ми нант но у ру ској 
исто ри о гра фи ји, кул ту ро ло ги ји и по ли ти ко ло ги ји. По след-
њих два де се так го ди на, по ја вио се низ ауто ра, ко ји Ру си ју 
пер ци пи ра ју као са мо ста лан кул тур но-ге о граф ски и по ли-
тич ко-ге о граф ски ен ти тет, са осо бе но сти ма ко је је раз ли-
ку ју, ка ко од за пад не ци ви ли за ци је, та ко и од ци ви ли за цијâ 
Ис то ка. Исто ри чар Сер геј Пе ре ве зен цев сма тра, да Ру си ја 
има по себ ну суд би ну у исто ри ји чо ве чан ства. Та по себ ност 
је усло вље на деј ством ви ше фак то ра. Иако на гра ни ци две 
ве ли ке ци ви ли за ци је, сли ко ви то зва них За пад и Ис ток, Пе-
ре ве зен цев твр ди, да ру ско дру штво ни кад ни је би ло ни са мо 
за пад но, ни са мо ис точ но. Ру си ја је има ла увек вла сти ту, од 
дру гих на ро да раз ли чи ту, исто риј ску суд би ну.6 

По ми шље њу Пе ре ве зен це ва, За пад је од у век Ру си ју до-
жи вља вао као пред став ни ка кул ту ре Ис то ка, док ју је Ис ток 
пер ци пи рао као пред став ни ка кул ту ре За па да. По ред то га, 
Ру си ја је пред ста вља ла, не са мо мост, већ и ба ри је ру из ме-
ђу ове две ци ви ли за ци је, спре ча ва ју ћи њи хов фа та лан су дар. 
Сво је вре ме но, ка же овај аутор, Ру си ја је ап сор бо ва ла на је зду 
мон гол ско-та тар ских хор ди, а по том се ве ко ви ма над ме та ла 

3 Ibi dem, стр. 199
4 Vla di mir Kan tor, Rusijajeevropskazemlja, Bi bli o te ka XX vek i Či go ja štam pa, 

Ze mun i Be o grad, 2001, стр. 5.
5 Ibi dem, стр. 16.
6 Сер гей Пе ре ве зен цев, Смыслрусскойистории, Ве че, Мо сква, 2004, стр. 5
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са Ото ман ском им пе ри јом. Та ко је она шти ти ла За пад. С дру-
ге стра не, Ру си ја је би ла јед на од ба ри је ра ка то лич кој екс-
пан зи ји на Ис ток, да би се у XIX и XX ве ку ис пре чи ла На-
по ле о ну, од но сно Хи тле ру.7  Та ко је бра ни ла Ис ток. Ет нич ки 
мо мент та ко ђе је зна ча јан у уоб ли ча ва њу Ру си је као за себ ног 
ге о ци ви ли за циј ског ен ти те та. Ру ски на род је про дукт син те-
зе сло вен ских пле ме на, ко ја пред ста вља ју суп страт, и не сло-
вен ских ет но са, ко ји су се вре ме ном рас то пи ли у сло вен ској 
ма си. 

По себ но зна ча јан фак тор, ко ји Ру си ју чи ни уни кат-
ном ци ви ли за ци јом, сма тра Пе ре ве зен цев, је сте пра во сла-
вље као осо би та фор ма хри шћан ства. Пра во сла вље не са мо 
да је знат но ути ца ло на фор ми ра ње ка рак те ра ру ског на ро да 
и дру штва, већ је у ве ли кој ме ри од ре ди ло и ге о по ли тич ки 
ал го ри там Ру си је, јер се ,,пра во слав ни ру ски на род су прот-
ста вљао исто вре ме но и је дин стве ном ка то лич ком За па ду, и 
је дин стве ном му сли ман ском Ис то ку“.8 

Иако Пе ре ве зен цев ниг де екс пли цит но у сво јој књи зи 
не из но си за о кру же ну те о ри ју о Ру си ји као по себ ној ци ви-
ли за ци ји, мо же се при ме ти ти, да у ње го вом по и ма њу ру ског 
кул тур но-ге о граф ског иден ти те та по сто је еле мен ти ко ји 
мо гу би ти до вољ на осно ва за кон цеп ци ју о ру ској ци ви ли-
за циј ској спе ци фич но сти. Ру ска кон такт но-ба ри јер на функ-
ци ја, од но сно ге о граф ски по ло жај из ме ђу За па да и Ис то ка, 
по себ ност ру ске ет но ге не зе, спе ци фич на фор ма хри шћан ства 
– пра во сла вље, фор ми ра ју со лид ну чи ње нич ну плат фор му, 
да се о Ру си ји го во ри као о за себ ној и са мо стал ној ци ви ли-
за ци ји. 

У истом то ну, о Ру си ји пи ше и Ми ха ил Смо лин. Смо-
ли но ва про ми шља ња, та ко ђе се ти чу де фи ни са ња ру ског ге-
о по ли тич ког иден ти те та. Он из ри чи то твр ди, да се свет не 
мо же де ли ти на Ис ток и За пад, да он ни је та ко јед но ста ван и 
си ме три чан, јер по сто ји још је дан, у нај ма њу ру ку, са мо ста-
лан свет – Пра во слав но-Сре ди шњи свет (мир Пра во слав но-
Сре дин ный).9 Ду хов ни ко ре ни овог све та су у пра во слав ном 
Ри му пр вих ве ко ва хри шћан ства, и у пра во слав ној Ви зан-

7 Ibi dem, стр. 5.
8 Ibi dem, стр. 6.
9 Ми ха ил Смо лин, Рускийпуть в будущее, Из да те ль ство Фон дИв, Мо сква, 

2007, стр. 17.
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тиј ској им пе ри ји. Овај свет ре пре зен ту је про тив те жу про те-
стант ско-ка то лич ком За па ду, и му сли ман ско-бу ди стич ком 
Ис то ку.10 

Сре ди шњи пра во слав ни свет, по Смо ли но вом ми шље-
њу, об у зда вао је ка ко осва јач ке те жње За па да ка Ис то ку (ка-
то лич ке кр ста шке по хо де, пољ ска и швед ска стре мље ња, 
фран цу ске, као и не мач ке у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту, 
на је зде), та ко и мо же би ти, још ја че по кре те Ис то ка ка За па ду 
(од но ма да – Го та, Ху на, Ара па, По ло ва ца, Мон го ла и Ту ра ка 
– до ја пан ског ми ли та ри зма у XX ве ку).11 Гло бал на функ ци-
ја ,,Сре ди шњег све та“ са др жи се, сма тра Смо лин, у за др жа-
ва њу пла не те од стро по шта ва ња у кр ва ви ха ос или дик тат 
свет ског за во је ва ча над сви ма оста ли ма. Уко ли ко би се Ру-
си ја при са је ди ни ла Евро пи, или при кло ни ла Ис то ку, свет би 
из гу био рав но те жу, па Смо лин су ге ри ше, да Ру си ја одр жа ва 
екви ди стан цу и пре ма ка то лич ко-про те стант ском За па ду, и 
пре ма му сли ман ско-бу ди стич ком Ис то ку.12 Дру гим ре чи ма, 
Ру си ја тре ба да бу де гло бал ни урав но те жи вач – да слу жи 
одр жа њу свет ског ба лан са из ме ђу глав них си ла са да шњи це 
и бу дућ но сти. 

Са слич них по зи ци ја, исту па у струч ној и ши рој јав-
но сти, по зна та ру ска исто ри чар ка и по ли ти ко лог На та ли ја 
На роч ниц ка. Про у ча ва ју ћи фе но мен ства ра ња гло бал не ге-
о по ли тич ке кон фи гу ра ци је, по сле окон ча ња Хлад ног ра та, 
На роч ниц ка се по себ но фо ку си ра ла на исто риј ске суд би не 
Ру си је и Ср би је. Она не дво сми сле но твр ди, да су Ру си ја и 
Бал кан – ,,пра во слав ни свет, пост ви зан тиј ски про стор ко ји 
се раз ли ку је од за пад но е вроп ске ци ви ли за ци је, на ста ле на 
ра ци о на ли стич кој фи ло зо фи ји Де кар та, на идеј ном на сле ђу 
Фран цу ске ре во лу ци је и про те стант ске ети ке мо ти ви са но-
сти за рад и бо гат ство“.13 Од мах по том, она кон ста ту је, да 
Ру си ја пред ста вља по тен ци јал ну сна гу тог све та, а Бал кан, 
пр вен стве но Ср би ја – ње го ву пред стра жу пре ма За па ду. На-
роч ниц ка, по пут Пе ре ве зен це ва за па жа, да ће за Ис ток, Ру-

10 Ibi dem, стр. 17.
11 Ibi dem, стр.18.
12 Ibi dem, стр. 17.
13 На та ли ја На роч ниц ка, ,,Бал кан и пост ви зан тиј ски про стор у цен тру ду хов-

ног и ге о по ли ти ког су пар ни штва на пра гу ХХI ве ка“, Југословенскиисто-
ријскичасопис, 1/1997, стр. 181.
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си ја увек би ти За пад, а за За пад увек ће би ти Ис ток.14 Кра ће 
ре че но, са мо стал на и спе ци фич на ге о по ли тич ка ве ли чи на и 
ге о кул тур на вред ност. 

С об зи ром на сво ју спе ци фич ност у од но су на за пад ну 
и ис точ не ци ви ли за ци је, др жа ве и са ве зе, и има нент ну моћ 
ко ју по се ду је, за На роч ниц ку, као и за Ми ха и ла Смо ли на, 
Ру си ја пред ста вља гло бал ну урав но те жа ва ју ћу си лу, ко ја је 
кроз ви ше ве ков не су ко бе са раз ли чи тим опо нен ти ма дуж це-
лог свог пе ри ме тра, одр жа ва ла свет у ста њу ге о стра те гиј ског 
ба лан са. Ка ко ка же на јед ном ме сту, ,,те шко је за ми сли ти ка-
кав би из гле дао сви јет... кад би Си бир и Да ле ки ис ток по ста-
ли пли јен Ки не и Ја па на. Шта би би ло са Евро пом кад би се 
она, по ка то ли чив ши ис точ не Сло ве не, ди рект но су да ри ла са 
Ази јом, спо чет ка у ли цу мон гол ских но ма да, за тим Ту ра ка 
ко ји су је дан пут већ би ли сти гли до Бе ча...“.15  

Про ме на гло бал не ге о по ли тич ке струк ту ре, ко ја је на-
ста ла услед кра ха би по лар ног си сте ма из до ба Хлад ног ра та, 
пре ти ла је не са мо оп стан ку Ру ске Фе де ра ци је у са да шњим 
гра ни ца ма, већ је и на го ве шта ва ла ре ком по но ва ње по ли тич-
ке ма пе све та, а све у ко рист јед ног по ла мо ћи – Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва и ње них са ве зни ка. 

Упра во стра те ги ји спре ча ва ња ре а ли за ци је та квог сце-
на ри ја, по све ћен је, у ве ли кој ме ри, и опус нај по зна ти јег са-
вре ме ног евро а зиј ског ауто ра Алек сан дра Ду ги на. За Ду ги на 
не ма ди ле ме – ,,ге о граф ски, пеј за жно, лин гви стич ки, кли-
мат ски, кул тур но и ре ли ги о зно, Ру си ја је син те тич ко је дин-
ство евро а зиј ског За па да и евро а зиј ског Ис то ка, при че му 
се ње на ге о по ли тич ка функ ци ја не сво ди на су ми ра ње или 
ме ди ја ци ју за пад них и ис точ них тен ден ци ја“.16  Од мах по-
том, Ду гин ка те го рич ки твр ди, да је ,,Ру си ја не што Тре ће, 
са мо стал но и по себ но – ни Ис ток, ни За пад“.17 Дру гим ре чи-
ма, и у Ду ги но вој пер цеп ци ји, Ру си ја пред ста вља уни ка тан 
фи зич ко-ге о граф ски, кул тур ни и по ли тич ко-ге о граф ски ен-

14 На та лия На роч ниц кая, Русскиймир, Але те йя, Санкт Пе тер бург, 2007, стр. 
115.

15 На та ли ја На роч ниц ка, РусијаиСловениусвијетупромена:универзалистич-
кипројектиусвјетлостирелигиозно-философскихосноваисториje,Бо го-
слов ски фа кул тет Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град, 2003, стр. 81.

16 Алек сан др Ду гин, Основыгеополитики.ГеополитическоебудущеРоссии.
МыслитьПространством, АРК ТО ГЕЯ –цен тр, Mосква, 2000, стр. 165.

17 Ibi dem, стр. 165.
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ти тет. У кул тур но-ге о граф ској ди мен зи ји, по Ду ги но вом ми-
шље њу, су шти на Ру си је, ње но ду хов но са мо о дре ђе ње и њен 
иден ти тет, не сум њи во се де фи ни шу фор му лом – ни Евро па, 
ни Ази ја, већ Евро а зи ја.18 

Иако је Алек сан дар Ду гин евро а зиј ски те о ре ти чар, 
тре ба на по ме ну ти, да по не где у сво јим мно го број ним де ли-
ма, он пру жа и од ред бе ру ског кул тур но-ге о граф ског иден-
ти те та ко је до не кле од сту па ју од док три не евро а зиј ства. У 
књи зи ,,Ге о по ли ти ка пост мо дер не“, Ду гин за Ру си ју ка же, да 
је она је згро по себ не пра во слав не ци ви ли за ци је.19 Ипак, без 
об зи ра на тер ми но ло шка или кон цеп циј ска ме ан дри ра ња, у 
сва ком слу ча ју, Ру си ја за Ду ги на ре пре зен ту је по себ ну кул-
тур но-ге о граф ску.

Су ми ра ју ћи те зе Сер ге ја Пе ре ве зен це ва, Ми ха и ла Смо-
ли на, На та ли је На роч ниц ке и Алек сан дра Ду ги на, о кул тур-
но-ге о граф ском иден ти те ту Ру си је, мо же се за кљу чи ти, да су 
њи хо ви кључ ни ста во ви, узи ма ју ћи у об зир и из ве сне раз ли-
ке у њи хо вим схва та њи ма, сле де ћи:

1. Ру си ја се не мо же по и сто ве ти ти ни са ци ви ли за ци-
јом За па да, ни ти са кул тур ним тра ди ци ја ма Ис то ка;

2. Она ни је про ста син те за ци ви ли за циј ских на че ла За-
па да и Ис то ка, већ са мо ста лан и аутен ти чан кул тур-
но-ге о граф ски ен ти тет, у ко ме се ова на че ла про дук-
тив но про жи ма ју;

3. Кул тур но-ге о граф ска осо бе ност Ру си је, не про ис ти-
че са мо из ње ног ге о граф ског по ло жа ја, већ и из ње-
не спе ци фич не исто ри је;

4. По се бан зна чај у фор ми ра њу ру ске кул тур но-ге о-
граф ске по себ но сти има ла је ре ли ги ја – ру ско пра во-
сла вље;

5. Сви на ве де ни еле мен ти осо бе ног ру ског (гео)ци ви-
ли за циј ског иден ти те та, на ме ћу Ру си ји спе ци фич ну 
уло гу у свет ској по ли ти ци – по што Ру си ја ни је ни 
Ис ток, ни За пад, већ не што Тре ће, са мо стал но и по-

18  Ibi dem, стр. 167.
19  Алек сан др Ду гин, Геополитика постмодерна. Времена новых империй.

ОчеркигеополитикиХХIвека. Ам фо ра, СПб, 2007, стр. 117.
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себ но, она тре ба да шти ти и одр жа ва гло бал ну по ли-
тич ку рав но те жу. 

Ва ља на гла си ти, да схва та ње Ру си је као осо бе ног кул-
тур но-ге о граф ског ен ти те та, ко ји се не мо же све сти ни на 
Евро пу, ни на Ази ју, ни је про дукт са вре ме них те о ри ја, већ је 
на ста ло још у прет про шлом ве ку. За то је на ро чи то за слу жан 
је дан аутор – Вла ди мир Ла ман ски.

Русијакао,,Средњисвет”

Опус Вла ди ми ра Ла ман ског (1833-1914), фи ло ло га-сла-
ви сте и исто ри ча ра, остао је не за слу же но по ма ло у сен ци ка-
пи тал не сту ди је Ни ко ла ја Да ни лев ског Ру си ја и Евро па ко ја 
је пу бли ко ва на 1871. го ди не, и ко ја до да нас сло ви за јед но 
од нај ва жни јих де ла из обла сти фи ло зо фи је исто ри је. Чак и 
да нас, ка да у са вре ме ној Ру си ји не ма стегâ др жав не цен зу ре, 
ра до ви Ла ман ског оста ју не до вољ но за па же ни, иако по сво-
јим кон цеп циј ским осо бе но сти ма и ин те ре сант ном са др жа ју 
не за о ста ју за већ спо ме ну том књи гом Ни ко ла ја Да ни лев-
ског. Ова оце на по себ но ва жи за две ње го ве кул тур но-ге о-
граф ске, од но сно по ли тич ко-ге о граф ске сту ди је – ,,О исто-
риј ском про у ча ва њу грч ко-сло вен ског све та у Евро пи (Об 
исто ри че ском из у че нии гре ко-сла вян ско го ми ра в Евро пе) 
из 1870. го ди не, и ,,Три све та азиј ско-европ ског кон ти нен та 
(Три ми ра Ази й ско-Евро пе й ско го ма те ри ка) из 1892. го ди не. 
За хва љу ју ћи тру ду ен ту зи ја ста из не про фит не ор га ни за ци је 
– ,,Ин сти ту та ру ске ци ви ли за ци је“ – ове две сту ди је Вла ди-
ми ра Ла ман ског, као и мно штво ње го вих ма њих ра до ва, пу-
бли ко ва ни су 2010. го ди не у књи зи Ге о по ли ти ка пан сла ви зма 
ко ја има пре ко 900 стра на, и то пр ви пут на кон 1917. го ди не. 

За Ла ман ског, ари јев ско-хри шћан ска по пу ла ци ја Евро-
пе, мо же се на осно ву ге о граф ских, ет но граф ских, ре ли ги о-
зних, дру штве них и уоп ште кул тур них осо би на, по де ли ти 
на две це ли не – ро ман ско-гер ман ски и грч ко-сло вен ски свет. 
Иако у сво јој сту ди ји из 1870. го ди не, Ла ман ски то ниг де екс-
пли цит но не на во ди, грч ко-сло вен ски свет об у хва та све оне 
др жа ве, по кра ји не и обла сти у ко ји ма пре о вла ђу је сло вен ско 
или ста нов ни штво пра во слав не ве ро и спо ве сти, док ње гов 
сто жер пред ста вља Ру си ја. Уко ли ко се ари јев ско-хри шћан-
ско ста нов ни штво по сма тра из гло бал ног ра кур са, он да се 
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ро ман ско-гер ман ски свет де ли на две ком по нен те – ону у 
Евро пи, и ону ко ја је овла да ла Но вим све том, од но сно аме-
рич ким кон ти нен том. Сва ка ко да ова два све та, ро ман ско-
гер ман ски и грч ко-сло вен ски, има ју од ре ђе не слич но сти и 
не ка је дин стве на обе леж ја. Ка ко кон ста ту је Ла ман ски, по 
за јед нич ком по ре клу из јед не ари јев ске пра по стој би не, по 
слич но сти свог пр во бит ног на чи на жи во та, по на род ном ве-
ро ва њу, ка рак те ру и оби ча ји ма, по уну тра шњој струк ту ри и 
са ста ву сво јих до ми нант них је зи ка, та два све та су бли ски 
срод ни ци, као што су ме ђу со бом срод ни ци Ин ду си, Пер-
си јан ци, Хе ле ни, Ри мља ни и Ро ма но-Гер ма ни.20  Ме ђу тим, 
иако су ро ман ско-гер ман ски и грч ко-сло вен ски свет са вре-
ме ни ци, они, по схва та њу Ла ман ског, ни ка ко ни су и вр шња-
ци. На про тив, сма тра он, њи хо ви исто риј ски уз ра сти или пе-
ри о ди де тињ ства, мла до сти, зре ло сти и ста ро сти, ни по што 
се не по ду да ра ју – XIX век за грч ко-сло вен ски свет је сте то 
што су XIV и XV век би ли за ро ман ско-гер ман ски свет.21  

Ко је су то од ли ке, ко је одва ја ју грч ко-сло вен ски од ро-
ман ско-гер ман ског све та? По ми шље њу Ла ман ског, њих је 
ви ше и раз ли чи тог су ка рак те ра. У грч ко-сло вен ском све ту, 
се ло има пре ва гу над гра дом, се ља штво над гра ђан ством и 
бур жо а зи јом, и оно је но си лац глав них мо рал них, дру штве-
них и по ли тич ких сна га др жавâ, ко је чи не тај свет. По ред 
то га, у со ци о кул тур ном сми слу, при вр же ност оби ча ји ма и 
на че ла за јед ни це и ста ри не, над ма шу ју на че ло лич но сти и 
те жњу ка но ви те ти ма, пре вра ти ма и пре о бра жа ји ма, што је 
ина че ка рак те ри стич но за ро ман ско-гер ман ски свет.22 Кра ће 
ре че но, грч ко-сло вен ски свет је кон зер ва тив ни ји од ро ман-
ско-гер ман ског. Ко нач но, и у ге о граф ском по гле ду, по сто је 
знат не раз ли ке. Те ри то ри је ко је на ста њу ју ро ман ски и гер-
ман ски на ро ди су по лу о стрв ског (острв ског) ка рак те ра, док 
на Ис то ку, упр кос ду гој и раз у ђе ној оба ли Ја дран ског, Егеј-
ског, Цр ног и дру гих мо ра, ка ко кон ста ту је Ла ман ски, ,,кон-
ти нент пре о вла ђу је и до ми ни ра над оба лом, а чу вар ни, кон-
зер ва тив ни ка рак тер ње го вих ста нов ни ка над ду хом обал-

20 Вла ди мир Ла ман ский, ,,Об исто ри че ском из у че нии гре ко-сла вян ско го ми-
ра в Евро пе“, у: Вла ди мир Ла ман ский, Геополитикапанславизма, Ин сти тут 
рус ской ци ви ли за ции, Мо сква, 2010, стр. 100.

21 Ibi dem, стр. 100.
22 Ibi dem, стр. 88-89.
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ских жи те ља, ко ји је жи ва хан, не ми ран, не у мо ран и ла ком на 
но ви ну“.23 

Све у све му, он за кљу чу је, да Гр ко-Сло ве ни по при ро-
ди сво је зе мље, ет но граф ском са ста ву и ре ли ги о зним прин-
ци пи ма, чи не у од но су на Ро ма но-Гер ма не, пот пу но за се бан 
исто риј ски ор га ни зам или са мо би тан свет. Ако грч ко-сло-
вен ски свет пред ста вља на спрам ро ман ско-гер ман ске ци ви-
ли за ци је по себ ну по ја ву, по ста вља се пи та ње, да ли он и у 
свет ским раз ме ра ма фи гу ри ра као са мо ста лан кул тур но-ге-
о граф ски и по ли тич ко-ге о граф ски ен ти тет или је мо жда део 
не ке дру ге, ши ре (гео)ци ви ли за циј ске це ли не? Де фи ни ти ван 
од го вор на ову ди ле му, Ла ман ски је дао у сво јој дру гој сту-
ди ји, ко ја је већ спо ми ња на, из 1892. го ди не – ,,Три све та азиј-
ско-европ ског кон ти нен та“.

Ла ман ски кон ста ту је, да се овај ,,азиј ско-европ ски кон-
ти нент“, ко ји ми да нас уоби ча је но зо ве мо Евро а зи јом, мо же 
по де ли ти на три ве ли ке це ли не или три ,,све та” са њи ма свој-
стве ним ге о граф ским, ет но ло шким и исто риј ско-кул тур ним 
по себ но сти ма. То су: 1) су штин ска Евро па; 2) су штин ска 
Ази ја; 3) Сред њи свет, то јест не а у тен тич на Евро па и не а у-
тен тич на Ази ја.24 По ја шња ва ју ћи ову по де лу, Ла ман ски ка же, 
да сту па ју ћи из Ази је у кра је ве тог ,,Сред њег све та“, ,,мо ра мо 
ре ћи, да се ов де Ази ја за вр ша ва, али Евро па још не по чи ње; 
упра во та ко, сту па ју ћи у ње га из Евро пе, у пра ву смо кад ка-
же мо: ов де се за вр ша ва Евро па и још не по чи ње Ази ја“.25  Ов-
де је при мет на јед на са свим осо бе на кла си фи ка ци ја ве ли ких 
ге о граф ских це ли на у по ре ђе њу са оном из уџ бе ни ка ге о гра-
фи је. Док се уоби ча је но, у шко ла ма и на фа кул те ти ма под у-
ча ва, ка ко се јед на фи зич ко-ге о граф ска це ли на под име ном 
Евро а зи ја, са сто ји из две ком по нен те – Евро пе и Ази је – чи ју 
глав ну гра ни цу пред ста вља пла ни на Урал, Ла ман ски уво ди 
три хо том ну де о бу на Евро пу, Ази ју и тзв. Сред њи свет.

Аутен тич на или ,,пра ва“ Ази ја, по ми шље њу Ла ман-
ског, од ли ку је се из ра зи тим фи зич ко-ге о граф ским, би о ге о-
граф ским и кул тур но-ге о граф ским ди вер зи те том. У њој се 

23 Ibi dem, стр. 78.
24 Вла ди мир Ла ман ский, ,,Три ми ра Ази й ско-Евро пе й ско го ма те ри ка“, у: Вла-

ди мир Ла ман ский, Геополитикапанславизма, Ин сти тут рус ской ци ви ли за-
ции, Мо сква, 2010, стр. 185.

25 Ibi dem, стр. 186.
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про сти ру ви со ки пла нин ски лан ци, и њу чи не, из ме ђу оста-
лог, и ве ли ка по лу о стр ва, по пут Ма ле Ази је, Ара би је или 
Ин ди је, ко ја ме ђу соб но или у од но су на уну тра шњост кон-
ти нен та (по себ но пре ма Ки ни са Ти бе том), пред ста вља ју 
пот пу но са мо стал не зе мље, са за себ ним исто риј ским и кул-
тур ним раз вит ком. Сто га су се у Ази ји, за па жа Ла ман ски, 
фор ми ра ла и раз ви ла ве ли ка пле ме на и на ро ди са нај ра зно-
вр сни јим спољ ним ти по ви ма, је зи ци ма и на реч ји ма, ре ли ги-
о зним ве ро ва њи ма, дру штве ним и по ли тич ким иде а ли ма и 
те жња ма.26 Ова ква хе те ро ге ност оне мо гу ћа ва, сма тра он, да 
Ази ја по стиг не по ли тич ко и ре ли ги о зно је дин ство. С дру ге 
стра не, Ру ско цар ство (европ ска и азиј ска Ру си ја), као глав-
на ком по нен та ,,Сред њег све та“, пред ста вља оштру су прот-
ност Ази ји. Док Ази ју од ли ку је не по сто ја ње хе ге мо ни је јед не 
ре ли ги је, је зи ка или на род но сти, у Ру си ји, уз сво по сто је ће 
мно штво раз ли чи тих ве ра, је зи ка и ет но са, ипак пре вла да ва, 
за па жа Ла ман ски, јед на ве ра – хри шћан ска, те је дан је зик и 
на род ност – ру ска. 

Он кон ста ту је, да се у од но су пре ма Ази ји, гра ни ца 
тзв. Сред њег све та, ско ро пот пу но по кла па са по ли тич ким 
гра ни ца ма ру ске им пе ри је. За пад не гра ни це, с дру ге стра не, 
зна чај но од сту па ју од по ли тич ких гра ни ца Ру си је, јер ,,Сред-
њи свет“ не чи не са мо ру ска им пе ри ја и ру ски на род, већ и 
низ дру гих сло вен ских на род но сти, као и они ет но си не сло-
вен ског по ре кла, ко ји ис по ве да ју пр во слав ну ве ру. У ње го вој 
кон цеп ци ји, Ру си ја пред ста вља сто жер тог све та, окру жу ју ће 
(не)сло вен ске зе мље и (не)пра во слав ни на ро ди ње го ве са став-
не ком по нен те, а што се да ље иде ка за па ду и ју гу, и што је 
ма ло број ни ји сло вен ски и пра во слав ни жи ваљ, то су бли же 
де фи ни тив не гра ни це ,,Сред њег све та“. Иза њих, Ру си ја, ка-
же Ла ман ски, већ не ма ро ђе не бра ће, ни по ве ри, ни по кр ви.27  
Он сма тра, да сло вен ски на ро ди без Ру са, би ло пра во слав ни 
или ка то лич ки, као и не сло вен ски на ро ди пра во слав не ве-
ро и спо ве сти, пред ста вља ју, по ве ли чи ни те ри то ри је, бро ју 
ста нов ни ка, по ли тич ком и кул тур ном по ло жа ју, ису ви ше ма-
ли део евро а зиј ског кон ти нен та, да би фор ми ра ли осо бен и 
са мо ста лан ,,свет“. Те зе мље и на ро ди, са ет но ло шког и кул-

26 Ibi dem, стр. 189.
27 Ibi dem, стр. 202.
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тур но-исто риј ског аспек та, при род но при па да ју, не Евро пи 
или Ази ји, већ упра во тзв. Сред њем Све ту.28 За пад на гра ни ца 
Сред њег све та, по чи ње од се ве ра, од ру ско-нор ве шко-швед-
ске гра ни це, по том се у из ло мље ном об ли ку про те же пре ко 
аустриј ских и пру ских зе ма ља, из ме ђу Бал ти ка и Ја дра на. На 
се ве ру, на Бал ти ку, она за по чи ње око Дан ци га, а на ју гу, на 
Ја дра ну, за вр ша ва се око Тр ста. Оба ле Ја дран ског и Јон ског 
мо ра та ко ђе пред ста вља ју за пад ну гра ни цу ,,Сред њег све та“, 
док се на ју гу она про те же пре ко Сре до зе мља, укљу чу ју ћи 
чак и не ке де ло ве Ма ле Ази је и Си ри је.29  Кон крет ни је, тзв. 
Сред њи свет, по про ра чу ну Ла ман ског, за у зи ма по вр ши ну од 
око 24 ми ли о на км² и по ред ру ске им пе ри је, ко јој при па да 
пре ко 22 ми ли о на км², об у хва та део ра ни јих пољ ско-ли тван-
ских зе ма ља Пру си је, где се још очу ва ла пољ ска и ли тван-
ска на род ност, део Шле зи је, пре о вла ђу ју ћи део Че шке, сву 
Мо рав ску, ју жну Шта јер ску, део Ко ру шке, сву Крањ ску, Го-
ри цу, Ис тру, све аустро-угар ске зе мље Св. Сте фа на, укљу-
чу ју ћи Хр ват ску, Сла во ни ју и Дал ма ци ју, Ру му ни ју, Ср би ју, 
Цр ну Го ру, Бо сну, Хер це го ви ну, Бу гар ску, Ру му ни ју, Грч ку 
са остр ви ма, сву европ ску Тур ску са Кон стан ти но по љем, 
оста ла грч ка остр ва, сво при мор је Ма ле Ази је и Си ри је, и 
обла сти азиј ске Тур ске где жи ви древ но хри шћан ско ста нов-
ни штво.30 Ка ко за па жа наш по ли тич ки ге о граф Ми ло мир 
Сте пић, ,,про стор и гра ни це Сре ди шњег све та, Ла ман ски је 
при лич но ја сно од ре дио – ње му при па да Ру си ја у гра ни ца ма 
та да шње им пе ри је, те ис точ на и ју го и сточ на Евро па”.31 

Тре ба на гла си ти, да је при ли ком од ре ђи ва ња гра ни ца 
,,Сред њег све та“, Ла ман ски пред очи ма већ имао је дан по-
ли тич ко-ге о граф ски обра зац ко ји је фор му ли сао ње гов по-
зна ти зе мљак Ни ко лај Да ни лев ски у књи зи РусијаиЕвропа. 
На и ме, у сво јој кон цеп ци ји тзв. све сло вен ског са ве за, Да ни-
лев ски ка же, да би ње га тре ба ло да чи не сле де ће це ли не: 1) 
Ру ска им пе ри ја; 2) Че шко-мо рав ско-сло вач ка кра ље ви на; 3) 
Срп ско-хр ват ско-сло ве нач ка кра ље ви на; 4) Бу гар ска кра ље-
ви на; 5) Ру мун ска кра ље ви на; 6) Хе лен ска кра ље ви на (уз, из-

28 Ibi dem, стр. 202.
29 Ibi dem, стр. 208.
30 Ibi dem, стр. 226-227.
31 Ми ло мир Сте пић, Геополитиканеоевроазијства:позицијасрпскихземаља, 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 28.
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ме ђу оста лог, ма ло а зиј ску оба лу Егеј ског мо ра); 7) Ма ђар ска 
кра ље ви на; 8) Ца ри град ски округ са око ли ном.32 Да ни лев ски 
је спе ку ли сао, да би од Осман ске им пе ри је осло бо ђе ни Ца ри-
град, пред ста вљао за све сло вен ски са вез, при род ни цен тар 
свог мо рал ног и ма те ри јал ног је дин ства.33 У сва ком слу ча ју, 
мо же се при ме ти ти, да се гра ни це ,,Сред њег све та“ и тзв. све-
сло вен ског са ве за у пре о вла ђу ју ћој ме ри по ду да ра ју, и да је 
код оба ауто ра је дин ствен кри те ри јум њи хо вог по вла че ња – 
сло вен ски и/или пра во слав ни иден ти тет од ре ђе них зе ма ља, 
обла сти и по кра ји на.

Фи зич ко-ге о граф ску хо мо ге ност тзв. Сред њег све та 
пра ти и ње го ва кул тур но-ре ли ги о зна ком пакт ност. И по ред 
при су ства Гер ма на и Ро ма на, раз ли чи тих азиј ских на ро да, 
ка то ли ка и про те ста на та, му сли ма на, бу ди ста и ша ма ни ста, 
,,Сред њи свет“ је пле мен ски и вер ски ре ла тив но јед но ро дан 
– од ње го вих та да шњих 170 ми ли о на жи те ља, ка ко ра чу на 
Ла ман ски, ви ше од 120 ми ли о на су Сло ве ни, 4-5 ми ли о на Гр-
ци, док је та ко ђе ви ше од 120 ми ли о на оних ко ји ис по ве да ју 
хри шћан ство Ис точ не цр кве.34 

По Ла ман ском, са свим је оправ да но ,,Сред њи свет“ 
на зи ва ти грч ко-сло вен ским, јер тај на зив пре ци зно озна ча-
ва две ње го ве су штин ске од ли ке – кул тур но, тај ,,свет“ је у 
пр вом ре ду грч ки (од 170 ми ли о на ње го вих ста нов ни ка, 120 
ми ли о на су пра во слав ни), док је у ет нич ком сми слу, он пр-
вен стве но сло вен ски. По ред то га, пр ви део ње го вог на зи ва 
ука зу је на ци ви ли за циј ску ве зу ,,Сред њег све та“ са древ ном 
и сред њо ве ков ном Грч ком. Ан та го ни зам Ри мља на и Гр ка, у 
не што из ме ње ној фор ми, про ду жен је су пар ни штвом гер ман-
ског и сло вен ског пле ме на, при че му су се Гер ма ни, слич но 
Ри мља ни ма, учвр сти ли на За па ду, нај да ље од Ази је, док су 
се Сло ве ни, слич но Гр ци ма, утвр ди ли на Ис то ку, у не по сред-
ном су сед ству ,,аутен тич не“ или су штин ске Ази је.35 

Иде ја на ста вља да жи ви

32 Ни ко лај Да ни лев ски, Русија иЕвропа, Слу жбе ни лист СРЈ и До си је, Бе о-
град, 1994, стр. 304-305.

33 Ibi dem, стр. 305.
34 Вла ди мир Ла ман ский, ,,Три ми ра Ази й ско-Евро пе й ско го ма те ри ка“, op. cit., 

стр. 232.
35 Ibi dem, стр. 235.
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У XX ве ку, пан сло вен ска иде ја, ко ју је из ме ђу оста лих 
за сту пао и Ла ман ски, по ла ко је спла шња ва ла у Ру си ји, ко ју 
су све ви ше по тре са ли со ци јал ни не ми ри. На кон Ок то бар ске 
ре во лу ци је, и Ру си ја, и ње но дру штве но-по ли тич ко уре ђе ње 
би ва ју ре ди зај ни ра ни. Ипак, кон цеп ци ја да Ру си ја пред ста-
вља осо бен и са мо ста лан кул тур но-ге о граф ски и по ли тич-
ко-ге о граф ски ен ти тет, на ста ви ла је да жи ви, на вол ше бан 
на чин, у из ме ње ном об ли ку и са дру га чи јим са др жа јем.36  

Пе тар Са виц ки (1895-1968) сло ви за јед ног од уте ме љи-
ва ча евро а зиј ског по кре та и док три не, по ко јој Ру си ја ни је 
део европ ске кул ту ре, већ пред ста вља са мо стал ну ци ви ли за-
ци ју или др жа ву-свет. Та ци ви ли за ци ја се са сто ји од еле ме-
на та и за пад не и ис точ не кул ту ре, об је ди ње них у уни кат ну 
син те зу, ко ја пред ста вља не што са свим но во – ни Евро пу, ни 
Ази ју, ни ти њи хо ву про сту ком би на ци ју.37 Сâм Са виц ки, у 
тек сту ,,Евро а зиј ство“, отво ре но при зна је, ка ко три хо том на 
по де ла коп на Ста рог све та, ни је от кри ће са мих евро а зи ја ца, 
не го су та кве по гле де већ ра ни је ис ка зи ва ли ге о гра фи, по себ-
но ру ски. У том сми слу, Са виц ки је по себ но ис та као сту ди ју 
Ла ман ског из 1892. го ди не.38 Са вре ме ни ту мач и за ступ ник 
евро а зиј ства Алек сан дар Ду гин, на гла ша ва, ка ко је Ла ман-
ски сво јом по де лом коп на Евро а зи је на три де ла на го ве стио 
кон цеп ци ју евро а зиј ства.39 И Ми ло мир Сте пић, та ко ђе твр-
ди, ка ко је Са виц ки, не по сред ну ин спи ра ци ју за сво је ге о по-
ли тич ке те зе про на шао у иде ја ма В. Ла ман ског.40

На по чет ку, ва ља ис та ћи не ко ли ко нај у пе ча тљи ви јих 
мо ме на та, ко ји би ја сно де мон стри ра ли слич ност кон цеп ци је 
Са виц ког са те за ма ко је је сво је вре ме но по ста вио Вла ди мир 

36 Мар лен Ла ру ел ука зу је, да кон цеп ци ја Ла ман ског о Ру си ји као за себ-
ном све ту, озна ча ва пре лаз од пан сла ви зма ка евро а зиј ској те о ри ји. 
Ви де ти: MarlèneLaruelle,“The Ori ent in Rus sian Tho ught at the Turn of 
the Cen tury”, u: Dmi try Shla pen tokh (ed.) RussiabetweenEastandWest:
scholarlydebatesonEurasianism, LE I DEN, Bo ston 2007, p. 25.

37 Алек сан др Ду гин, Геополитика, Ака де ми че ский про ект, Га у де а мус, Мо-
сква, 2011, стр. 161.

38 Пе тр Са виц кий, ,,Евра зи й ство, у: Пе тр Са виц кий, Изабранное, РОС СПЭН, 
Мо сква, 2010, стр. 188.

39 Алек сан др Ду гин,Геополитика, op. cit., стр. 148.
40 Ми ло мир Сте пић, Геополитиканеоевроазијства:позицијасрпскихземаља, 

op. cit., стр. 42. Од до ма ћих ауто ра на зна чај уче ња Ла ман ског за осми шља-
ва ње док три не евро а зиј ства, ука зу је и Ми лан Су бо тић у де лу PutRusije:
evroazijskostanovište, Pla to, Be o grad, 2004.
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Ла ман ски. За ње га, не по сто је ,,европ ска“ и ,,азиј ска“ Ру си-
ја, већ је она це ло ви та и је дин стве на те ри то ри ја. По сво јим 
обе леж ји ма, из основ ног ма си ва зе ма ља Ста рог све та, из два-
ја се, сма тра Са виц ки, за се бан ге о граф ски свет – евро а зиј ски 
свет, ко ји се у сво јим гра ни ца ма по ду да ра (при бли жно) са по-
ли тич ким гра ни ца ма Ру си је (СССР-а).41 По ње му, не спор на 
Ази ја је сте си стем ис точ них, ју го и сточ них и ју жних пе ри-
фе ри ја Ста рог све та: Ја пан, Ки на (иза Ве ли ког зи да), Ин ди-
ја (иза Хи ма ла ја и Хин ду ку ша), Иран, и све што се на зи ва 
,,пред њом Ази јом“.42  С дру ге стра не, све што је за пад но од 
ру ских гра ни ца је сте Евро па. Та ко по сма тра но, по сто је три 
,,ге о граф ска све та“ – Ази ја, Евро а зи ја и Евро па. 

У јед ном дру гом тек сту, Са виц ки твр ди, ка ко ,,Ру си ја 
има да ле ко ви ше осно ва од Ки не, да се на зи ва ,,сре ди шњом 
др жа вом“.43 Ру си ја-Евро а зи ја је цен тар Ста рог све та, она спа-
ја ње го ве пе ри фе ри је и пред ста вља ка ри ку ко ја их здру жу је 
у је дин ство. Са мо на јед ној стра ни свог тек ста, Са виц ки је 
два пу та за Ру си ју-Евро а зи ју упо тре био из раз ,,Сре ди шњи 
свет“.44 

Ар гу мен ти ко је Са виц ки на во ди у при лог ге о граф ске 
по себ но сти Ру си је-Евро а зи је су вр ло слич ни оним ко је је из-
нео Ла ман ски. С дру ге стра не, оно што кон цеп ци ју Са виц-
ког и дру гих евро а зи ја ца раз ли ку је од схва та ња Вла ди ми ра 
Ла ман ског, је сте њи хов на гла сак на зна чај ном ути ца ју мон-
гол ско-та тар ске вла да ви не на фор ми ра ње кул тур но-ге о граф-
ског и по ли тич ко-ге о граф ског ли ка и фор ма та ру ске др жа ве 
и ци ви ли за ци је. Апо стро фи ра ње тог ути ца ја на курс ру ске 
исто ри је и суд би ну ру ске др жа ве, ви дљи во је и у де лу Ла ва 
Гу ми љо ва (1912-1992). Овај све стра ни ру ски аутор, у вре ме 
ап со лут не до ми на ци је со ци ја ли стич ке иде о ло ги је и прак се, 
по це ну мар ги на ли за ци је и мал тре ти ра ња од стра не др жав-
ног апа ра та, одр жа вао је у жи во ту иде ју о Ру си ји као осо бе-
ном све ту-ци ви ли за ци ји, без иде о ло шких ко но та ци ја. Док је 
зва нич на про па ган да пред ста вља ла Ру си ју (СССР) као ,,пр ву 

41 Пе тр Са виц кий, ,,Ге о гра фи че ский об зор Рос сии-Евра зии“, у: Пе тр Са виц-
кий, Изабранное, РОС СПЭН, Мо сква, 2010, стр. 263.

42 Ibi dem, стр. 264.
43 Пе тр Са виц кий, ,,Ге о гра фи че ские и ге о по ли ти че ские осно вы евра зи й ства“, 

у: Пе тр Са виц кий, Изабранное, РОС СПЭН, Мо сква, 2010, стр. 537.
44 Ibi dem, стр. 538.
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зе мљу со ци ја ли зма“ и ,,идеј ну аван гар ду чо ве чан ства“, Гу-
ми љов је о њој пи сао и раз ми шљао из дру га чи је пер спек ти-
ве. У окви ру сво је те о ри је о на стан ку и раз во ју ет но са, Гу ми-
љов пи ше, ка ко је Ру си ја на след ни ца тур киј ског ка га на та и 
мон гол ског улу са ко ји су ин те гри са ли огром на евро а зиј ска 
про стран ства. Ује ди ње ној Евро а зи ји на че лу са Ру си јом, твр-
ди Гу ми љов, тра ди ци о нал но су се су прот ста вља ли: на За-
па ду – ка то лич ка Евро па, на Да ле ком ис то ку – Ки на, на ју гу 
– му сли ман ски свет.45 

Ка ко се мо же при ме ти ти, Евро а зи ја у по и ма њу Ла ва 
Гу ми љо ва, ве о ма под се ћа, ка да је реч о ње ном про сти ра њу, 
на кон цепт Евро а зи је код Са виц ког, и на иде ју ,,Сред њег све-
та“ у де лу Вла ди ми ра Ла ман ског. Та ко ђе је ин те ре сант но, 
да Гу ми љов, кри ти ку ју ћи ме ха нич ко пре но ше ње за пад но е-
вроп ских тра ди ци ја по на ша ња у ру ске усло ве, до да је, ка ко је 
ру ски су пер ет нос (нај кра ће ре че но, у пи та њу је гру па ет но са, 
ко ји су се исто вре ме но по ја ви ли у јед ном ре ги о ну, и ко ја се 
ис по ља ва у исто ри ји као мо за ич ка це лост) 500 го ди на мла ђи 
од (за пад но)европ ског.46 Овo je за ни мљи ва кон ста та ци ја, јер 
је до не кле слич ну те зу из нео, ка ко се мо гло ви де ти, и Вла ди-
мир Ла ман ски.

Пре ко број них де ла о ге не зи ру ског (су пер)ет но са и им-
пе ри је, Гу ми љов је то ком не ко ли ко де це ни ја со вјет ске ере 
под се ћао, не та ко број ну чи та лач ку пу бли ку, да је Ру си ја 
осо бе на ци ви ли за ци ја, са мо стал на у од но су на дру ге кул тур-
но-ге о граф ске и ет но по ли тич ке це ли не. Ова кон цеп ци ја, као 
што се мо гло ви де ти у пр вом де лу овог ра да, на ро чи ту те о-
риј ску ар ти ку ла ци ју до жи ве ће по след њих два де сет го ди на. 

На кра ју, мо же се кон ста то ва ти, да је што у не по сред-
ном ви ду, што кроз раз не ин тер пре та ци је и мо ди фи ка ци је, 
иде ја Вла ди ми ра Ла ман ског о Ру си ји као ,,Сред њем све ту” 
на ста ви ла да жи ви и на кон смр ти свог твор ца. Да нас, и са-
вре ме ни ру ски ауто ри при зна ју, да је схва та ње Ру си је као 
,,Сред њег све та“ ути ца ло на уоб ли ча ва ње евро а зиј ске ге о-
по ли тич ке док три не, по себ но на фор ми ра ње ње не основ не 
по став ке, да је Ру си ја исто што и Евро а зи ја.47 Ипак, ути цај 

45 Лев Гу ми лев, ОтРусикРоссии, Эк смо, Мо сква 2009, стр. 320.
46 Ibi dem, стр. 321.
47 Ири на Ва си лен ко, Геополитикасовременногомира, Юра йт, Мо сква, 2010, 

стр. 185.
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ње го ве ми сли не тре ба сво ди ти са мо мо мен те ра ђа ња и фор-
ми ра ња евро а зиј ске док три не. Ту ми сао су су штин ски при-
хва ти ли сви они ауто ри ко ји Ру си ју схва та ју као ком плек сан, 
са мо би тан и уни ка тан кул тур но-ге о граф ски и по ли тич ко-ге-
о граф ски ор га ни зам, ко ји има вла сти ту исто риј ску суд би ну 
и ко ји је пред о дре ђен да бу де је дан од по ло ва мо ћи и ути ца ја 
у са вре ме ном све ту.

NebojsaVukovic

THEDEFINITIONOFTHE
CULTURAL-GEOGRAPHICAL

ANDPOLITICAL-GEOGRAPHICAL
IDENTITYOFRUSSIAINVLADIMIR

LAMANSKY’SWORK

Sum mary

Thescientificpaper“TheDefinitionof theCultural-Geo-
graphicalandPolitical-GeographicalIdentityofRussiainVla-
dimirLamansky’swork”intendstodemonstrateandexplainthe
keypointsofVladimirLamansky’s(1833-1914)theoryofRussia
asaseparategeographical,culturalandpoliticalentity–theso-
calledMedianWorld.Thescientificmethodsspeciallyusedare
themethodofanalysisandthecomparativemethod.Thepaper
concludesthatthistheoryisaverycomplexone,andthat,indi-
rectlyordirectly,ithashadasignificantinfluenceonthework
ofthelaterthinkers,inparticularthoseauthorsbelongingtothe
Neo-Eurasianschoolofthought.Thecontentsofthepaperenable
ustogainamorecomprehensiveinsightintotheRussiancivili-
zationalidentity,anddevelopthesensibilitytoitsmultilayerand
complexquality.
Keywords: Russia,medianworld,Europe,Asia,identity
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Re su me

Vladimir Lamansky’s work, unjustifiably underestimated
andforgotten,hasleftasignificantimprintintheRussianpoliti-
cal-geographicalandcultural-geographical thought.Someaut-
horswhosethesesareanalyzedinthispaper,suchasAleksan-
drDuginandNataliaNarochnitskaya,alsobearwitness to the
factthattheyarefamiliarwiththeworkofLamansky’s.Onthe
otherhand,MikhailSmolindrawsinspirationfromLamansky’s
ideaofthe“medianworld”whenformulatinghisownconceptof
Russia’scultural-geographicalandpolitical-geographical iden-
tity.WithinthefactionoftheEurasian“classicalscholars”,this
attitudeofLamansky’swasacceptedbyPeterSavitsky,andvia
him by a large number of those holding the same views as he
did. LеvGumilëv’s work partly paradigmatically relies on Sa-
vitsky’swork,andaplethoraofAleksandrDugin’spapersrelyon
Gumilëv’swork.Inotherwords,inaconceptualandauthorship
sense,theideaofRussiaasthe“medianworld”hasbroughtforth
themostdiversescions,withwhomtheauthor’s“imprint”ofVla-
dimirLamanskyfrequentlyremainsunrecognizedatfirstsight.

Hisconcept,aswellasalltheothersubsequentthesesmore
orlessbasedontheconcept,mightbeobjectedtobeingformula-
tedinaratherconflictingmanner–theirunderstandingthatthe
conflictbetweenRussiaandtheWestand(toasomewhatlesser
extent) theEast, their appealing to thepolitics of isolationism,
culturalexclusivism,andRussia’sshuttingoff fromitsownen-
vironment.Yet itseemstobeawrongperception.Toadmit the
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састанку Редакције 14. априла 2013. године.

factthat,inthepast,Russiahasbeeninvolvedinalargenumber
of armed conflictswith its neighbors inEurope and inAsia is
bynomeansademonstrationofmartialismbut rathergaining
asoberinsightintohistoricalrealities.Insistingontheauthen-
ticity of one’s ownculturedoesnot automaticallygenerate xe-
nophobiaandresistancetowhatisdissimilaranddifferent.On
thecontrary, exactly the emphasizingof the fact thatRussia is
notacultural-geographicalmonolithbutratheracomplexwho-
lewhich,althoughbeingethnicallyandculturallypolychromous,
representsauniqueentityiswhatbecomesvisibleincontempo-
raryRussianauthors’andLamansky’sconceptsaswell.

AuthorswhohighlighttheEuropeanidentityofRussiaoften
underestimateorcompletelyrepressthefactthattheshapingof
theRussianhistoricalfateandcivilizationalmatrixwerecruci-
allyinfluencedbyyettwocultural-geographicalandpolitical-ge-
ographicalcircles–ByzantiumandtheGoldenHorde.Similarto
thoseholdingthesameviewsashim-hispredecessorsSlavophi-
les,LamanskyapostrophizedOrthodoxcreed(Byzantium)asan
importantfactorinformingRussia’sdistinctculturalfeature.The
Eurasian“schoolofthought”,which,ascouldbeseen,adopted
hispostulateofRussiaasthe“medianworld”(over)emphasized
theinfluencemadebytheMongols-Tatars,especiallyinthedo-
mainofthedevelopmentoftheRussianstatehood,itsnatureand
form.

Inanycase,Lamansky’stheoryofRussiaasaseparatecul-
turalandpoliticalentityoffersthereaderandtheresearchera
farricherandmorecomplexpictureofRussiathantheonepre-
sentedby (pro-)European-oriented theoreticians.The“panora-
miccomplexity”ofLamansky’siswherewefindthegreatestqua-
lityandvalueofhisthought.ContemporaryRussianauthorscan
onlycreativelyusethatheritageofthoughtsindifferentsciences
andscientificdisciplinesinthefuture–rangingfromhistoryand
ethnologytogeographyandpoliticаlsciencetakingbyallmeans
intoconsiderationthetimespan,thechangedsocialcircumstan-
cesandrealitiesoftoday’sworldpoliticalscene.
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* Политиколог за међународне по
слове,Београд

УДК 327(049.3)

Ми лош Алек сић*

При каз књи ге Зо ра на 
Ми ло ше ви ћа и Жи во ји
на Ђу ри ћа – „Им пе ри
јал но ра за ра ње др жа ва“, 
Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2012.

Пре о вла ђу ју ћа ка рак те ри сти
ка са вре ме ног до ба у ко ме жи ви мо 
су бр зе и уче ста ле про ме не, сва ко

днев но се по ја вљу ју но ви фак то ри 
ко ји ути чу на флук ту а ци ју уну
тра шњих и ме ђу на род них од но са, 
а ста ри до би ја ју но ве уло ге. Упа
ри мо ли ово са спе ци фич но шћу 
тре нут ка у ко ме жи ви мо – по нов
ним фор ми ра њем мул ти по лар ног 
све та и по сте пе ним на пу шта њем 
ста рог уни по лар ног по рет ка, као 
и свет ске еко ном ске кри зе ко ја је 
уз др ма ла са ме те ме ље свет ског 
еко ном ског си сте ма, схва та мо 
маг ни ту ду ин сти ту ци о нал них и 
не ин сти ту ци о нал них иза зо ва ко
је ове про ме не на ме ћу. Ово по го
то во ва жи за Ср би ју, услед ње ног 
спре ци фич ног ге о граф ског по
ло жа ја, тран зи ци о ног ка рак те ра 
дру штва, и нај по сле не ре ше ног 
пи та ња гра ни ца. Овај рад упра во 
по ку ша ва да згра би ак ту ел ни тре
ну так, ста ви га под на уч ни спе ку
лум и са ге о по ли тич ког ста но ви
шта ана ли зи ра нај ре ле вант ни је 
из во ре ути ца ја свет ске и ре ги о
нал не по ли ти ке, ин те гра ци о не 
про це се као и њи хов од раз на срп
ско дру штво. 
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Де мо кра тија 
и по ли тич ке 
тенден ци је у 

свету
Овај део мо но гра фи је са др жи 

два кључ на сег мен та. Пр ви је кри
ти ка стрикт но ли бе рал ног мо де
ла де мо кра ти је ко ји се за го ва ра на 
За па ду као је ди ни пра ви мо дел, и 
чи ја прак тич на ре а ли за ци ја че
сто слу жи као ме ри ло ци ви ли зо
ва но сти од ре ђе не др жа ве. Ово је 
си стем ко ме и Ср би ја те жи а ње
го ва до след на им пле мен та ци ја је 
пред у слов ње них ин те гра ци о них 
про це са. Дру ги је кри ти ка др
жа ве узо ра и из во ра овог мо де ла 
де мо кра ти је као и ње ног глав ног 
про па га то ра, САДа, као и ње них 
прак тич них не до ста та ка у спро
во ђе њу оно га за шта се у на че лу 
за ла же.

Глав не ма не ли бе рал не де мо
кра ти је су дру штве на и по ли тич
ка до ми на ци ја круп ног ка пи та ла, 
пред ност кван ти те та над ква ли
те том, пот пу но ин ди ви ду ал ни 
ка рак тер ко ји мар ги на ли зу је со
ли дар ност. Да би се би обез бе
ди ли но вац за из бор не кам па ње, 
од но сно свој до ла зак или оп
ста нак на вла сти, по ли ти ча ри се 
окре ћу круп ном ка пи та лу. Чак у 
94% слу ча је ва по бе ђу је кан ди дат 
са ску пљом кам па њом. Ово во ди 
не са мо на ру ша ва њу де мо крат
ског прин ци па већ пред ста вља и 
уро ђе но ен тро пиј ско стре мље ње 

ли бе рал ног по рет ка ка еро зи ји 
вред но сног си сте ма у по ли ти ци. 
Осла ња ње на сна гу кван ти те та 
под ра зу ме ва да се ка те го ри је по
пут пра вич но сти, ко је су уте ме
љи ва не ве ко ви ма, по ку ша ва ју од
ре ди ти арит ме тич ком сре ди ном. 
Ово за јед но до во ди до ка дров ске 
кри зе у ин сти ту ци ја ма, на по ли
тич ке функ ци је сту па ју на род ни 
ла скав ци и де ма го зи. Ру ски ми
сли о ци сма тра ју да де мо кра ти ја 
ва ља но функ ци о ни ше са мо уко
ли ко про из во ди ари сто крат ску, 
то јест ква ли та тив но су пер и ор ну, 
ели ту ко ја мо же да во ди др жа ву на 
нај бо љи мо гу ћи на чин. А за ово је 
ну жна ре фор ма др жав них ка дро
ва, пре све га на ду хов ном пла ну. 
На кра ју се и су ми ра ју пред ло зи 
за оп шту ре фор му де мо крат ског 
си сте ма. Они укљу чу ју со ци јал
не, ре ди стри бу тив не оба ве зе за 
ка пи та ли сте, вра ћа ње етич ких 
по сту ла та у по ли ти ку, дру га чи ји, 
ве ћин ски из бор ни мо дел ко ји би 
ума њио уло гу пар тиј ске би ро кра
ти је, об но ву дру штве не со ли дар
но сти и ду ха са бор но сти, од ба
ци ва ње ве штач ког „ка ле мље ња“ 
ту ђих де мо крат ских обра за ца ко
ји не од го ва ра ју ло кал ним спе ци
фич но сти ма, и на кра ју све у куп ну 
ду хов ну и вред но сну об но ву. 

Што се ти че са мих САД, нај
у пе ча тљи ви ја кри ти ка ауто ра је 
она о њи хо вој са рад њи са на ци
сти ма по сле дру гог свет ског ра
та, укљу чу ју ћи ССов це, чла но ве 
Ге ста поа, и бив ше рат не зло чин
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де мо кра ти је, без бед но сти, ефи ка
сно сти ин сти ту ци ја, ло ше функ
ци о ни са ње прав ног и еко ном ског 
си сте ма и ви сок ни во ко руп ци је. 
Про цес „sta te fa i ling“а, во ди ста њу 
ано ми је, ово ста ње под ра зу ме ва 
не мо гућ ност дру штва да се ре про
ду ку је, гу бље ње иден ти те та и ста
бил но сти. Она се обич но ја вља у 
две фа зе – пр ва је по ја ва кри зе ко
ја из ба цу је гра ђа не из сво јих уста
ље них дру штве них уло га и ста ту
са, а дру га је фа за де ли ги ти ми за
ци је, од но сно уру ша ва ње си сте ма 
вред но сти ко ји да је ле ги ти ми тет 
нор ма тив ном по рет ку. Услед ге
не рал них гло ба ли за ци о них трен
до ва ка да јед на др жа ва за пад не у 
ово ста ње са свим је мо гу ћа по ја ва 
„до ми но ефек та“, од но сно пре ли
ва ња кри зе на дру ге др жа ве, ова ко 
не што смо мо гли ви де ти у прак си 
за вре ме „Арап ског про ле ћа“. Ова
ко осла бље на зе мља по ста је из вор 
не ста бил но сти, уто чи ште за кри
ми нал це и те ро ри сте, и ге не ра
тор из бе гли ца. Да су ова за па жа
ња ауто ра ва лид на још јед ном се 
мо же ви де ти у не дав ној арап ској 
кри зи, а по го то ву на при ме ру Ли
би је, ко ја је по сле па да ре жи ма Га
да фи ја по ста ла без бед но сно тру
сно под руч је. За оп ста нак др жа ве 
и из бе га ва ње ано ми је кљу чан је 
па три от ски и на ци о нал ни осе ћај 
гра ђа на, и прав на свест др жав ни
ка спо соб ног да ослу шку је по тре
бе свог на ро да.

це, ко ји су сви би ли упо шље ни од 
стра не ЦИАе, а про тив у та да
шњег СССРа. Ово раз ма тра ње 
је под стак ну то од би ја њем САДа 
да по др жи ре зо лу ци ју ГС УН о за
бра ни про сла вља ња фа ши зма из 
2010. го ди не, око ко је су се чак и 
Иран и Изра ел сло жи ли. Та ко ђе 
се скре ће па жња на уну тра шње 
де ло ва ње екс трем них исла ми ста 
уну тар САДа ко ји те же уво ђе њу 
ше ри ја та.

Са вре ме ни 
дезинтеграциони 

про це си у 
државама и 

глобали за ци ја
„Sta te fa i ling“ је дез ин те гра ци

о ни про цес у др жа ва ма XX ве ка, 
ко ји под ра зу ме ва под ба ци ва ње 
др жа ве у обављaњу јед не или ви ше 
сво јих су ве ре них функ ци ја, а ко ји 
на ста је усред уну тра шњих про
тив реч но сти или се па ра ти стич
ких тен ден ци ја. Узро ци ово ме мо
гу би ти де мо граф ске, еко ном ске 
или по ли тич ке при ро де. Др жа ве 
су пре све га по ли тич ке за јед ни це, 
а гра ђа не у за јед ни ци одр жа ва та
ко зва ни пре кла па ју ћи кон сен зус, 
нај че шће ис пу њен не ком вр стом 
иде о ло ги је или иде је, за сно ва не 
на ра зним фак то ри ма од ре ли ги
је до ра ци о нал но сти. Гра ђа нин 
пре вас ход но мо ра до жи вља ва ти 
др жа ву као сво ју, су штин ски, не 
са мо фор мал но. Не ки од број них 
ин ди ка то ра овог не га тив ног про
це са су и ни зак ни во су ве ре но сти, 
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Ср би ја и 
Европска уни ја

Ауто ри на за ни мљив на чин 
при ла зе ана ли зи пер спек ти ве 
срп ских евро ин те гра ци ја, раз ма
тра ју ћи ко је ста но ви ште има ју во
де ће и оне ма ње ути цај не чла ни це 
Уни је пре ма Ру си ји, ва жном стра
те шком парт не ру Ср би је, и пи та
ју ћи се ко је би по сле ди це Ср би ја 
има ла при хва та ју ћи ту по ли ти ку. 

САД су по сле дру гог свет
ског ра та по сма тра ле Евро пу као 
мо сто бран ру ском ути ца ју, те и 
да нас не одо бра ва ју пре те ра но 
при бли жа ва ње ова два ен ти те та. 
Нај ја ча ка ри ка са рад ње је оства
ре на из ме ђу Не мач ке и Ру си је за 
вре ме кан це ла ра Шре де ра, иако 
до ла ском на власт Ан ге ле Мер
кел се оче ки ва ло да ће ови од но си 
за хлад не ти, оства ре на по слов на 
парт нер ства и еко ном ски ин те ре
си ни су то до зво ли ли. У пе ри о ду 
свет ске еко ном ске кри зе роб на 
раз ме на из ме ђу ова два ре ги о на 
је по ра сла, чи не ћи их ме ђу соб но 
још зна чај ни јим. Ме ђу тим упр кос 
овим очи глед ним бе не фи ти ма 
и да ље се ја вља ју пре пре ке не кој 
бли жој са рад њи. Ин ди ка тив но је 
да ове пре пре ке углав ном по ти чу 
од ЕУ, би ло да се ра ди о усло вља
ва њи ма при вр же но сти ли бе рал
ном мо де лу де мо кра ти је, еко ном
ским зах те ви ма по пут ни жих це
на наф те и га са, или пре вас ход но 
су ко би ма око ути ца ја у бив шим 

со вјет ским ре пу бли ка ма (по пут 
пи та ња Укра ји не, Гру зи је, Тран
сни стри је, бал тич ких зе ма ља...). 

Од но си ко је има ју но ве чла ни
це Уни је пре ма Ру си ји, по го то ву 
оне из бив ше со вјет ске зо не ути
ца ја има ју још из ра же ни је не га ти
ван ка рак тер. Пољ ска се све срд но 
тру ди да бив ше со вјет ске ре пу
бли ке при бли жи НА ТОу, а из ра
зи та ан тиру ска ат мос фе ра је пре
о вла да ва ла за вре ме вла сти бра ће 
Ка чин ски. Пољ ска је за јед но са 
САДом, пру жа ла зна чај ну фи
нан сиј ску по моћ ан тиру ском не
вла ди ном сек то ру, тру ди ла се и да 
се би при бли жи Укра ји ну же ле ћи 
да ис ко ри сти ње ну јеф ти ну рад ну 
сна гу. Ли тва ни ја пру жа све срд ну 
по др шку Гру зи ји, а по ку ша ли су и 
да спре че град њу га со во да „Се вер
ни ток“, ко ји за о би ла зи те ри то ри
ју Ли тва ни је. Есто ни ја је чак по че
ла да сла ви бив ше бор це СС ди ви
зи ја као бор це за сло бо ду про тив 
со вјет ске оку па ци је. А Ле то ни ја 
ус кра ћу је број на гра ђан ска пра ва 
свом ру ском ста нов ни штву. Ма
ђар ска је та ко ђе ло би ра ла за ула
зак Укра ји не и Гру зи је у НА ТО, 
иако су их соп стве ни еко ном ски 
ин те ре си окре та ли ис то ку. Ру
мун ски из ра зи то не га тив ни став 
је по сле ди ца су ко ба око Мол да
ви је и одво је ног Прид не стро вља. 

Има ју ћи све прет ход но из
не то у ви ду, а ако се на то до да и 
европ ска ак тив на по др шка ко сов
ској не за ви сно сти, као и не ста
бил ност и не из ве сност суд би не 
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са ме ЕУ, ства ра ју се објек тив ни 
раз ло зи за из ра зит евро скеп ти ци
зам.

Спе ци фич но сти 
са вре ме ног бун та

У овом де лу ауто ри Ми ло ше
вић и Ђу рић раз ма тра ју то ко ве 
тур бу лент них по ли тич ких про
ме на, на ро чи то оних пра ће них 
на си љем, ка ко у на шем не по сред
ном окру же њу та ко и ван ње га. 
Ко ри шће ње вир ту ел ног ин фор
ма ци о ног про сто ра и ње го вих 
апли ка ци ја, је но ви спе ци фи кум 
у овим по кре ти ма, ко ји је ну жно 
раз мо три ти као фак тор ути ца ја 
на дру штве на зби ва ња. У Егип ту и 
Ту ни су, ко ор ди на ци ја про те ста
на та, ме сто и вре ме њи хо вих оку
пља ња и по кре та об ја вљи ва ни су 
пу тем ин тер не та, по го то во дру
штве них мре жа по пут Феј сбу ка и 
Тви те ра. Док је власт у Ту ни су по
ку ша ла да оне спо со би ко му ни ка
ци ју де мон стра на та бло ки ра њем 
при сту па од ре ђе ним сај то ви ма, у 
Егип ту је бло ки ран рад ин тер нет 
про вај де ра, са дру ге стра не САД 
је по зи вао на сло бо ду ко ри шће
ња ин тер не та. Мре жа Тви тер је 
ишла чак та ко да ле ко да је тра жи
ла на чи не ка ко да из бег не бло ка ду 
на мет ну ту од стра не вла сти. Ови 
сај то ви из вор но на ме ње ни дру же
њу и со ци ја ли за ци ји, по при ма ју 
но ву по ли тич ку ди мен зи ју, не ки 
чак сма тра ју и кључ ну за свр га ва
ње ових ре жи ма. САД су ту тен
ден ци ју при ме ти ле, ако не и пред

ви де ле, те се за ла жу за нео гра ни
че ну сло бо ду ко ри шће ња ин тер
не та сву да, и про ти ве се цен зу ри 
ка ква по сто ји у Ки ни, Ира ну, и 
број ним дру гим зе мља ма. САД 
тро ше но вац на об у ча ва ње ин тер
нет ди си де на та, и про гла ша ва ју 
ко ри шће ње ин тер не та људ ским 
пра вом. Чи та ва при ча до би ја пот
пу но дру га чи ју но ту, ако се узме у 
об зир чи ње ни ца да је ЦИА ко ри
сти ла и Феј сбук у Гугл за при ку
пља ње ин фор ма ци ја по треб них 
за рад тај них слу жби и вр бо ва ње 
аге на та. Не ки ана ли ти ча ри чу де 
се за што дру штве не мре же не ма
ју ова кав ефе кат и у Ру си ји, јед но 
ис тра жи ва ње је до шло до два за
кључ ка. Пр ви да су љу ди у Ру си ји 
по при лич но апо ли тич ни до кле 
год вла да бри не о њи хо вом бла го
ста њу, те не ма кри тич не ма се љу ди 
не за до вољ них си сте мом ко ји би 
по кре ну ли до вољ но ве ли ки бунт, 
а дру ги да су Ру си ве о ма ве шти у 
од го ва ра њу на ин тер нетпро во ка
ци је и по ру ке про тив ре жи ма. Ов
де спа да и „бом бар до ва ње“ сај то ва 
ко ји ши ре та кве ве сти, ши ре ње 
ви ру са, али и кон тра про па ган да 
про тив оних ко ји на па да ју власт. 
Ин тер нет је ко ри шћен и у свр ху 
ор га ни зо ва ња ет нич ког на си ља у 
на шем окру же њу, у су сед ној Ма
ке до ни ји, др жа ви за хва ће ној ду
бо ком кри зом и по де ље но шћу.
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по ли ти ке, али пре све га ну жност 
ре ша ва ња те ри то ри јал них спо ро
ва, у ко ји ма во де ће НА ТО зе мље 
углав ном по др жа ва ју ру ске опо
нен те. Та кав је слу чај са Ја па ном 
и Ку рил ским остр ви ма, пра ви ма 
на ис ко ри шћа ва ње Арк ти ка, кав
ка ском об ла шћу, и Прид не стро
вљем. Ана ли за ја сно илу стру је 
прак тич ну не у по тре бљи вост ове 
иде је.

Кључ ни фак тор у за пад но
ру ским од но си ма је и Укра ји на. 
По сле „на ран џа сте ре во лу ци је“ 
она је би ла ја сно ори јен ти са на 
на атлант ском пу ту, ме ђу тим до
ла ском Ја ну ко ви ча на власт си ту
а ци ја се ме ња. Она се у овом тре
нут ку на ла зи на еко ном ској али 
и ге о по ли тич кој клац ка ли ци. Са 
јед не стра не она те жи је дин стве
ном еко ном ском про сто ру са ЕУ, а 
са дру ге ца рин ској уни ји са Ру си
јом, Бе ло ру си јом и Ка зах ста ном. 
Пр ва оп ци ја ће ве ро ват но за да ти 
уда рац не кон ку рент ној по љо при
вре ди, док дру га ну ди по вла шће не 
це не га са, и очу ва ње при сту пу тр
жи шти ма са при вред ним ра стом. 

Гло бал ни са вре ме ни про це си 
и ге о по ли тич ке ди ле ме пред ко ји
ма се на ла зе др жа ве од зна ча ја мо
ра ју би ти пред мет про у ча ва ња и 
срп ске по ли ти ко ло ги је. Са мо та
ко мо же мо оспо со би ти соп стве не 
ин сти ту ци је да бу ду спрем не за 
иза зо ве ко ји се по ста ве пред нас. 
А ова књи га је би тан сте пе ник у 
том сме ру. 

На то и Ру си ја
Од но си из ме ђу не ка да шња 

два нај бит ни ја и је ди на гло бал на 
ге о по ли тич ка фак то ра, је и у да
на шњем мул ти по лар ном све ту из
у зет но би тан, по го то во за др жа ву 
ко ја по пут на ше сто ји на гра ни ци 
до ди ра ис то ка и за па да. При ли
ком ре де фи ни са ња сво је стра те
ги је за де це ни ју ко ја је пред на ма, 
НА ТО је у јед ном тре нут ку имао 
ве о ма бли ског са го вор ни ка у Ру
си ји, бив шег пред сед ни ка Ме две
де ва. Ње го ви ста во ви, ко ји у овом 
по гле ду умно го ме од сту па ју од 
оних са да шњег и бив шег пред сед
ни ка Пу ти на, ко ке ти ра ли су са 
иде јом стра те шког са ве за Ру си је 
и НА ТОа. У раз ма тра њу ове оп
ци је ауто ри ра да су се ко ри сти ли 
„costbe ne fit“ ана ли зом су ми ра ју
ћи ње не по сле ди це. Пред но сти 
не ма пу но, из у зев оних де кла ра
тив них о то ме као ула зни ци у за
пад ни свет. Не га тив них по сле ди
ца, пак, не мањ ка. Ово би за Ру си ју 
зна чи ло до дат но за о штра ва ње 
од но са са ислам ским све том ко ји 
ве о ма не по вољ но гле да на НА ТО, 
да ље то би за со бом по ву кло уда
ља ва ње од стра те шког парт нер
ства са Ки ном, и до при не ло би 
ње ном окру жа ва њу. Ово би зна
чи ло и при хва та ње агре сив не или 
у нај бо љем слу ча ју па сив не по ли
ти ке пре ма Ира ну, а ов де се на рав
но ја вља и еко ном ска це на пре ла
ска на НА ТО стан дар де. Нај бит
ни ји не до ста ци су гу бље ње са мо
стал но сти у до но ше њу соп стве не 
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Ду шан До ста нић*

При каз књи ге: Мом чи ло 
Су бо тић, Иден ти тет 
и ге о по ли тич ка ствар
ност Ср ба, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, 312. стр.

У сво јој но во о бја вље ној књи
зи Иден ти тет и ге о по ли тич ка 
ствар ност Ср ба, Мом чи ло Су
бо тић на за ни мљив на чин до во ди 
у ве зу пи та ње срп ског иден ти те та 
и тре нут ни ге о по ли тич ки по ло
жај срп ског на ро да. Без сум ње оба 
ова пи та ња су зна чај на и ак ту ел
на, а по себ но ка да се по сма тра ју 

у ме ђу соб ној ве зи. У том сми слу, 
основ на те за ко ју аутор за сту па 
у овој књи зи је да је тре нут ни не
по во љан ге о по ли тич ки по ло жај 
Ср ба по сле ди ца кон ти ну и ра ног 
„ра ср бљи ва ња“ од но сно рас та
ка ња срп ског иден ти те та. Срп
ско за не ма ри ва ње свог соп ства и 
од у ста ја ње од свог на ци о нал ног 
про гра ма уз при хва та ње ту ђих 
про је ка та до ве ло је до фе но ме на 
ра ср бљи ва ња, од но сно до одва ја
ња де ло ва срп ског на ро да од ко
јих су за тим на ста ја ле но ве на ци је 
(Хр ва ти, Бо шња ци, Цр но гор ци, 
а у бу дућ но сти мо гу ће и Вој во ђа
ни). У скла ду са тим до ла зи и до 
сма њи ва ња срп ских те ри то ри ја 
и про те ри ва ња пре о ста лих Ср ба. 

Су бо тић сво ју књи гу по чи ње 
утвр ђи ва њем основ них еле мен
та срп ског иден ти те та. По ла зе ћи 
од Хер де ро вог схва та ња на ци је 
као за јед ни це је зи ка, за Су бо ти
ћа је основ ни еле мент срп ског 
иден ти те та срп ски је зик, при 
че му се осла ња на тра ди цу ју ми
шље ња ко јој при па да ју До бров
ски, Ша фа рик, Ко пи тар, До си теј, 
Ми кло шич и дру ги. Аутор без
ре зер но при хва та Ву ко ве ста во
ве о Ср би ма три за ко на (ве ре), 
као и да су сви Ср би што кав ци и 
сви што кав ци Ср би. Ти ме за сту
па став о одво ји во сти срп ског од 
хр ват ског је зи ка ко ји је за пра во 
кај кав ски, и ука зу је да су Хр ва
ти од Га ја до Ја ги ћа из по ли тич
ких раз ло га при хва ти ли срп ски 
као свој књи жев ни је зик да би га * Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о
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ви ди у не ма њић кој тра ди ци ји 
срп ске др жав но сти као и у тра ди
ци ја ма мо дер не срп ске др жа ве на
кон 1804. го ди не. И по ред ја сног 
ста ва о Ср би ма три ве ре, аутор 
при зна је по се бан зна чај СПЦ за 
очу ва ње срп ског на ци о нал ног 
би ћа, по себ но у пе ри о ду тур ског 
роп ства ка да је цр ква би ла је ди на 
срп ска ин сти ту ци ја. На кра ју Су
бо тић сма тра да је и срп ска др жа
ва „фак тор иден ти те та“ по ла зе ћи 
од Хе ге ло вог ста ва да се умет ност 
и на у ка не мо гу одва ја ти од др жа
ве, од но сно да су они са мо од ре
ђе ни мо мен ти ду хов ног би ћа др
жа ве, те пре ма то ме да су они са ма 
др жа ва. Су бо тић исти на при хва
та да су Ср би ус пе ли да очу ва ју 
сво ју на ци о нал ну свет и у ду гом 
пе ри о ду ото ман ског роп ства, те 
да је из срп ске на ци о нал не све сти 
на кра ју у XIX ве ку вар скр сла срп
ска др жа ва, али ипак твр ди да без 
на ци о нал не др жа ве не ма кул ту ре 
ни иден ти те та. У том сми слу срп
ски за да так је ду хов но, еко ном ско, 
кул тур но и по ли тич ко по ве зи ва
ње срп ске на ци је и при пре ма за 
ства ра ње ује ди ње не срп ске др жа
ве.

Ка да је по ста вио кон ту ре оно
га што сма тра за те жи шне тач ке 
срп ства, Су бо тић пост ва ља пи
та ње у ка квом ста њу се на ла зи 
срп ска иде ја. Ње гов од го вор је 
по ра жа ва јућ. На и ме, он сма тра 
да се срп ска иде ја на ла зи у ста њу 
рас па да, те да се на ро ди ко ји су 
на ста ли од Ср ба по на ша ју у на

за тим про гла си ли за хр ват ски, а 
по том на Пр вом ка то лич ком са
стан ку у За гре бу 1900. го ди не све 
ка то ли ке ко ји го во ре тим је зи ком 
(срп ским) про гла си ли Хр ва ти ма. 
Овај до га ђај пред ста вља кључ ни 
мо ме нат про це са ра ср бљи ва ња. 
Су бо тић сво ју те зу о што кав ци ма 
ка то ли ци ма као Ср би ма ар гу мен
ту је  по зи ва ју ћи се на без број не 
при ме ре Ср ба ка то ли ка (од ко јих 
су не ки би ли и све ште ни ци) ко
ји су ства ра ли на срп ском је зи ку 
и ко ји су се бе сма тра ли Ср би ма. 
Исто вре ме но, аутор се по зи ва и 
на ис тра жи ва ња ве ћег бро ја сла
ви ста, фи ло ло га и ет но ло га ко ји 
су сма тра ли да раз ли ка из ме ђу 
Ср ба и Хр ва та ни је вер ска не го је
зич ка. Дру га те жи шна тач ка срп
ског иден ти те та је срп ско пи смо 
од но сно ћи ри ли ца ко ја је „те мељ 
срп ске на ци о нал не кул ту ре (стр. 
23). У том сми слу Ср би се не сме ју 
од ри ца ти сво је ћи ри ли це, бу ду ћи 
да је ис ко ре њи ва ње ћи ри ли це и 
на ме та ње ла ти нич ног пи сма увек 
ишло на по ре до са ис ко ре њи ва
њем Ср ба. На овом ме сту аутор 
је из у зет но па жљив, јер ис ти чу ћи 
зна чај ћи ри ли це за срп ски иден
ти тет не од ба цу је срп ску ла ти
ни цу. На про тив, он сма тра да је 
ла ти ни ца ал тер на тив но срп ско 
пи смо, ко је су стан дар ди зо ва ли 
Вук и на кон ње га Да ни чић, те да 
по сто ји срп ска ла ти нич на књи
жев ност ко је се Ср би не сме ју 
од ри ца ти. Оста ле кључ не еле мен
те срп ског иден ти те та Су бо тић 
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штро сма је ров скоја ги ћев ска па
ра диг ма ср бо кро а ти сти ке ко ју 
при хва та ју и не ки од нај зна чај
ни јих срп ских ауто ра, пре свих 
Скре лић. Ово хр ват ско схва та ње 
ју го сло вен ства по ла зи од хр ват
ског на пу шта ња свог кај кав ског 
је зи ка и пре у зи ма ња Ву ко вог на
род ног је зи ка ко ји про гла ша ва ју 
за на род ни је зик Хр ва та, чи ме су 
до шли у не рас ки ди ву ве зу са Ср
би ма. Су бо тић ис ти че да је ова 
Га је ва илир ска, као и Штро сма
је ро ва ју го сло вен ска иде о ло ги ја 
би ла ге о граф ски де тер ми ни са на, 
од но сно да је бри са ње срп ско
хр ват ске ет нич ке гра ни це Хр
ва ти ма и ри мо ка то лич кој цр кви 
отво ри ло вра та за осва ја ње срп
ског ет нич ког про сто ра (5354). 
Ти ме Су бо тић ус по ста вља ве зу 
из ме ђу иден ти те та и ге о по ли
ти ке, бу ду ћи да ја сно ука зу је да 
је пи та ње је зи ка ге о по ли тич ко 
пи та ње. Та ко ђе, аутор се на овом 
ме сту вр ло ве што кло ни ра зних 
оп ту жби и ја ди ко ва ња, те му се на 
те рет не мо же ста ви ти да упа да у 
до мен „те о ре ти ча ра за ве ре“. Он 
упра во не ште ди ни срп ске фи
ло ло ге, као ни срп ске по ли ти ча ре 
ко ји су сла бо по зна ва ли Хр ва те и 
на кра ју при хва ти ли схва та ње о 
срп ском је зи ку као о дво и ме ном. 
За ни мљи во је да аутор не ште ди 
ни де ло Вик то ра Но ва ка за чи ју 
чу ве ну књи гу Mag num Cri men 
ка же да је Ср би ма су прот ста ви ла 
ка то ли ке као не при ја те ље и ти ме 
са хра ни ла иде ју о Ср би ма као це

ци о нал ном сми сли зре ли је не го 
Ср би. „Ср би ја је у ду бо кој кри зи, 
мо рал ној, еко ном ској, по ли тич кој 
и по нај ви ше де мо граф ској“ (288). 
Не зна ју ћи мно го о сво јој исто ри
ји, тра ди ци ји, је зи ку и књи жев но
сти је дан део омла ди не при хва
тио је за пад њач ку сли ку о „срп
ској кри ви ци“. Ипак на ду за спас 
Ср би је аутор ви ди у оном (ве ћем) 
па три от ском де лу срп ске омла ди
не ко јој је на ци о нал ни иден ти тет 
би тан. На осно ву свог схва та ња 
је зи ка као кључ ног еле мен та на
ци о нал ног иден ти те та, Су бо тић 
мо гућ ност об но ве срп ске иде је 
ви ди у об но ви ср би сти ке, јер срп
ски на ци о нал ни про грам за сни ва 
се на срп ском је зи ку. То за пра во 
зна чи из ла зак из ла ви рин та ју го
сло вен ства, ср бо кро а ти сти ке те 
ис пра вља ње исто риј ских фал си
фи ка та. Без то га не ма ни шта ни од 
евро ин те гра ци ја на рав но прав ној 
осно ви. Ср би пр во се би мо ра ју 
по ста ви ти пи та ње шта се де си ло 
са њи хо вим иден ти те том у Ју го
сла ви ји. У том сми слу Су бо тић 
раз ли ку је срп ску и хр ват ску вер
зи ју ју го сло вен ске иде је. Срп ско 
схва та ње ју го сло вен ске иде је под
ра зу ме ва по сто ја ње че ти ри раз
ли чи та ју жно сло вен ска на ро да 
(Ср ба, Хр ва та, Сло ве на ца и Бу га
ра), ко ји го во ре раз ли чи тим је зи
ци ма, али ме ђу ко ји ма пре вла да ва 
кул тур на и по ли тич ка бли скост. 
Срп ско схва та ње ју го сло вен ства 
ла га но је ис ти сну то то ком Пр
вог свет ског ра та, а по бе ди ла је 
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сан ских му сли ма на од Тур ске и 
оне мо гу ћа ва ње њи хо ве срп ске 
иден ти фи ка ци је, и ка то ли че ње 
и по хр ва ће њи ва ње Бо сне и Хер
це го ви не. Та ко је ство рен исто
риј ски и са вре ме ни бо сан ски ге
о по ли тич ки тро у гао (85). Су бо
тић да ље по ка зу је да су Ка ла је ве 
кон цеп ци је о бо сан ској на ци ји и 
да нас вр ло жи ве пре све га у де лу 
са вре ме них „бо шњач ких“ ауто ра 
Му ха ме да Фи ли по ви ћа и Ади ла 
Зул фи кар па ши ћа. 

Ако су иден ти тет и ге о по ли
ти ка уско по ве за ни, ауто мат ски 
сле ди пи та ње срп ског ге о по ли
тич ког по ло жа ја. Су бо тић ту да
је ло ги чан од го вор. Ако је срп ска 
иде ја у ло шем ста њу, ствар не мо
же до бро ста ја ти ни са срп ским 
ге о по ли тич ким по ло жа јем. На
род ко ји ни је си гу ран ко је и шта 
је, не мо же пре по зна ти сво је ин
те ре се, па пре ма то ме ни је у ста њу 
ни да их бра ни. У оце ни те жи не 
срп ског по ло жа ја аутор на ви ше 
ме ста ис ти че да је да на шњи срп
ски по ло жај на слич ни ји оном по
сле Бер лин ског кон ге ре са 1878. 
го ди не ка да је Јо ван Цви јић кон
ста то вао да је Ср би ја оп ко ље на 
зе мља, а Ср би ухап шен на род. 

Аутор за сту па те зу да је ства
ра ње Ју го сла ви је ве ли ка срп ска 
гре шка те да је Ју го сла ви ја „узрок 
срп ског дис кон ти ну и те та  у исто
риј ском, ет нич ком, је зич ком и сва
ком дру гом сми слу“ (124). Исто
вре ме но она је би ла екс пе ри мент 
про јек то ван за рас пад. А ка да се 

ло ви том кор пу су (65). Штро сма
је ров ско схва та ње пре о вла да ло је 
у обе Ју го сла ви је, а још увек је до
ми нант но у Ср би ји и го то во свим 
срп ским ин сти ту ци ја ма, па чак 
и у Ха шком три бу на лу где се го
во ри о БХС је зи ку. Исто вре ме но, 
све сни или не све сни ба шти ни ци 
штро сма је ро вог кон цеп та су и да
на шњи дру го ср би јан си. Дру гим 
ре чи ма, јед ном по кре ну та ла ви на 
ви ше се ни је мо гла за у ста ви ти и 
истом ло ги ком ко јом је од срп ског 
ство рен хр ват ски је зик ства ра ју 
се бо шњач ки, цр но гор ски, ма ке
дон ски, а већ су тра мо жда и вој во
ђан ски.

Да би до дат но уте ме љио те зу 
о иден ти те ту као ге о по ли тич
ком пи та њу, аутор чи та во по гла
вље по све ћу је Бе ња ми ну Ка ла ју 
и ње го вом про јек ту ства ра ња ин
те грал не бо сан ске на ци је то ком 
аустроугар ске оку па ци је Бо сне 
и Хер це го ви не. Аутор ука зје да је 
Ка ла је ва упра ва све сно су зби ја
ла срп ство, одва ја ла му сли ма не 
од Ср ба и при бли жа ва ла их Хр
ва ти ма уз ин си стри ра ње на бо
шња штву као на на ци о нал ној и 
по ли тич кој иде о ло ги ји. Пред крај 
сво је вла да ви не Ка лај је на пу стио 
те зу о бо шња штву и при хва тио 
те зу о ме ђу за ви сно сти му сли
ма на и ка то ли ка ко ји су тре ба
ли да чи не про тив те жу Ср би ма. 
Су бо тић за кљу чу је да су од лу ке 
Бер лин ског кон гре са на срп ском 
про сто ру ство ри ле две до да нас 
ак ту ел не кон стан те: одва ја ње бо
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спре ман да објек тив но са гле да и 
срп ску кри ви цу за соп стве ни не
за ви дан ге о по ли тич ки по ло жај.

Ка да го во ри о ме ња њу срп ског 
иден ти те та Су бо тић у фак то ре 
ра ср бљи ва ња убра ја и про је кат 
Сре бре ни ца, као и Ха шки три
бу нал, ко ји има ју по ли тич ку и ге
о по ли тич ку функ ци ју. Су бо тић 
сма тра да За пад и евро а тлан ти сти 
во де свој рат про тив Ср ба за то 
што у Ср би ма ви ди про ду же ну 
ру ку Ру са. Да кле, срп ски про стор 
је са мо не ка вр ста вој но по ли тич
ког по ли го на НА ТО, од но сно 
уве жба ва ње за раз би ја ње Ру си је. 
По ла зе ћи од ове те зе Су бо тић да
ље за кљу чу је да се на ово ме не ће 
ста ти и да сле ди да ља фраг мен та
ци ја срп ског про сто ра (Ра шка и 
Вој во ди на). 

Као је ди ну све тлу тач ку аутор 
ви ди Ре пу бли ку Срп ску. По ње го
вом ми шље њу ства ра ње Ре пу бли
ке Срп ске пред ста вља је ди ну срп
ску по бе ду у ра ту за ју го сло вен ско 
на сле ђе. Су бо тић под вла чи да РС 
ни је на ста ла у Деј то ну не го ра ни
је, те да је у Деј то ну са мо по твр
ђе на. Исто вре ме но он по ка зу је 
да је та ко уте ме ље на РС ус пе ла 
да одо ли свим иза зо ви ма и по ку
ша ји ма да се уки не. У том сми слу 
Су бо тић су ге ри ше да би и Ср би ја 
тре ба ло да се угле да на РС. „Ре пу
бли ка Срп ска до бро ба лан си ра 
из ме ђу ра ци о нал но сти и здра вог 
па три о ти зма, упра во оно што Ср
би ји не до ста је ... До дик не во ди 
ни ка кву екс тре ми стич ку по ли ти

тво ре ви на на ста ла на штро сма је
ров скоја ги ћев ском те ме љу рас
па ла, на сту пи ло је ра ср бљи ва ње 
срп ског ет нич ког про сто ра. На 
ра ср бљи ва ње аутор гле да као на 
ду хов ни ге но цид над срп ским на
ро дом. Са јед не стра не од бив ших 
Ср ба ство ре не су но ве на ци је, а 
оста ци срп ског на ро да су про го
ње ни. До шло је до фраг мен та ци је 
и ре ду ко ва ња срп ског исто риј
ског и ет нич ког про сто ра. Ср би ја 
је окру же на тво ре ви на ма ко је су 
пре ма њој не при ја тељ ске. У том 
сми слу Су бо тић се до ста оп шир
но ба ви слу ча је ви ма Ко со ва и Ме
то хи је и Цр не Го ре. На при ме ру 
ко смет ског слу ча ја аутор по но во 
по ка зу је да се не ра ди са мо о кри
ви ци дру гих, не го и о не зна њу и 
не ра зу ме ва њу си ту а ци је од стра
не срп ских по ли ти ча ра. У том 
сми слу он под вла чи да је кључ на 
гре шка по ли ти ча ра ДОСа што 
су ко сов ски про блем по сма тра ли 
као де мо крат ско пи та ње. Срп ски 
по ли ти ча ри ду го ни су схва та ли 
да се не ра ди о де мо крат ском пи
та њу ни воа људ ских пра ва већ да 
је реч о по ја ви ду гог тра ја ња, од
но сно о сто го ди шњем про го ну 
Ср ба те на сто ја њу Шип та ра да из
дво је Ко смет и ство ре Ве ли ку Ал
ба ни ју. Та ко ђе, су рев њи вост и су
је та срп ских опо зи ци о них ли де ра 
у Цр ног Го ри, те њи хо ва по вре ме
на ја ча или сла би ја са рад ња са Ђу
ка но ви ће вим ре жи мом зна чај но 
су до при не ли ра ср бљи ва њу Цр не 
Го ре. Дру гим ре чи ма, Су бо тић је 
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рад њу са Ру си јом у окви ри ма ши
рег евро а зиј ског по ве зи ва ња. 

У књи зи Иден ти тет и ге о
по ли тич ка ствар ност Ср ба, 
Мом чи ло Су бо тић из нео је не 
са мо сво је ви ђе ње ве зе из ме ђу 
иден ти теа и ге о по ли ти ке, не го и 
сво је вр сну ди јаг но зу ста ња у ко ме 
се Ср би и срп ски про стор на ла
зе, као и пред ло ге за по бољ ша ње 
срп ског ге о по ли тич ког по ло жа ја. 
Та ко се ова књи га мо же сма тра ти 
и не ком вр стом срп ског на ци о
нал ног про гра ма ко ји у крат ким 
цр та ма пр во пре до ча ва шта зна
чи би ти Ср бин, од но сно у че му се 
са сто ји срп ски иден ти тет, да би 
за тим ана ли зи рао срп ски по ли
тич ки по ло жај и дао пред ло ге за 
срп ско ге о стра те шко по зи ци о ни
ра ње.

ку, већ је њи хо ва по зи ци ја упра во 
ми ни ма ли стич ка и вр ло уме ре на 
... И док се РС успе шно су прот
ста вља евро а ме рич ком др жав ном 
ин же ње рин гу, во де ћи пре вас ход
но ра чу на о соп стве ном ин те ре
су, Ср би ја на свом евро а тлан ском 
пу ту ‚без ал тер на ти ве‘, на из ве
стан на чин иг но ри ше и под ри ва 
ту на ци о нал ну бор бу Ре пу бли ке 
Срп ске “ (270).

С тим у ве зи, Су бо тић ну ди је
дан број мо гу ћих ре ше ња, а то су 
за мр за ва ње ко смет ског пи та ња, 
све док ме ђу на род не окол но сти 
не бу ду по вољ ни је по срп ску стра
ну уз оба ве зно очу ва ње срп ских 
ин сти ту ци ја ко је по сто је на Ко
со ву, као и об у ста ву са рад ње са 
ЕУЛЕКСом, ко ји ра ди на ре а ли
за ци ји Ах ти са ри је вог пла на. На 
ши рем пла ну аутор се из ја шња ва 
про тив при сту па ња Европ ској 
уни ји, бу ду ћи да члан ством у овој 
ор га ни за ци ји Ср би ја не ће ни шта 
до би ти. По ред то га, аутор др жи 
да ЕУ ни је са мо ста лан чи ни лац, 
већ да је под аме рич ком кон тро
лом те да је она за пра во аме рич ки 
ге о по ли тич ки про је кат. Та ко ђе, 
он од би ја мо гућ ност са рад ње са 
НА ТО пак том с об зи ром да је та 
ор га ни за ци ја уче ство ва ла у на
па ди ма на Ср бе у РС Кра ји ни, 
Ре пу бли ци Срп ској, и агре си ји 
на СР Ју го сла ви ју, те да су НА ТО 
др жа ве глав ни про мо те ри на за ви
сно сти Ко со ва. Као ал тер на ти ву, 
Су бо тић пред ла же чвр шће са



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Налевој страниу заглављусеналазииме, средњесловоипрезиме

аутора,звањеаутора,називустанове,факултетаиседиште.Насловрада
куцатинасрединивеликимсловима–Bold(фонт14).Поднасловисепи
шунасредини,великимсловима(фонт12)инумеришусеарапскимбро
ојевима.Уколикоподнасловсадрживишецелина,онесетакођеознача
вајуарапскимбројевима,ито:1.1.–малимобичнимсловимаBold(фонт
12).Свитекстовинасрпскомјезикутребадасукуцанићирилицом.Утек
стусуиталиком(курзивом)истакнутеречинастраномјезику.Обимрада
несмебитивећиод1до1,5ауторскогтабака,(односно16до25страна,
36300до56725карактерасаразмаком).

Послеовихподатакаследиса же так којитребадасадржиод100до
250речи.Изасажеткаидукључ не ре чи чијибројнеможебитивећиод10,
докњиховаупотребаутекстутребадабудештовећа.Уса жет ку треба
дастојипредметанализе,циљрада,коришћениметодолошкиприступи,
резултати,закључакилиодређенепрепоруке.Накрајутекста,послели
те ра ту ре,требанаписатире зи ме чијадужинаможебитидо1/10дужине
чланка.Ауторбиурезимеууструктуираномобликутребалодаистакне
најважнијерезултатеизакључкеистраживањадокојихједошаоусвом
радузнатноширенегоусажетку.Са же так, кључ не ре чи и ре зи ме треба
превестиинаенглескијезик,акојераднаенглеском,сажетакикључне
речитребапревестинасрпскијезик.Текстзачасописнесадржипосебан
уводизакључак.

ТексттребаписатиуфонтуTimesNewRoman,величинаслова12,са
увученимпасусимаипроредом1,5–ћириличнописмо.

Фусноте уформинапомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонтакаоосновнитекститребаихкуцатисакомандомInsert–Referen
ce–Footnote,аненамештањемразнихоквира, јер јединонатајначин
можемогарантовати,даћесеиупреломуфуснотепојавитинадобром
месту.Приликомнавођењафуснотаруководитисеследећимупутствима:

– кадасерадиомо но гра фи ји фуснотаморасадржати:имеипре
зимеаутора,насловрадауиталику,издавач,место,годинаиздања
ибројстране(например:ЗоранАврамовић,Ро до мр сци,Институт
заполитичкестудије,Београд,2009,стр.15;КристоферКокер,Су-
мрак за па да,Досије,Београд,2006,стр.54);

– кадасера ди о члан ку,имеипрезимеаутора,називчланкапод
наводницима,називчасописауиталику,издавач,местоиздавања,
број,годинаизлажењаибројстраница(например:МишаСтоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата доњихових реше
ња“,По ли тич ка ре ви ја, Институт заполитичкестудије,Београд,
бр.04/2009,стр.67);

– кадасерадиозбор ни ку ра до ва:имеипрезимеаутора,називрада
поднаводницима,називзборникаиталиком,ондаузаградинапи
сатиприређивачазборника,издавач,местоиздања,годинаиздања,
бројстране(например:ДејанаВукчевић,,,Србијаипридружива



њеЕвропској унији‘‘, у зборнику:Ср би ја – по ли тич ки и ин сти-
ту ци о нал ни иза зо ви(приредили:МомчилоСуботић,ЖивојинЂу
рић),Институтзаполитичкестудије,Београд,2008,стр.239);

– из во ри са Ин тер не та,којинесмејупрећивишеод10%коришће
нелитературе,требадасадржепунуинтернетадресу(например:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).

– ар хив ска гра ђа, морадасадржинаслов(одређујесетакодаод
говори на питања: ко? коме?шта?) и где се налази (креће се од
навођењанајвећецелине,азавршавасанавођењемнајмањецели
не) (на пример:ИзвештајМинистарства иностраних дела од 19.
априла1888.опостављењуконзула.АрхивСрбије,МИД,КТ,ф2,
р93/1894).

Литературатребадасеналазинакрајурада,испредрезимеа,поређа
напоазбучномреду,саследећимелементима:

– књи ге:презимеиимеаутора,насловкњигеиталиком,издавач,ме
стоиздања,година(например:Суботић,Момчило:Срп ско пи та-
ње да нас,Институтзаполитичкестудије,Београд,2008);

– збор ни ци: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника,издавач,местоиздања,годинаиздања(например:Мар
ковић,Драган,,,ДемократизацијавластииуправљањауСрбији‘‘,у
зборнику:Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви (прире
дили:МомчилоСуботић,ЖивојинЂурић),Институтзаполитичке
студије,Београд,2008);

– чла нак:презимеиимеаутора,називрадаподнаводницима,назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач,местоиздања, годинаиздања (Кнежевић,Милош,
,,Варкаевропскехармоније‘‘,Срп ска по ли тич ка ми сао, Институт
заполитичкестудије,Београд,бр.4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та,којанесмепрећивишеод10%кори
шћенелитературе,требадасадржипунуинтернетадресу(напри
мер:http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).

– ар хив ска гра ђа, морадасадржинаслов(одређујесетакодаод
говори на питања: ко? коме?шта?) и где се налази (креће се од
навођењанајвећецелине,азавршавасанавођењемнајмањецели
не) (на пример:ИзвештајМинистарства иностраних дела од 19.
априла1888.опостављењуконзула.АрхивСрбије,МИД,КТ,ф2,
р93/1894).

Текстове слати у штампаном и електронском облику: Институт за
политичке студије, СветозараМарковића 36, еmail адреса – smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs



УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главнизадатакрецензентаједадоприносеочувањувисокогквалитета

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто,
ауторнесмезнатиидентитетрецензента.Приликомдобијањарадасваки
рецензентимарокод20данадаредакцијидоставиурађенурецензију.
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије
поверљив,причемусесадржајрецензијенесмеоткриватитрећојстрани.
Уколикорецензентубилокомтренуткусхватидапостојибилокојивид
конфликтаинтересаувезисарадомкојитребадарецензирапотребноје
даотомештопреобавестиредакцију.

Приликомрецензијерукописарецензенттребадаодговоринаследећа
питања:Да ли је ауторпоказао у чему је оригиналност чланка?Да ли
јеаутордовољнооправдаосвојетврдње?Далијеауторстручно/научно
утемељиосвојетезе?ДалијерадкомплетанпремаУпутствузаауторе?
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за
побољшањерукописа,уколикозатопостојипотреба.

Насамомкрајурецензенттребадаоценикојојкатегоријирадприпада
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази)
идаизнесесвојемишљењеотомедалирукопистребадасеприхвати
усадашњемоблику,дасеприхватиузсугерисанеизменеилидасене
прихватизбогнаведенихразлогаурецензији.
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