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ТРИ (СУ ШТИН СКА)КРИТЕРИЈУМА 
У СРП СКОМ ИЗ БО РУ 

СУПРАНАЦИОНАЛНЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ* 

Са же так
Укљу чи ва ње у ме ђу на род не ин те гра ци је је сте јед но од нај-

ва жни јих пи та ња на ро да и др жа ве. По гре шан из бор мо же да има 
не га тив не по сле ди це ко је ће тр пе ти бу ду ће ге не ра ци је. Ка та стро-
фа лан би ланс члан ства срп ског на ро да и срп ских зе ма ља у две 
ју го сло вен ске др жав не тво ре ви не оба ве зу је на кри тич ку ана ли зу 
оправ да но сти ула ска у тре ћу су пра на ци о нал ну ин те гра ци ју за по-
след њих сто ти нак го ди на – у Европ ску уни ју. Сход но то ме, у ра ду 
се из два ја ју три кључ на ин те гра ци о на кри те ри ју ма: ло гич ност ре-
до сле да ин те гра ци је, ци ви ли за циј ско-ге о по ли тич ка ком па ти бил-
ност ин те гра ци је и ду го роч на пер спек тив ност ин те гра ци је. Они се 
оце њу ју са ста но ви шта срп ских ин те ре са, а по том ана ли зи ра ју и у 
кон тек сту ал тер на тив них, евро а зиј ских ин те гра ци ја. 
Кључ не ре чи: про па ганд ни (псе у до)ар гу мен ти, ин те гра ци о ни кри те ри-

ју ми, евро а тлан ти зам, евро а зиј ство, срп ски ин те рес

1. (ПСЕ У ДО)АР ГУ МЕН ТИ У 
СЛУЖБИ СРПСКОГ ПРИ СТУ ПА ЊА 

СУПРАНАЦИОНАЛНИМ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА МА

Фе но ме ну ин те гра ци ја при сту па но је у пе ри о ду по сле окон-
ча ња Хлад ног ра та, и у те о риј ском и у прак тич ном сми слу, са по-
зи ци ја до ми на ци је по бед ни ка над по бе ђе ним. По бед ник, тран са-
тлант ски За пад, пред во ђен не спу та ном си лом САД, ре ла ти ви зо вао 

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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је ге о по ли тич ко схва та ње и са мог пој ма интеграције, ту ма че ћи и 
спро во де ћи га ма хом као те ри то ри јал но ши ре ње, а ма ње као ја ча-
ње уну тра шње ко хе зи је.1) Сход но то ме, укљу чи ва ње у НА ТО и 
ЕУ цен трал но е вроп ских зе ма ља, а по том и не ких на ју го и-
сто ку Евро пе, пред ста вље но је ви ше као бе ниг но на пу шта ње 
јед не ин те гра ци је у ре гре си ји, рас па ду и све ко ли ком су но-
вра ту, те на вод но пот пу но са мо стал но иза бра но и до бро вољ-
но при кљу чи ва ње дру гој, ви тал ној, сна жној и ви ше стру ко 
при влач ној, не го као кла сич на на пла та три јум фа за у зи ма њем 
про сто ра про тив ни ка и про ши ре ње ин те ре сне сфе ре, без ика-
кве ствар не мо гућ но сти из бо ра „др жа ва-обје ка та“ из ло же них 
екс пан зи ји. Про па ганд ни чи ни лац тран са тлант ске „ме ке мо-
ћи“, гро мо гла сно и из свих ме диј ских „оруж ја“, об ли ко вао је 
јав но ми шље ње рам сфел до ид не „но ве Евро пе“ у сми слу бес-
по го вор ног при хва та ња ста ва да „без ин те гри са ња не ма жи-
во та“. Сва ки по ку шај да се фа та ли стич ки при ступ фе но ме ну 
ин те гри са ња про бле ма ти зу је, а по себ но да се као ал тер на ти-
ва укљу чи ва њу у по ли тич ко-еко ном ско-вој не ор га ни за ци је 
За па да кан ди ду ју не ке дру ге, ана лог не гру па ци је на ис то ку, 
као што су оне евро а зиј ског ти па – оштро је ана те ми са но и 
ре зо лут но од ба ци ва но.

Срп ски чи ни лац на Бал ка ну се у пост ју го сло вен ском тран-
зи ци о ном раз до бљу кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка на шао у па ра-
док сал ној си ту а ци ји: суоченсаизазовомтрансатлантскесупра-
националнеинтеграције,алиуусловимаистовремененационалне
дезинтеграције!? Чи не ћи све да оја ча ју соп стве не уну тра шње ве-
зе, за у зму но ве ге о стра те гиј ске по зи ци је и фрон ти јер ски се про-
стор но тран сли ра ју пре ма ис то ку Евро пе, НА ТО и ЕУ су, упо ре-
до, у (пост)ју го сло вен ском де лу Бал ка на чи ни ле син хро ни зо ва не, 
али „обр ну те“ по те зе: ак тив но су прав но, по ли тич ки, про па ганд но, 
еко ном ски и вој но уче ство ва ле не са мо у раз би ја њу ме ђу на род но 
при зна те ју го сло вен ске др жа ве и спре ча ва њу да се на ње ним ру ше-
ви на ма кон сти ту и ше це ло ви та срп ска на ци о нал на др жа ва у гра ни-
ца ма срп ских ет но-исто риј ских те ри то ри ја, не го су има ле/има ју и 
во де ћу уло гу у дез ин те гра ци ји са ме Ср би је. Да ап сурд бу де ве ћи, 
као „са тис фак ци ја“ за на сил но те ри то ри јал но са жи ма ње и фраг-
мен та ци ју, пред срп ским чи ни о цем је ул ти ма тив на по ну да да се 

1) О ре ла ти ви зо ва њу пој ма интеграција и ње го вом пост мо дер ном схва та њу оп шир ни је 
ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „Ге о граф ске и ет но-ци ви ли за циј ске осно ве евро а зиј ског 
ге о по ли тич ког ин те гри са ња Ср би је“, Србијаиевроазијскигеополитичкипростор (при-
ре ди ли: Ми ло мир Сте пић и Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2013, стр. 278-280. 
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ин те гри ше у тран са тлант ске ор га ни за ци је ко је срп ску де струк ци ју 
упра во и спро во де!?

Упра вљач ке но мен кла ту ре Ср би је пре у зе ле су не за хва лан 
и го то во не мо гућ за да так: ка ко да ту па ра док сал ну по зи ци ју раз-
ре ше на су ви сао, ра ци о на лан и са ста но ви шта на ци о нал них ин-
те ре са ко ри стан на чин, а да, исто вре ме но, соп стве ни ин ду ко ва ни 
тран са тлан ти зам оправ да ју „бе зал тер на тив но шћу“ срп ског пу та 
на За пад. Су о че на са кон ти ну и ра ним ан ти-НА ТО рас по ло же њем 
на ро да, на ро чи то из ра же ним по сле агре си је 1999. го ди не и про ар-
ба на шког ан га жма на Али јан се у ам пу та ци ји Ко со ва и Ме то хи је, 
срп ска по ли тич ка кла са (за са да) се углав ном за др жа ва у окви ри ма 
ЕУ-ори јен та ци је. Шта ви ше, и све ма ња по пу лар ност ула ска у ЕУ 
„ма ски ра“ се на ра ти вом да се на вод но ра ди о европској ин те гра ци-
ји, чи ме се из бе га ва ис ти ца ње ње ног истин ског евроунијскогка рак-
те ра. „У европ ским де ба та ма на по ли тич кој сце ни Ср би је, на и ма, 
пре вла да ва јед на, ре кло би се, не раз бо ри та исто вет ност: не тач но 
по и сто ве ће ње Евро пе као кон ти нен та, ду ге исто ри је, над моћ не 
кул ту ре и узор не ци ви ли за ци је, са са вре ме ном ге о по ли тич ком тво-
ре ви ном Европ ском уни јом.“2) У тој ма ни пу ла ци ји пре не бре га ва се 
чак и не у пит на ге о граф ска чи ње ни ца: да на шња ЕУ (28 чла ни ца) 
се про сти ре на ма ње од по ло ви не (на 41%) те ри то ри је кон ти нен та 
Евро пе.

По ста је све очи глед ни је да се да ле ка пер спек ти ва (не)мо гу-
ћег срп ског при је ма у „рај ску ба шту“ ЕУ ко ри сти као обе ћа ва ју ћа 
са тис фак ци ја за не про ти вље ње, при хва та ње и/или при ста нак на од 
За па да кре и ра ну ар ба на шку се це си ју ко сов ско-ме то хиј ске обла сти 
Ср би је. Али, члан ство у ЕУ је не из ве сна, услов на, стал но из ми чу-
ћа и не у хва тљи ва „шар га ре па“ (ко рист?), а ам пу та ци ја Ко со ва и 
Ме то хи је је ствар ни, тре нут ни, опи пљив и стал но пре те ћи „штап“ 
(гу би так!)  – чак и да је раз ме на не са мо етич ки, већ и ра ци о нал но 
при хва тљи ва. „Трам па“ се, ипак, не апо стро фи ра као пре суд но ва-
жна, већ је по треб на ви ше као оту жни из го вор, али би. Та ко се из 
обе ћа ња о „све тлој европ ској бу дућ но сти“ раз ви ла чи та ва „ска ла 
ста но ви шта“ – ЕУ-фи ли ја, ЕУ-ен ту зи ја зам, ЕУ-еуфо ри ја, ЕУ-ма-
ни ја, ЕУ-фа на ти зам, ЕУ-екс тре ми зам, ЕУ-ва зал ство... То је пре ра-
сло у спе ци фич ну по ли тич ку те о ло ги ју, „тач ни је евроинтеграцио-
нусотериологију(на у ко ва ње о евро у ниј ском спа су), тј. не ку вр сту 

2) Ми лош Кне же вић, „Ди ле ме спољ не по ли ти ке о ,бе зал тер на тив ној‘ евро ин те гра ци ји Ср-
би је“, Националниинтерес, бр. 2/2010, год. V, вол. 8, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2010, стр. 168.
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европскенадидеологије3) без чвр стих те ме ља, ја сних ко ор ди на та и 
из ве сних ис хо ди шта. Мо же се ре ћи да је не кри тич ко опре де ље ње 
за ЕУ-ин те гра ци је бли же ЕУ-уто пи зму, не го ЕУ-ре а ли зму. Срп ски 
на род и Ср би ја по ста ли су та о ци „бе зал тер на тив ног ЕУ-пу та“ по-
ли тич ке но мен кла ту ре. У та квом, го ди на ма об ли ко ва ном иде о ло-
шком и ко лек тив но-пси хо ло шком ам би јен ту, не по ста вља се пи та-
ње да ли је при хва тљи ва ис по ста вље на це на: да срп ске зе мље са мо 
у по ли тич ко-те ри то ри јал но аморф ном и фраг мен тар ном ста њу 
(под ра зу ме ва ју ћи и сма ње ну Ср би ју) мо гу да по ста ну део тран са-
тлант ских ин те гра ци ја. Или је до вољ но са мо све пот кре пи ти на-
вод ним, али за то про па ганд но за глу шу ју ћим ар гу мен ти ма?

Про за пад но на стро је на срп ска „ели та“, не же ле ћи да се ком-
про ми ту је, за са да праг ма тич но из бе га ва про мо ви са ње укљу чи ва-
ња Ср би је у НА ТО-по јав ни-об лик тран са тлан ти зма (за шта „још 
ни је вре ме“). Не ка да се, ра ди пра вље ња „дим не за ве се“, де кла-
ра тив но по тен ци ра то бо же па ци фи стич ка бе ниг ност ЕУ као „са-
мо“ по ли тич ко-еко ном ске ин те гра ци је, на спрам НА ТО, ко ји је, per 
de fi ni ti o nem (на)си лан, вој ни са вез, иако се ра ди о из ра зи то ком-
пле мен тар ним ор га ни за ци ја ма За па да4),  тј. „авер су“ и „ре вер су“ 
тран са тлан ти зма5). Али, за то се у ци љу оправ да ва ња срп ског ин те-

3) Ми лош Кне же вић, „Отво ре но пи та ње евро ин те гра ци ја“ (увод ник  глав ног уред ни ка), 
Националниинтерес, бр. 1/2013, год. IX, вол. 16, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2013, стр. 14-15. 

4) И број ни за пад ни зва нич ни ци не по ри чу су штин ску слич ност НА ТО и ЕУ, ша љу ћи, 
та ко, ја сну по ру ку Ср би ма и ка да о то ме го во ре у са мој Ср би ји, ко ја ни је у њи хо вом 
са ста ву. То по твр ђу је ди ску си ја на ску пу „Са мит НА ТО 2009. – но ве чла ни це, ста ре 
чла ни це“, одр жа ном у ам ба са ди Че шке Ре пу бли ке у Бе о гра ду, где је кон ста то ва но да 
су ЕУ и НА ТО „две ком пле мен тар не ор га ни за ци је“. Шта ви ше, фран цу ски вој ни ата ше 
у Бе о гра ду и уче сник на том ску пу, био је још из ри чи ти ји, за кљу чив ши да се не мо же 
ре ћи да је „НА ТО хар двер, а ЕУ софт вер“, већ да су НА ТО и ЕУ „ле ва и де сна но га“ 
за без бед ност њи хо вих чла ни ца. (Ви де ти у члан ку: „НА ТО и ЕУ су ком пле мен тар ни“, 
Политика, 25. април 2009.)   Па ра диг ма ти чан је став Хер ма на ван Ром пу ја (Her man Van 
Rom puy), „пр вог чо ве ка“ ЕУ (пред сед ник Европ ског Са ве та), ко ји је, у свом го во ру на 
са ми ту НА ТО у Ли са бо ну у но вем бру 2010. го ди не, на гла сио да су ЕУ и НА ТО „два 
нај при сни ја парт не ра“, да ће се њи хов ме ђу соб ни од нос „до дат но по ја ча ти усва ја њем 
но вог стра те гиј ског кон цеп та НА ТО“ и да он, лич но, „по твр ђу је чвр сту при вр же ност 
ЕУ овом по ду хва ту“. При се ћа ју ћи се про шло сти, он је кон ста то вао да „без Али јан се не 
би би ло ни Уни је“ и да „на ше две ор га ни за ци је пло ве истим бро дом већ де це ни ја ма“. 
За бу дућ ност, пред ви део је да ће НА ТО и ЕУ има ти огром ну спо соб ност да об ли ку ју 
без бед но сно окру же ње „ако на ста ве да ра де за јед но“, те да је „вре ме да се сру ше пре-
о ста ли зи до ви ко ји их де ле“. (Ви де ти у: Mi lo mir Ste pic, “Post mo dern Ge o po li ti cal Chal-
len ges of Euro pe”, Megatrendreview:theinternationalreviewofappliedeconomics, Vol. 8 
(2) 2011, Me ga trend  Uni ver sity of Ap plied Sci en ces, Bel gra de, 2011, pp. 83-84 /на ве де но 
пре ма: Хер ман ван Ром пуј, „Без НА ТО не би би ло ни ЕУ“, www.nspm.rs, 20. no vem bar 
2010./) Да ли је, сход но на ве де ним је дин стве ним и не дво сми сле ним тран са тлан ти стич-
ким прин ци пи ма, став срп ске по ли тич ке но мен кла ту ре „ЕУ-да,НАТО-не“ ло гич ки (и 
прак тич но) уоп ште мо гућ, или је са мо „фа за у про це су при дру жи ва ња“? 

5) М. Сте пић, „Ге о граф ске и ет но-ци ви ли за циј ске осно ве евро а зиј ског ге о по ли тич ког ин-
те гри са ња Ср би је“. стр. 281.
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гри са ња у ЕУ и „про ме не све сти“ на ро да сум њи ча вог пре ма тран-
са тлан ти зму, ко ри сте број ни (псе у до)ар гу мен ти, ко ји су до би ли об-
лик мно го пу та по на вља них, го то во ак си ом ских, че сто пре те ћих, а 
не ка да и оп ту жу ју ћих па ро ла6). Има их то ли ко да је мо гу ће и њи хо-
во си сте ма ти зо ва ње и кла си фи ко ва ње:

• Цивилизацијске пароле – „Ср би ји је ме сто на За па ду“, 
„Евро па (ми сли се на ЕУ) је ци ви ли за ци ја“, „ни смо, 
ваљ да, део Ази је“, „то (ула зак у ЕУ) је је ди ни на чин да 
се мо дер ни зу је мо“, „нео п ход но је да про ме ни мо свест“, 
„ин те гри са ње у ЕУ је им пе ра тив са вре ме ног гло бал ног 
дру штва“; „та ко (ула ском у ЕУ) по ста је мо Свет“...;

• Идеолошко-политичкепароле– „нео п ход но је да по стиг-
не мо европ ске (ЕУ) стан дар де“, „ула зак у ЕУ је га рант 
де мо кра ти за ци је Ср би је“, „члан ство у ЕУ зна чи по што-
ва ње људ ских пра ва“, „ко је про тив ЕУ тај је про тив Ср-
би је“, „ЕУ је на ша ре ал ност“; „пут у ЕУ је је ди ни пра ви 
пут“; „евро ин те гра ци ја ма по ста ће мо уре ђе но дру штво“, 
„Ср би ја ће по ста ти мо дер на европ ска др жа ва са Ср би ма 
или без њих“...;

• Егзистенцијално-економскепароле–„да (ула ском у ЕУ) 
жи ви мо као сав нор ма лан свет“, „не мо же мо да пре жи-
ви мо без ЕУ“, „без (за пад них) кре ди та не ће мо мо ћи да 
по де ли мо пен зи је“, „са мо ја сна европ ска (ЕУ) ори јен та-
ци ја га ран ту је еко ном ски про спе ри тет Ср би је“, „ССП 
(Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу Ср би је ЕУ) 

6) ЕУ-скеп ти ци зам у Ср би ји је у по ра сту: про це нат гра ђа на Ср би је ко ји по др жа ва ју при-
сту па ње Ср би је ЕУ ста ло се сма њу је – са 72% у ок то бру 2007. и 73% у ју ну 2008. го ди не 
опао је на ма ње од 1/2, тј. на 46% гра ђа на у апри лу 2013. го ди не. Ви де ти у: Сло бо-
дан Ан то нић, „О ,де бри се ли за ци ји‘ би ра ча: евро скеп ти ци зам у јав ном мне њу Ср би је“, 
Националниинтерес,го ди на IX, вол. 16, број 1/2013, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2013, стр. 85 (аутор је ко ри стио: Ђор ђе Ву ка ди но вић и са рад ни ци, Истражи-
вањејавногмнењаСрбије, Пу бли кум – Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, рад ни по да ци, 
2007-2013.) Упр кос то ме, пред сед ник Вла де Ср би је у ин тер вјуу днев ном ли сту Вечерње
новости(у бро ју по све ће ном ју би ле ју – 60 го ди на из ла же ња) из ја вио је: „Али са мо луд 
чо век мо же да ка же да ула зак у ЕУ ни је у на шем ин те ре су.“ (Ви де ти у: Вечерњеново-
сти,16. ок то бар 2013.) Од мах су тра дан, и моћ ни Пр ви под пред сед ник Вла де (ли дер во-
де ће стран ке у Ср би ји) у ин тер вјуу ли сту Недељник био је, та ко ђе, екс пли ци тан: „Наш 
пут је пут у ЕУ. (...) Ср би ја мо ра да бу де део ЕУ, део европ ске по ро ди це не за то што за то 
има те би ло чи ју по ли тич ку по др шку. Али, зар ми сли те да Ср би ја без аме рич ке по мо ћи и 
без бо ље са рад ње са САД мо же да бу де успе шна у све ту? Си гу ран сам да не мо же.“ (Ви-
де ти у: Nedeljnik, 17. ok to bar 2013.; на ве де но пре ма: www.nspm.rs, 19. ок то бар 2013.) На 
кон ти ну и тет „ЕУ-ори јен та ци је“ срп ских вла да ју ћих по ли тич ких гар ни ту ра, без об зи ра 
на фор мал ну пар тиј ску при пад ност и де кла ра тив ни иде о ло шки ан та го ни зам, упу ћу је и 
став Ми ни стра ино стра них по сло ва та да шње Др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре, 
ис ка зан чи та ву де це ни ју ра ни је: „На ма је по треб но да се у овој зе мљи мит те ри то ри је, 
мит гра ни ца, тран сфор ми ше у је дан но ви мит, а то је Европ ска уни ја, као оквир у ко ме 
се на ши про бле ми раз ре ша ва ју.“ (Ви де ти у: Политика, 27. ав густ 2003.) 
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омо гу ћи ће при лив стра них ин ве сти ци ја, мо гућ ност ко-
ри шће ња пред при ступ них фон до ва и отва ра ње но вих 
рад них ме ста“, „члан ством у ЕУ отва ра нам се тр жи ште 
од по ла ми ли јар де љу ди“...;

• Геополитичке и геостратегијске пароле – „ЕУ и НА-
ТО сво јим чла ни ца ма га ран ту ју без бед ност“, „окру же ни 
смо зе мља ма ЕУ и НА ТО“, „не мо же мо да оста не мо, цр-
на ру па‘ у Евро пи“, „а где ће мо не го у ЕУ (и НА ТО) ка-
да нас Ру си ја не ће у Евро а зиј ски са вез“, „та ко (ула ском 
у ЕУ и НА ТО) нај бо ље се бра ни Ко со во“, „и Ко со во и 
Европ ска уни ја“...

2. ИЗ БОР СМЕ РА НА СРП СКОЈ „МАПИ ПУТА“ 
У СУ ПРА НА ЦИ О НАЛ НЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ: 

КЉУЧ НИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ

При ста нак на се це си о ни стич ко на ру ша ва ње те ри то ри јал не 
це ло ви то сти је услов ко ји ЕЕЗ/ЕЗ/ЕУ ни ка да ни је по ста ви ла ни јед-
ној по тен ци јал ној чла ни ци на пу ту при кљу че ња. На про тив. Сто га, 
им пли цит ни, а све ви ше и екс пли цит ни зах те ви Ср би ји да се по-
ми ри са не за ви сно шћу на сил но ам пу ти ра ног ко сов ско-ме то хиј ског 
де ла др жав не те ри то ри је пред ста вља ин ди ка ти ван „лак мус“. Али, 
по кро ви тељ ство За па да пре ма ар ба на шком се це си о ни зму у ко сов-
ско-ме то хиј ској обла сти Ср би је са мо је „врх ле де ног бре га“. Чак ни 
та ко ва жно пи та ње нијепресудно за пре и спи ти ва ње срп ске тран са-
тлант ске ин те гра ци о не оп ци је. Хи по те тич ки, шта би се де си ло да 
је За пад по сту пао упра во су прот но – да ни је по ли тич ки, про па-
ганд но, еко ном ски и вој но са у че ство вао у ар ба на шкој по бу ни ра ди 
се це си је од Ср би је као ме ђу на род но при зна те др жа ве, да ни је Ср-
би ју про скри бо вао као др жа ву-от пад ни ка због од бра не соп стве не 
те ри то ри је, да је остао при по чет ној ква ли фи ка ци ји ОВК (Us htria 
Çlirimtare e Kosovës /UÇK/) као те ро ри стич ке ор га ни за ци је, да не 
су ди у Ха гу вој но-по ли тич ким ли де ри ма Ср би је, већ ко сов ско-ме-
то хиј ских Ар ба на са, да ни је при знао не за ви сност тзв. Ре пу бли ке 
Ко со во (RepublikaeKosovës) и не вр ши при ти сак на оста ле зе мље 
да учи не исто, да не уце њу је Ср би ју да и са ма при хва ти ту „не-
за ви сност“ и не „оне мо гу ћа ва Ко со ву члан ство у ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма“... Шта би би ло да се, на при мер, тран са тлан ти зам 
пре ма Ср би ји и ње ном ко сов ско-ме то хиј ском про бле му од но сио 
ана лог но пи та њу Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и на чи ну на ко ји га 
је „ре ши ла“ Хр ват ска („на гра ђе на“ при је мом у НА ТО 2009. и ЕУ 
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2013. го ди не!). Чак и да је За пад то ком чи та вог че твр тве ков ног и 
још нео кон ча ног раз би-рас па да СФРЈ имао објек ти ван став и не-
при стра сан ан га жман (а не ан ти срп ски), те да и да нас не на ста вља 
да ре ла ти ви зу је те ри то ри јал ни ин те гри тет и гра ни це Ср би је – да ли 
би и у том слу ча ју тре ба ло по хр ли ти у ЕУ и НА ТО? Оста ле зе мље 
„но ве Евро пе“, ко је су у пост хлад но ра тов ском раз до бљу ула зи ле 
у са став евро а тлант ских ин те гра ци ја, ни су има ле по ни жа ва ју ћи 
трет ман као Ср би ја, а у њи ма да нас ипак „цве та“ ЕУ-скеп ти ци зам, 
док су у не ким чла ни ца ма „ста ре Евро пе“ све из ра же ни ји зах те ви 
за исту па ње из ЕУ (у Ве ли кој Бри та ни ји). Ако пре ма тран са тлан ти-
зму (пр вен стве но пре ма ЕУ) та кав од нос има ју са ме чла ни це, шта 
би, он да, мо гло да при ву че Ср би ју? Или би се на су пра на ци о нал ној 
ин те гра ци о ној „ма пи пу та“ тре ба ло усме ри ти на не ке но ве тра се – 
евро а зиј ске? Са мо трисуштинскиважнакритеријума тре ба ло би 
да пре су де у стра те гиј ском срп ском опре де ље њу за тран са тлант ске 
или евро а зиј ске ин те гра ци је (под усло вом да се ра ди о хте њу, а не 
мо ра њу).

2. 1. Кри те ри јум логичностиредоследа ин те гра ци је

Ре до след  ин те гра ци је има ве о ма ве ли ку ва жност за ду го-
трај ност, ста бил ност, ви тал ност, еко ном ски раз вој, ге о по ли тич ки 
по ло жај, уну тра шњу по ли тич ку хар мо ни ју и оп шти на пре дак др-
жа ве. Сход но то ме, про стор но об је ди ња ва ње на ци је у јед ну, соп-
стве ну на ци о нал ну др жа ву, ко ја би сво јим гра ни ца ма об у хва та ла 
чи тав или ве ћи део ет но-исто риј ског про сто ра, тре ба ло би да бу-
де ини ци јал ни ин те гра ци о ни ко рак. Ако се тај при о ри тет ни циљ 
у исто риј ски ду гом раз до бљу ни ка ко не оства ру је, на ро чи то ако 
га због сво јих ин те ре са оне мо гу ћа ва ју ве ли ке си ле, не ми нов на је 
по ја ва на ци о нал ног не за до вољ ства и фру стри ра но сти, ства ра ње 
про је ка та на ци о нал ног осло бо ђе ња и ује ди ње ња, те стал но на сто-
ја ње да се они оства ре у по вољ ној ге о по ли тич кој кон сте ла ци ји – 
са мо стал но или у сим би о зи са не ким моћ ним за штит ни ком. Ре зул-
тат на ци о нал но-др жав не не ин те гри са но сти и не кон сти ту и са но сти 
је су ла тент на ре ги о нал на не ста бил ност, не ре ше ни те ри то ри јал ни 
спо ро ви и не по кла па ње по ли тич ких са ет но-ре ли гиј ским гра ни ца-
ма (С. Хан тинг тон их на зи ва „не а де кват не гра ни це“). Та кво ста ње 
иде ал но је за сва ко вр сно ино стра но и уну тра шње ма ни пу ли са ње 
(еко ном ско, иде о ло шко-по ли тич ко, вој но, ме диј ско, вер ско...). 

На сто ја ње јед не на ци је да оства ри ло гич ну, пр ву ин те гра ци-
о ну фа зу и ује ди ни се у јед ну, соп стве ну др жав ну це ли ну, мо же 
да бу де не по сред но вој но-по ли тич ки спре ча ва но, те про па ганд но 
про гла ша ва но „угро жа ва њем ми ра“, „ре ме ће њем по сто је ћег по-
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рет ка“, „прет њом су се ди ма“, „ре ви зи јом ме ђу на род но при зна тих 
гра ни ца“, „екс пан зи о ни змом“, „ве ли ко др жа вљем“... Спе ци фи чан 
на чин при вид ног и при вре ме ног па ци фи ко ва ња тих те жњи пред-
ста вља „ута па ње“ по ли тич ки нео ме ђе ног про сто ра јед не, ве ће на-
ци је у не знат но ши ру, су пра на ци о нал ну др жав ну тво ре ви ну, где ће 
оста ле, ма ње, слич не или пот пу но раз ли чи те ет нич ке за јед ни це у 
ње ном са ста ву, (нео)ке на ни стич ки „об у зда ва ти“ по пу ла ци о но-про-
стор но ве ћег чи ни о ца.7) На сил но са жи ма ње ет нич ког про сто ра ма-
сов ним фи зич ким уни шта ва њем, про те ри ва њем и/или вер ско-на-
ци о нал но-ци ви ли за циј ском кон вер зи јом, те „са би ја њем“ јед ног 
ет нич ког ко лек ти ви те та у гра ни це уна пред за да те др жа ве чи ја је 
те ри то ри ја знат но ма ња од из вор ног ет но-ге о граф ског раз ме шта ја 
ни је исто риј ско-ге о по ли тич ка рет кост, али, та ко ђе, ни је „ре ше ње 
про бле ма“. Тај по ду хват не га си се ћа ња прог на ни ка на из гу бље-
ни за ви чај, не обе сми шља ва на сто ја ња да се ис пра ви „исто риј ска 
не прав да“, не спре ча ва же ље за ре кон ки стом и не по ни шта ва ин те-
гра ли стич ке др жа во твор не ам би ци је.  

Ства ра ње је дин стве не др жа ве ко ја би сво јим гра ни ца ма опа-
си ва ла це ло ку пан на ци о нал ни про стор је сте при род на те жња за 
оства ре њем пр вог, др жа во твор ног, ин те гра ци о ног ни воа. Не по сти-
за ње то га ци ља не мо ра да по ста не про блем ако на ци ја ни је угро-
же на, ако је ма ње-ви ше до бро вољ но при хва ти ла исто риј ску по де-
ље ност на две или ви ше др жа ва, ако у њи ма оства ру је сва пра ва 
и ако не по сто ји ег зи стен ци јал на по тре ба за ује ди ње њем (на при-
мер: Нем ци у цен трал ној Евро пи, тј. у Не мач кој, Аустри ји и Швај-
цар ској). У том слу ча ју, ула зак у су пра на ци о нал не ге о по ли тич ке 
тво ре ви не пре не го што је ре а ли зо ва на и „ижи вље на“ на ци о нал-
на др жа во твор на фа за не мо ра да бу де про бле ма ти чан. На про тив 
– то  мо же да по ве ћа ути цај јед ног ет но са у та квој ин те гра ци ји. 
Али, „пре ска ка ње“ пр ве ин те гра ци о не фа зе за ет но се ко ји су са мо 
де ли мич но об у хва ће ни гра ни ца ма на ци о нал не др жа ве (на ро чи то 
ако су они ма ло број ни, де мо граф ски ре гре сив ни, еко ном ско-по ли-
тич ки не моћ ни и ге о по ли тич ки де ли кат но ло ци ра ни, као што су, 
на при мер, Ср би на Бал ка ну), или, пак, ко ји уоп ште не ма ју сво ју 
др жа ву (као што су, на при мер, Кур ди) – мо же да бу де ка та стро фал-
но. Шта ви ше, ако од ра ни је по сто ји већ до жи вље но не га тив но су-
пра на ци о нал но др жав но ис ку ство, он да је још јед но чи ње ње исте 
гре шке рав но са мо у би лач кој ко лек тив ној не зре ло сти.

7) О ме ха ни зми ма „об у зда ва ња“ срп ског чи ни о ца, као по пу ла ци о но-про стор но нај ве ћег у 
Ју го сла ви ји, ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „Срп ске зе мље у бал кан ској апли ка ци ји стра-
те ги је об у зда ва ња: ју го сло вен ска и пост ју го сло вен ска фор му ла“, РазбијањеЈугославије
(при ре ди ли: Жи во јин Ђу рић, Ми лош Кне же вић, Ми лан Јо ва но вић), Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 259-291.
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На зна че ни оп шти ге о по ли тич ки прин ци пи на ци о нал не и су-
пра на ци о нал не ин те гра ци је упо зо ра ва ју да би срп ско при сту па ње 
ЕУ и НА ТО би ло прекореднаинтеграција. Она би под ра зу ме ва ла 
пар ци јал но и се лек тив но укљу чи ва ње у те ор га ни за ци је За па да, а 
да, по ло гич ном ге о по ли тич ком ре до сле ду, ни је прет ход но оства ре-
но по ли тич ко-те ри то ри јал но ин те гри са ње срп ских зе ма ља у је дин-
стве ну срп ску др жа ву. То, а pri o ri, не би мо ра ло да бу де у су прот но-
сти са срп ским на ци о нал ним ин те ре си ма да упра во ЕУ и НА ТО не 
чи не све не са мо да оне мо гу ће (чак и вој ном си лом) срп ско на ци о-
нал но-др жав но кон сти ту и са ње, већ и пре суд но ути чу на раз би ја ње 
и са ме Ср би је. Ср би већ ба шти не не га тив на ис ку ства две ју го сло-
вен ске, та ко ђе су пра на ци о нал не прекореднеинтеграције (обе про-
та ла со крат ске!), у ко је су не пи та ни ула зи ли а да прет ход но ни су 
по ли тич ком гра ни цом оме ђи ли соп стве ну те ри то ри ју, и у ко ји ма 
су би ли „об у зда ва ни“ од оста лих кон сти ту тив них чи ни ла ца. И јед-
на и дру га су на сил но из бри са не са по ли тич ко ге о граф ске кар те, са 
по ра зним по сле ди ца ма за др жав но не кон сти ту и сан срп ски на род и 
по ли тич ком гра ни цом нео ме ђе не срп ске зе мље. Још јед на, у са мо 
сто ти нак го ди на тре ћа су пра на ци о нал на прекореднаинтеграција 
(по но во та ла со крат ска!), ово га пу та тран са тлант ска („евро у ниј ска“ 
и „на тов ска“), у ко ју би срп ски чи ни лац ушао по но во у аморф ном 
и фраг мен тар ном по ли тич ко-те ри то ри јал ном ста њу – пред ста вља-
ла би истин ски аван ту ри зам.8)

На дру гој стра ни, као ге о по ли тич ки ан ти под тран са тлан-
ти зму ко га пер со ни фи ку ју НА ТО и ЕУ, по ја вљу је се евро а зиј ска 
ин те гра ци ја (Евро а зиј ски са вез /ЕАС/, Ор га ни за ци ја до го во ра о 
ко лек тив ној без бед но сти /ОДКБ/) као јед но од је зга ра бу ду ћег мул-
ти по лар ног све та. (карта1) Да ли она мо же да бу де при хва тљи-
ва ал тер на ти ва, бу ду ћи да је (још увек) не са мо у по чет ној фа зи 
фор ми ра ња, да ле ко еко ном ски, по ли тич ки и вој но не моћ ни ја, те 
ма ње екс пан зи о ни стич ки на стро је на, већ је по свом ка рак те ру, као 
и тран са тлан ти зам, су пра на ци о нал на? Зар евен ту ал но срп ско при-
кљу че ње та квој евро а зиј ској ин те гра ци ји не ће би ти, та ко ђе, преко-
редно, те, сход но то ме, ге о по ли тич ки не ло гич но и опа сно, а на ци о-
нал но не при хва тљи во? Али, евро а зиј ска ин те гра ци ја кон ци пи ра на 
је та ко да по зи ци ја ет нич ких ко лек ти ви те та и др жа ва у њој бу де 
су штин ски дру га чи ја, а не ми нов ни тран сфер овла шће ња („огра-

8) Ин ди ка тив но је да ни по сле Пр вог, ни по сле Дру гог, ни по сле Хлад ног ра та, а ни по сле 
„пе то ок то бар ске ре во лу ци је“ 2000. го ди не, од ка да су све ус по ста вље не срп ске упра-
вљач ке „гар ни ту ре“ за у зе ле про за пад ни курс, српскинароднијеимаоприликудадемо-
кратскиисуверено,референдумскиискажеколективнувољуоегзистенцијално,више-
генерацијскиивишедимензионалноважномпитању:далиуопштежелидасеукључи
усупранационалну/етворевину/е,тј.далипретходножелидаформирасопственуна-
ционалнудржавууграницамасрпскихетно-историјскихземаљанаБалкану.
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ни ча ва ње су ве ре ни те та“) ди мен зи о ни сан у скла ду са ин те ре си ма 
сва ке чла ни це по себ но. Она не под ра зу ме ва по ти ра ње на ци о нал-
них по себ но сти „у ,оп штем лон цу за пре та па ње‘ за шта се за ла-
жу атлан ти сти“9), као ни „уки да ње са мо стал них др жа ва у скла ду 
са атлан ти стич ко-уни по ла ри стич ким прин ци пи ма про јек то ва ног 
,гло бал ног се ла‘, ни ти ре а фир ма ци ју пре ва зи ђе них евро по ли ких 
др жа ва-на ци ја“10). (То, на рав но, не га ран ту је да и она вре ме ном 
не ће да се тран сфор ми ше и из ро ди у тво ре ви ну ко ја са из вор ним 
прин ци пи ма кон сти ту и са ња има ма ло до дир них та ча ка.) Уоста лом, 
њен цен тар (Мо сква) је ге о граф ски бли жи Ср би ји од тран са тлант-
ског (Ва шинг тон), са њим по сто ји коп не на ве за и по тен ци јал но 
сна жни ји гра ви та ци о ни „маг не ти зам“.11) 

Евро а зиј ска ин те гра ци ја сле ди „тре ћи пут“ – ус по ста вља ње 
спе ци фич ног евроазијскогфедерализма и ства ра ње ви ше ди мен зи-
о нал ног и ви ше сте пе ног системааутономија. Су пра на ци о нал на 
кон цеп циј ска су шти на и до са да шња прак тич на ре а ли за ци ја евро а-
зиј ске ин те гра ци ја не до во ди у пи та ње це ло ви тост Ср би је, по че му 
се бит но раз ли ку је у од но су на тран са тлан ти зам. Упра во су прот-
но – Ру си ја, као њен сто жер, спре ча ва у Са ве ту без бед но сти УН 
да тзв. RepublikaeKosovës до би је ко нач но ме ђу на род но при зна ње 
не за ви сно сти и по ста не чла ни ца УН. Шта ви ше, за ин те ре се „ста-
бил не ру ске (нео е вро а зиј ске) ко нек ци је на Бал ка ну“12) не до вољ ни 
су ге о по ли тич ки ка па ци те ти са ме Ср би је, већ ду го роч но то мо же 
да бу де са мо ин те грал на срп ска др жа ва ко ја би об у хва та ла про стор 
срп ских зе ма ља.

9) Евразийскийвзгляд–основныепринципыдоктринальнойевразийскойплатфомы,Арк-
то гея цен тр, Мо сква, 2001, С. 35.

10) Ми ло мир Сте пић, Геополитиканеоевроазијства–позицијасрпскихземаља, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 97.

11) Ра сто ја ње (ва зду шно) из ме ђу Бе о гра да и Мо скве из но си 1.715 км. Осим што се из ме ђу 
европ ског Бе о гра да и аме рич ког Ва шинг то на про сти ре знат на коп не на ма са и аква то-
ри ја Атлант ског оке а на, раз да љи на из ме ђу њих је и пре ко 7.600 км. Од Бе о гра да до 
Бри се ла (ко ји је сте фор мал но се ди ште НА ТО и ЕУ, али су штин ски ни је ни шта ви ше од 
аме рич ког „ис ту ре ног ко манд ног ме ста“ на за пад ном де лу евро а зиј ског „мо сто бра на“) 
има 1.376 км.

12) Ми ло мир Сте пић, „Бал кан – не до ста ју ће ис хо ди ште нео е вро а зиј ског век то ра“, пле нар-
но са оп ште ње по по зи ву на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу Евроазијскисавез, ко ји је 
одр жан 24-25. ма ја 2013. го ди не у ет но-се лу Ста ни ши ћи код Би је љи не (Ре пу бли ка Срп-
ска), у ор га ни за ци ји Удру же ња Срп ско-ру ски мост из Ба ње Лу ке, 2013. (Збор ник ра до ва 
је у штам пи)
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2. 2.  Кри те ри јум цивилизацијско-геополитичке
компатибилности ин те гра ци је

Упо ре до са гло ба ли за ци јом и по ку ша ји ма се свет уни фи ку је 
у свим до ме ни ма, а све ви ше и као ре ак ци ја на те про це се, до га-
ђа се ње го ва по де ла на ве ли ке це ли не. Ма кро ре ги о нал но струк ту-
ри са ње за сни ва се на хо мо ге но сти про сто ра, где се као „нај ма њи 
за јед нич ки са др жа лац“ не за не ма ру ју фи зич ко ге о граф ска свој-
ства, али све ве ћи зна чај има ју ге о по ли тич ки, ге о стра те гиј ски и 
на ро чи то ге о е ко ном ски чи ни о ци. Сма тра ло се да ће, у по ре ђе њу 
са њи ма, сви оста ли по ста ти бе зна чај ни. Ме ђу тим, на из не на ђе ње 
мно гих, у иде о ло шком ва ку у му пост хлад но ра тов ског раз до бља и 
вре ме ну до ми на ци је ма те ри ја ли стич ког, чо ве чан ство је нео п ход но 
ду хов но при бе жи ште по тра жи ло у вра ћа њу ре ли гиј ском, ет но-на-
ци о нал ном и кул тур ном иден ти те ту. На то ме за сно ва на срод ност 
по ста ла је сна жна ко хе зи о на спо на и те мељ (ре)кон сти ту и са ња по-
пу ла ци о но-про стор но круп ни јих аре а ла – ци ви ли за ци ја. На су прот 
три јум фа ли стич кој те жњи тран са тлан ти зма да ус по ста вља ње уни-
по лар ног ге о по ли тич ког по рет ка „пра ти“ из град ња јед не, гло бал не 
ци ви ли за ци је, нај слич ни је аме рич кој ва ри јан ти За па да, те да се не-
за пад ном де лу Пла не те на мет не „ме ха нич ко ко пи ра ње ту ђег ис ку-
ства“ и „ци ви ли зо ва ње спо ља“13), свет се све очи глед ни је де лио на 
ви ше ци ви ли за циј ских ма кро ре ги о на.

13) Ова ко је ру ски пред сед ник Вла ди мир Пу тин, уче ству ју ћи 19. сеп тем бра 2013. го ди не у 
за вр шној пле нар ној сед ни ци Вал дај ског ди ску си о ног клу ба (у ју би лар ној, де се тој го ди-
ни ње го вог по сто ја ња), ока рак те ри сао по ку ша је За па да да Ру си ји, али и дру гим зе мља-
ма и на ро ди ма, про ме ни ге о по ли тич ки и ци ви ли за циј ски иден ти тет. Чи тав вал дај ски 
сеп тем бар ски скуп, у ко ме је уче ство ва ло ви ше од 200 нај е ми нент ни јих лич но сти из 
до ме на ре ли ги је, на у ке, вој но-без бед но сне про бле ма ти ке, по ли ти ке, еко но ми је, ме ди-
ја и др. из пре ко 30 зе ма ља, био је по све ћен те ми „Ра зно ли кост Ру си је у са вре ме ном 
све ту“, тј. ре а фир ма ци ји на ци о нал ног и ци ви ли за циј ског иден ти те та. Исту па ње ру ског 
пред сед ни ка у ме ђу на род ним кру го ви ма оце ње но је као „фун да мен тал но“, „про грам-
ско“, „стра те гиј ско“..., на ро чи то због не ко ли ко ње го вих ста во ва: да је „Ру си ја др жа-
ва-ци ви ли за ци ја“, да је њен „су ве ре ни тет, са мо стал ност и це ло ви тост без у слов на“ и 
да је то „црвеналинија пре ко ко је ни ко ме не ће би ти до зво ље но да пре ђе“; да „про на-
ла же ње и ја ча ње на ци о нал ног иден ти те та за Ру си ју има фун да мен тал ни зна чај“; да се 
„но ва на ци о нал на иде ја не ра ђа и не раз ви ја по тр жи шним пра ви ли ма“ и да она „ни је 
не што ока ме ње но, да то за у век, већ је жи ви ор га ни зам“; да „наш на пре дак ни је мо гућ 
без ду хов ног, кул тур ног, на ци о нал ног са мо о дре ђе ња, ина че не ће мо мо ћи да из др жи мо 
спо ља шње и уну тра шње иза зо ве, не ће мо има ти успе ха у усло ви ма гло бал не кон ку рен-
ци је“; да „и еко ном ски раст, и бла го ста ње, и ге о по ли тич ки ути цај – је су ре зул тат ста ња 
у дру штву, тј. да ли се гра ђа ни јед не зе мље осе ћа ју као је дан на род, ко ли ко су уко-
ре ње ни у сво јој исто ри ји, (на ци о нал ним) вред но сти ма и тра ди ци ји, ује ди њу ју ли их 
за јед нич ки ци ље ви и од го вор но сти“; да су не при хва тљи ва на сто ја ња „ре а ни ма ци је јед-
но по лар ног, уни фи ко ва ног мо де ла све та и под ри ва ње ин сти ту ци ја ме ђу на род ног пра ва 
и на ци о нал ног су ве ре ни те та“, да „та квом јед но по лар ном, уни фи ко ва ном све ту ни су по-
треб не су ве ре не др жа ве, не го ва за ли“, што пред ста вља „од ри ца ње од соп стве ног ли ка, 
од Бо га по да ре ног, при род ног ра зно вр сја све та“... Оп шир ни је ви де ти у: http://val da ic lub.
com/po li tics/62880.html (при сту пље но 2. ок то бра 2013.) или http://kre mlin.ru/news/19243 
(при сту пље но 2. ок то бра 2013) (На по ме на: Вал дај ски ди ску си о ни клуб или Ме ђу на род-
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Упр кос оспо ра ва њу и по ле ми ци ко ја тра је већ две де це ни је, 
по ка за ло се да по сто ја ње се дам или осам14), од но сно осам или де-
вет15) пла не тар них ци ви ли за циј ских це ли на ко је је утвр дио С. Хан-
тинг тон – те шко мо же да се оспо ри. Шта ви ше, ње гов ци ви ли за циј-
ски „мо за ик“ не мо же по јед но ста вље но да се по сма тра са мо као 
пу ка по де ла кар те све та, већ као уте ме ље на ге о по ли тич ка кон цеп-
ци ја. Нај бо ља ем пи риј ска по твр да ње го ве иде је „ци ви ли за циј ског 
по рет ка“ би ла су екс трем на ста ња кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка 
– по ли тич ки при ти сци, еко ном ске санк ци је, про па ганд на са та ни-
зо ва ња, уну тра шње тен зи је, гра ђан ско-вер ски и се це си о ни стич ки 
ра то ви, спољ не агре си је… Ма ни фе сто ва ло се то чак и у мно го бе-
ниг ни јим при ли ка ма (или увод ним фа за ма пред сто је ћег отво ре ног 
су ко ба): у ме ди ји ма, на уч ним ра до ви ма, школ ским про гра ми ма, 
кул тур ним при ред ба ма, и на ро чи то на спорт ским ма ни фе ста ци-
ја ма и ма сов ним по ли тич ким ску по ви ма (ми тин зи ма, де мон стра-
ци ја ма)16). Су о че не са ег зи стен ци јал ним прет ња ма, по је ди нач не 
др жа ве, на ци је, ет но-вер ске за јед ни це и на ци о нал не ма њи не иден-
ти фи ко ва ле су се са ци ви ли за ци ја ма са ко ји ма су компатибилне и 
ко ји ма при па да ју. Од њих су оче ки ва ле, тра жи ле и обич но до би-
ја ле не ку или сва ку вр сту по мо ћи. Њи хо ви ло кал ни и ре ги о нал ни 
кон флик ти са „дру ги ма“, „дру га чи ји ма“ и „не ком па ти бил ни ма“, тј. 
про тив оних ко ји су ком па ти бил ни са „су прот ном“, „раз ли чи том“ 
ци ви ли за ци јом, за и ста су пре ра ста ли у хан тинг то но ли ке су ко бе 
ци ви ли за ци ја. Нај су ро ви ји об ра чу ни би ли су на ци ви ли за циј ским 
пе ри фе ри ја ма, у до дир ним зо на ма где се ци ви ли за циј ске и ге о по-
ли тич ке гра ни це не по кла па ју. 

ни де бат ни клуб „Вал дај“, до био је име по Вал дај ском је зе ру у Нов го род ској обла сти, 
где је по чет ком сеп тем бра 2004. го ди не одр жа на пр ва рас пра ва ути цај них лич но сти из 
Ру си је и све та. Ини ци јал но, Вал дај ски до ску си о ни клуб пред ста вљао је јед ну од број-
них сек ци ја /„про је ка та“/ у са ста ву СВОП-а /Са ве та за спољ ну и од брам бе ну по ли ти ку/ 
осно ва ног 1992. го ди не у Мо скви. Чел на лич ност СВОП-а је проф. др Сер геј Ка ра га нов, 
струч њак за ру ско-аме рич ке од но се и гло бал не ге о е ко ном ске и ге о по ли тич ке про це се, 
осо ба ко ју су аме рич ки ForeignPolicy и бри тан ски Prospect, на осно ву гла са ња чи та ла-
ца, свр ста ли 2005. го ди не ме ђу 100 нај у ти цај ни јих ин те лек ту а ла ца у све ту – је ди ног из 
Ру си је!)  

14) Sa muel P. Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons?“, ForeignAffairs, vol. 72, № 3, sum mer 
1993, Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, Inc., New York, 1993, p. 25.

15) Sa muel P. Hun ting ton, TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder, Si mon & 
Schu ster, New York, 1996, pp. 26-27

16) На са мом по чет ку сво је зна ме ни те књи ге Сукобцивилизацијаипреобликовањесветског
поретка, у тре ћем па су су пр вог по гла вља под на сло вом „Но во раз до бље у свет ској по-
ли ти ци“, Хан тинг тон је за па зио: „Две хи ља де љу ди оку пи ло се у Са ра је ву 18. апри ла 
1994. го ди не, ма шу ћи за ста ва ма Са у диј ске Ара би је и Тур ске. Ма шу ћи тим за ста ва ма, 
уме сто за ста ва ма УН, НА ТО или Аме ри ке, ове Са рај ли је иден ти фи ко ва ле су се са сво-
јим су на род ни ци ма му сли ма ни ма и са оп шти ле све ту ко су њи хо ви пра ви и не-та ко-пра-
ви при ја те љи.“ Ви де ти у: Sa muel P. Hun ting ton, TheClashofCivilizationsandtheRema-
kingofWorldOrder. р. 19.
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У ге о по ли тич ком сми слу, иако је бор ба за при мат до би ла 
са вре ме не об ли ке и ме то де, а ве ли ке си ле на сто је да оства ре ин-
те грал ну моћ, ипак је оп ста ла кла сич на по де ла зе ма ља на те лу ро-
крат ске и та ла со крат ске. „Моћ коп на“ и „моћ мо ра“ и да ље се на-
ла зе у осно ви гло бал ног ду а ли зма и сим бо ли зу ју не пре ста ни су коб 
ра ди по сти за ња свет ске хе ге мо ни је. Око оних си ла ко је оте ло тво-
ру ју је дан или дру ги ге о по ли тич ки иден ти тет, те пред ста вља ју сто-
же ре на тим прин ци пи ма фор ми ра них са ве зни шта ва, као око гра-
ви та ци о них је зга ра оку пља ју се ре ги о нал не си ле и ма ње, сла би је, 
„обич не“ др жа ве. Сте пен ко хе зи је ме ђу та ко оку пље ним зе мља ма, 
а на ро чи то њих са је згри ма ге о по ли тич ке ин те гра ци је (бло ко ви, 
али јан се, пак то ви) ве ћи је ако по сто ји компатибилностге о по ли-
тич ких иден ти те та. То зна чи да је ло гич но са ве зни штво кон ти нен-
та ли стич ки ори јен ти са них зе ма ља са те лу ро крат ским по лом мо ћи 
и ма ри тим но ори јен ти са них зе ма ља са та ла со крат ским по лом мо-
ћи. По пра ви лу, ге о по ли тич ка са ве зни штва су чвр шћа ако, упо ре-
до, по сто ји и ци ви ли за циј ска ком па ти бил ност из ме ђу ње них чла-
ни ца (на ро чи то са си лом-пред вод ни цом). Под ра зу ме ва се да има 
из у зе та ка – зе ма ља ко је су до бро вољ но (сле де ћи соп стве не ин те-
ре се) или си лом (по ли тич ко-еко ном ском при ну дом и/или вој ном 
оку па ци јом) по ста ле чла ни це не ке ге о по ли тич ке ин те гра ци је иако 
су су прот ног ге о по ли тич ког и ци ви ли за циј ског иден ти те та. Те зе-
мље-уље зи или зе мље-ано ма ли је нај че шће по ста ју та кве као жр-
тва те ри то ри јал не екс пан зи је ве ли ких си ла, при ву че них њи хо вим 
по вољ ним ге о граф ским по ло жа јем и ге о по ли тич ким ка па ци те том.

Тран са тлант ске ин те гра ци је, на јед ној стра ни, и срп ски чи-
ни лац, на дру гој стра ни, је су цивилизацијскинекомпатибилни. ЕУ 
и НА ТО, ка ко с пра вом твр ди С. Хан тинг тон, мо гу да се по и сто ве-
те са За пад ном ци ви ли за ци јом, док срп ски на род, срп ске зе мље и 
Ср би ја ве ћи ном ни су у са ста ву За пад не, већ Пра во слав не ци ви ли-
за ци је. Ср би при па да ју ју жној сло вен ско-пра во слав ној гра ни Сло-
вен ске по ро ди це на ро да, а не ри мо ка то лич ко-про те стант ској гер-
ман ско-ро ман ској це ли ни, ко ја из ра зи то по пу ла ци о но до ми ни ра у 
зе мља ма тран са тлан ти зма. Срп ске зе мље на ла зе се на крај њој ју-
го за пад ној пе ри фе ри ји Пра во слав не ци ви ли за ци је, у кон фликт ној 
кон такт ној зо ни са ри мо ка то лич ким аре а лом За пад не ци ви ли за ци-
је. Та кон фликт ност по сле ди ца је кон стант них екс пан зи о ни стич-
ких, про зе лит ских ам би ци ја Ва ти ка на, као ду хов ног ауто ри те та За-
пад не ци ви ли за ци је, да Ср бе, ко је је про гла сио „ши зма ти ци ма“, те, 
след стве но, „не ком па ти бил ним“, „ре ме ти лач ким фак то ром“, при-
сил но вер ски, на ци о нал но и ци ви ли за циј ски кон вер ту је и укљу чи 
у сво је окри ље. Сход но то ме, ка ква би бу дућ ност срп ског пра во-
слав ног на ро да и срп ских зе ма ља би ла у тран са тлант ским струк-
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ту ра ма За пад не ци ви ли за ци је? Да ли у том кон тек сту на „про ме ну 
све сти“ че сто по зи ва ју по ли тич ки ли де ри Ср би је, за го ва ра ју ћи је 
као ну жност на бе зал тер на тив ном „евро а тлант ском пу ту“?

У фи зич ко ге о граф ском и са крал но ге о граф ском сми слу, срп-
ски про стор на Бал ка ну не од ли ку је ма ри тим ност, већ кон ти нен-
тал ност. Сто га је срп ски ге о по ли тич ки иден ти тет те лу ро крат ски17), 
а ге о по ли тич ки кôд тран са тлан ти зма та ла со крат ски. То зна чи да 
су ЕУ и НА ТО, као ор га ни за ци је тран са тлан ти стич ког За па да, на 
јед ној стра ни, и Ср би ја и оста ле срп ске зе мље, као про стор уну тар 
се кун дар ног, бал кан ског He ar tland-а, на дру гој стра ни – суп стан ци-
јал но геополитичкинекомпатибилни. Сре ди ште тран са тлан ти зма 
на ла зи се на аме рич ком кон ти нен ту (ко ме срп ске зе мље не при-
па да ју), ода кле се го то во по ло ви ном Евро пе, тј. „европ ским мо-
сто бра ном“ (З. Бже жин ски) упра вља као геополитичкимобјектом. 
У тој ва зал ној, по ни жа ва ју ћој по зи ци ји за пад на и део цен трал не 
Евро пе на ла зе се још од кра ја Дру гог свет ског ра та и Мар ша ло вог 
пла на, а на ро чи то од фор ми ра ња НА ТО и ЕУ (пр во ЕЗУЧ, па ЕЕЗ 
и ЕЗ). Су прот но то ме, ру ском нео е вро а зиј ском кон цеп ци јом че тво-
ро по лар ног све та, Евро пи се ну ди ста тус глобалноггеополитичког
субјекта, ко ји ће, као великипростор,до ми ни ра ти Евро-африч ком 
пан-об ла шћу (јед ном од са мо че ти ри ме ри ди јан ски из ду же не зо не 
на Пла не ти), али под усло вом да ви ше не бу де аме рич ки са те лит. 
За јед нич ки ан ти а ме рич ки ин те рес пред ста вљао би кључ ни ко хе зи-
о ни чи ни лац ко ји би Европ ски ве ли ки про стор бли ско по ве зи вао 
са Ру ско-Евро а зиј ским ве ли ким про сто ром.18) Нео е вро а зиј ска кон-
цеп ци ја „до пу шта“ да би са мо у са ста ву та кве, про-те лу ро крат ски 
и про-евро а зиј ски ори јен ти са не Евро пе, мо гле да бу ду и срп ске зе-
мље. Ако би се, пак, ши ре ње аме рич ког „европ ског мо сто бра на“ 
пре ма (ју го)ис то ку ин стру мен та ли за ци јом ЕУ и НА ТО на ста ви ло, 
на Бал ка ну би се су о чи ло са бу ду ћом тран сгре си јом ин те гра ци ја 
евро а зиј ског ти па. Шта ви ше, у не ким нео е вро а зиј ским и нео ви-
зан тиј ским ва ри јан та ма Ср би ја је про јек то ва на за јед но од њи хо-
вих ин те гра ци о них упо ри шта.

Да кле, срп ска ци ви ли за циј ско-ге о по ли тич ка ком па ти бил-
ност је мно го ве ћа са евро а зиј ским не го са тран са тлант ским ин те-
гра ци ја ма, те сход но то ме, члан ство срп ског чи ни о ца у ЕУ и НА ТО 

17) Де таљ ни је о сло же ном фе но ме ну ге о по ли тич ког иден ти те та као са став ном де лу на ци-
о нал ног иден ти те та (на срп ском при ме ру) ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „О срп ском ге о-
по ли тич ком иден ти те ту“, Српскаполитичкамисао,бр. 2/2012, го ди на XIX, све ска 36, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 11-40.

18) Ви де ти у: Евразийскийвзгляд–основныепринципыдоктринальнойевразийскойплат-
фомы. Сс. 44-46;  Алек са др Ге ль е вич Ду гин, Геополитика, Ака де ми че ский Про ект; Га-
у де а мус, Мо сква, 2011, Сс. 461-466.
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ду го роч но би до не ло не га тив не ефек те. Чи ње ни ца да је не ко ли ко 
пра во слав них зе ма ља са Бал ка на већ укљу че но у те тран са тлант-
ске ин те гра ци је ре зул тат је хлад но ра тов ских (Грч ка) и пост хлад-
но ра тов ских (Ру му ни ја и Бу гар ска) ге о стра те гиј ских и екс пан зи-
о ни стич ких ин те ре са НА ТО19), и ни је до во љан ар гу мент за зах тев 
„па, за што он да не би и Ср би ја(?)“. Уоста лом, ако С. Хан тинг тон 
сма тра да је Грч ка „ано ма ли ја, пра во слав ни аут сај дер у за пад ним 
ор га ни за ци ја ма“20), он да се то још ви ше од но си на Ру му ни ју и Бу-
гар ску, а на ро чи то би ва жи ло за про ка за ну Ср би ју. Ни је ли, сто га, 
ло гич но да срп ски из бор бу де евро а зиј ска ин те гра ци ја, пред во ђе на 
ци ви ли за циј ски и ге о по ли тич ки ком па ти бил ном пра во слав ном и 
те лу ро крат ском Ру си јом?

2. 3. Кри те ри јум дугорочнеперспективности ин те гра ци је
За пад је у ви ше ди мен зи о нал ној кри зи и ту шпен гле ров ску 

кон ста та ци ју не са мо да ни ко не спо ри ни ти на За па ду ни ти на Ис-
то ку, већ су и екс пли цит ни до ка зи нео бо ри ви. Де фи цит при род них 
ре сур са (на ро чи то енер ге на та), од ко јих за ви се еко но ми ја и сва-
ко днев ни жи вот, по ста је све ве ћи про блем. И док су САД у мно го 
бо љем по ло жа ју, ЕУ, ко јој је срп ско по ли тич ко вођ ство фа на тич но 
по све ће но, све дра ма тич ни је се су о ча ва са њи хо вим не до стат ком. 
По ре зер ва ма, го ди шњој про из вод њи и прог но зи ра ном тра ја њу ис-
ко ри шћа ва ња ве ћи не ру да и енер ге на та, ни јед на чла ни ца ЕУ ни је 
ме ђу 10 во де ћих зе ма ља у све ту. То се све те же на док на ђу је (нео)
ко ло ни јал ним за по се да њем или при ви ле го ва ном екс пло а та ци јом 
ши ром све та јер је вре ме до ми на ци је европ ских си ла дав но про-
шло. Зе мље ко је рас по ла жу ре спек та бил ним ре зер ва ма при род них 
бо гат ста ва на сто је да њи ма са мо стал но упра вља ју, ко ри сте их за 
соп стве ни раз вој, би ра ју парт не ре са ко ји ма ће скла па ти екс пло а та-
ци о не аран жма не и про да ју их на свет ском тр жи шту. На њих са да 
пре тен ду ју и дру ге свет ске си ле, а ЕУ не ма ауто ном не вој но-по ли-
тич ке мо ћи да се са њи ма упу сти у над ме та ње. Уво зна за ви сност 
до би ја ће дра ма тич не раз ме ре пр вен стве но у енер гет ском сек то ру. 
ЕУ тре нут но ви ше од 50% сво јих укуп них енер гет ских по тре ба за-
до во ља ва уво зом, а до 2030. го ди не пред ви ђа се да ће то из но си ти 
70%.21) Да кле, це ло ку пан раз вој, ква ли тет бу ду ћег жи во та гра ђа-

19) О кључ ним аспек ти ма ин те ре са НА ТО да се по зи ци о ни ра на Бал ка ну ви де ти у: Ми ло-
мир Сте пич, „Рас ши ре ние НА ТО и ге о по ли ти че ское по ло же ние Сер бии“, Геополитика
имеждународныеотношения, (Ду гин А. Г., ред.), Ка фе дра Со ци о ло гии Ме жду на род-
ных От но ше ний Со ци о ло ги че ско го фа ку лъ те та МГУ им. М. В. Ло мо но со ва; Евра зи й-
ское Дви же ние, Мо сква, 2012, Сс. 643-670. 

20) S. Hun ting ton, TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder. р. 163

21) Energycorridors-EuropeanUnionandNeighbouringcountries, Euro pean Com mis sion (Of-
fi ce for Of fi cial Pu bli ca ti ons of the Euro pean Com mis sion), Lu xem bo urg, 2007, p. 4.
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на и за др жа ва ње ви со ког стан дар да у ЕУ би ће усло вље ни уво зном 
за ви сно шћу, а то зна чи да ће и по ли тич ки „реј тинг“ ЕУ у хи је рар-
хи ји свет ске мо ћи све ви ше од ре ђи ва ти дру ги. Хо ће ли, у та квим 
окол но сти ма, во де ће зе мље ЕУ ви ше бри ну ти о срп ској „ре сурс ној 
без бед но сти“, или ће на сто ја ти да ре спек та бил на срп ска при род на 
бо гат ства ста ве у функ ци ју соп стве ног раз во ја (на при мер, ко сов-
ско-ме то хиј ски лиг нит)?  

Пе та фа за де мо граф ске тран зи ци је, ко ју од ли ку је ве ћи мор-
та ли тет од на та ли те та, тј. по пу ла ци о на стаг на ци ја и ре гре си ја, за-
хва ти ла је ве ћи ну за пад них зе ма ља. Ре зул тат је лич ног и ко лек-
тив ног кон фор ми зма, кон зу ме ри зма, ка ри је ри зма и про ме ње ног 
дру штве ног по ло жа ја обра зо ва не, еман ци по ва не же не, услед че га 
је до шло до знат ног сма ње ња фер ти ли те та22). Сма ње њу про цен ту-
ал ног уче шћа ста нов ни штва За па да у укуп ном ста нов ни штву све та 
при кљу чу је се алар мант ни по раст про сеч не ста ро сти (Евро па се 
че сто на зи ва „кон ти нент се дих гла ва“)23). Ми ни ма лан по раст бро-
ја ста нов ни ка САД и ЕУ обез бе ђу ју ма хом ими гран ти не-европ-
ског по ре кла, те њи хо ва знат но ви ша сто па при род ног при ра шта ја 
у од но су на до ми цил но ста нов ни штво бе ле пу ти.24) Та ко се убр за но 
ме ња ра сна, ет нич ка и ци ви ли за циј ска струк ту ра, што про из во ди 
све оштри је уну тра шње тен зи је, ре ме ти дру штве ну хар мо ни ју и 
ком про ми ту ју ће сла би ауто ри тет за пад них др жа ва. За пад ну ци ви-
ли за ци ју за хва тио је про цес де хри сти ја ни за ци је, амо ра ли за ци је и 
ду бо ке де ка ден ци је, што све ви ше пре ра ста у раз ли чи те об ли ке 
дру штве не па то ло ги је (кри ми нал, те ро ри зам, нар ко ма ни ја, пси-
хич ки по ре ме ћа ји, де ви јант ни об ли ци по на ша ња, по раст бро ја са-
мо у би ста ва и ма сов них уби ста ва...). Вла сти на то по ку ша ва ју да 
од го во ре ле га ли за ци јом (шта ви ше, чак и про мо ци јом) ра ни је мар-
ги нал них, по јав но рет ких и пот пу но не при хва тљи вих фе но ме на, 
на јед ној стра ни, али и ре ла ти ви зо ва њем де мо крат ских те ко ви на, 

22) Мар тин ван Кре велд (Mar tin Le vi van Cre veld, 1946 - ), про фе сор Хе бреј ског уни вер зи-
те та у Је ру са ли му и Лон дон ске шко ле еко но ми је, је дан од во де ћих свет ских струч ња ка 
за вој ну исто ри ју и те о ре ти чар др жа ве, раз ма тра ју ћи пер спек ти ве са вре ме не др жа ве, 
твр ди: „Рав но прав ност по ло ва је фор ма на ци о нал ног са мо у би ства. Фе ми ни за ци ја дру-
штва је ве ли ки про блем.“ (Политика, 4. но вем бар 2012.) Оп шир ни је ви де ти у: Mar tin 
van Kre veld, Usponipropadanjedržave, Al ba tros; Fa kul tet bez bed no sti, Be o grad, 2012.    

23) На при мер, по чет ком 20. ве ка у Евро пи је жи ве ла го то во 1/4 свет ског ста нов ни штва, а 
по чет ком 21. ве ка са мо 1/10. Ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, Жељ ко Бу ди мир, „При род ни 
ре сур си и ста нов ни штво – кључ ни раз вој ни и ге о по ли тич ки хен ди ке пи пост мо дер не 
Евро пе“, Националниинтерес, го ди на VII, вол. 10, број 1/2011., Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 134-135.

24) Де таљ ну ана ли зу про бле ма ко је европ ски део За па да има са не до стат ком енер ге на та и 
си ро ви на, те ду го роч ном ре гре сив ним по пу ла ци о ним трен до ви ма, ви де ти у: М. Сте пић; 
Ж. Бу ди мир, „При род ни ре сур си и ста нов ни штво – кључ ни раз вој ни и ге о по ли тич ки 
хен ди ке пи пост мо дер не Евро пе“. стр. 123-147.



СПМброј4/2013,годинаXX,свеска42. стр.33-59.

50

огра ни ча ва њем сло бо да, ре пре си јом и про па ганд ним за ма гљи ва-
њем ствар но сти, на дру гој стра ни. Упр кос то ме (или упра во због 
то га), осла бље на др жа ва су о ча ва се са све ма сов ни јим не за до вољ-
ством, не по ве ре њем и по ја ва ма спон та ног, али и ор га ни зо ва ног от-
по ра гра ђа на. По је ди нач на и ко лек тив на ал тру и стич ка по жр тво ва-
ност, ен ту зи ја зам, по лет и по све ће ност оп штем до бру и „ви шим 
ци ље ви ма“ у За пад ној ци ви ли за ци ји го то во су не ста ли. А без те 
пасионираности25), су но врат (за пад них) на ци ја, др жа ва и це ло куп-
не ци ви ли за ци је не за др жив је. Да ли ће у евро а тлант ским ин те гра-
ци ја ма, ко ји ма је из ве сна та ко су мор на ду го роч на дру штве на пер-
спек ти ва, срп ски чи ни лац би ти из у зе так и баш он „про цве та ти“, 
или ће, пак, са иона ко осла бље ним на ци о нал ним „иму но ло шким 
си сте мом“, до жи ве ти пот пу ни ко лапс?     

Нео ли бе рал ни еко ном ски мо дел, ко ји је За пад на ме ра вао да 
ус по ста ви као уни вер зал ни и ко ји је ну ђе њем бла го ста ња тре ба-
ло да де лу је на ма мљи вач ки за не-за пад на дру штва, за пао је не у 
тре нут ну, већ у су штин ску кри зу, из ко је ће те шко иза ћи. Кључ-
не тран са тлант ске ор га ни за ци је све те же оства ру ју је дин ство. По-
след њи рат у ко ме је НА ТО де ло вао ком пакт но би ла је агре си ја 
на СРЈ 1999. го ди не. Та ко ђе, „кон струк циј ске гре шке“ ЕУ то ли ко 
ви дљи во па ра ли шу ње но функ ци о ни са ње да се у не ким чла ни ца ма 
по ја вљу ју зах те ви за исту па њем (Ве ли ка Бри та ни ја), не ки ма пре-
ти рас пад и се па ра ти зам (Бел ги ја, Шпа ни ја...), не ке се су о ча ва ју 
са еко ном ским ко лап сом, бан кро том и мно гим ре гре сив ним дру-
штве ним про це си ма (Грч ка, Пор ту га ли ја, Ру му ни ја, Бу гар ска26)...), 
а не ке зе мље-кан ди да ти већ су ин сти ту ци о нал но (Исланд) или 
фак тич ки (Тур ска) за у ста ви ле про цес при сту па ња. Ра ни ји, го то во 
ак си ом ски став о „За пад ним вред но сти ма“, ви ше не им пре си о ни ра 

25) Пасионираност је јед на од „кључ них ре чи“ у опу су ру ског ет но ло га, исто ри ча ра и ге о-
гра фа евро а зиј ске ори јен та ци је Ла ва Гу ми љо ва (Лев Ни ко ла е вич Гу ми лёв, 1912-1992), 
на ро чи то у ње го вом мул ти ди сци пли нар ном де лу Етногенезаибиосфераземље. Тим 
тер ми ном он об ја шња ва под сти цај за ра ђа ње ет но са и по чет ни им пулс ет но ге не зе, тј. 
еруп ци ју ви тал не енер ги је (ре зул тан та при род не и ду хов не енер ги је) ко ја по кре ће про-
цес фа зне ет нич ке ево лу ци је. Гу ми љов је ис та као да у том про це су ве ли ки зна чај има ју 
осо бе или гру пе осо ба ко је се од ли ку ју енер гич но шћу, пред вод нич ким спо соб но сти ма 
и спрем но шћу на ра ди кал не про ме не по це ну соп стве ног стра да ња. (Де таљ ни је ви де-
ти у: Лев Гу ми лёв, ЭтногенезибиосфераЗемли, Ги дро ме те о и здат, Ле нин град, 1990.) 
Да нас се по јам пасионираност, на ро чи то у ге о по ли тич кој кон цеп ци ји нео е вро а зиј ства, 
па и у стра те гиј ским иде ја ма ру ског пред сед ни ка В. Пу ти на, ко ри сти као по зив на по-
све ће ност, прег ну ће и по жр тво ва ност, ко ји су нео п ход ни за ре не сан су ру ске др жа ве и 
по вра так ње ног ути ца ја у Евро а зи ји и све ту.   

26) На при мер, пре ма ис тра жи ва њи ма УНИ ЦЕФ-а, у Бу гар ској, иако се ра ди о чла ни ци 
НА ТО од 2004. и ЕУ од 2007. го ди не(!), за бе ле жен је тренд по ра ста бро ја не пи сме них 
и опа да ња ни воа обра зо ва но сти, што по себ но по га ђа ма њин ске ет нич ке за јед ни це. Ви-
де ти у: „УНИ ЦЕФ: све ви ше не пи сме них у Бу гар ској“, http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/
story/3/Ре ги он/1440225/Уни цеф%3А+Све+ви ше+не пи сме них+у+Бу гар ској.html (при-
сту пље но 9. но вем бра 2013.) 
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оста ли део све та, а вре ме  „су пер и ор но сти За па да“ при во ди се кра-
ју јер је „европ ски ко ло ни ја ли зам окон чан, а аме рич ка хе ге мо ни ја 
уз ми че“27). Тран са тлант ска ин те гра ци ја под вођ ством САД иза зи ва 
ан ти-за пад но (на ро чи то ан ти-аме рич ко) рас по ло же ње, бу ду ћи да је 
у ста њу ла тент ног ан та го ни зма са Ру си јом, Ки ном, ве ћим де лом 
му сли ман ског све та, број ним ла ти но а ме рич ким и африч ким др жа-
ва ма, узро ко ва ног углав ном ус по ста вља њем кон тро ле или ору жа-
ним оти ма њем при род них ре сур са, за по се да њем кључ них ге о по-
ли тич ких та ча ка и/или на ме та њем соп стве ног вред но сног си сте ма. 
Зар је ре ал но оче ки ва ти да ће тран са тлант ске ин те гра ци је, ко је се и 
са ме су о ча ва ју са ла ба вље њем ме ђу соб них ве за и гу бље њем свет-
ског угле да, до при не ти по ве ћа њу сте пе на на ру ше не срп ске ко хе-
зи је и по бољ ша њу срп ског „ими џа“, че му су упра во оне пре суд но 
до при не ле? 

Број ни су по ка за те љи да се тран са тлант ска це ли на на ла зи у 
не за у ста вљи вом еко ном ском на за до ва њу, ко је је Има ну ел Во лер-
стин (Im ma nuel Wal ler ste in), је дан од во де ћих те о ре ти ча ра свет-
ског си сте ма, пре по знао као опа да ју ћу „фа зу Б“ пе тог Кон дра ти-
је вље вог ци клу са.28) Уче шће САД и ЕУ (27 чла ни ца) у свет ском 
БДП-у кон стант но се сма њу је: 2000. го ди не из но си ло је го то во 2/3 
(САД 30,5% и ЕУ 33,2%), 2011. го ди не ма ње од 1/2 (САД 21,6% 
и ЕУ 25,1%), а пред ви ђа се да 2017. го ди не не ће пре ла зи ти 40% 
(САД 20,5% и ЕУ 19,5%)29). Шта ви ше, еко ном ски пад ЕУ би ће из-
ра же ни ји не го САД (13,7 пре ма 10,0 про цент них по е на у пе ри о ду 
2000-2017. го ди на). У струк ту ри БДП-а све ма ње уче ству ју про-
из вод не, а све ви ше услу жне де лат но сти (на ро чи то фи нан сиј ски 
сек тор). Сто га је „кри зна ра њи вост“ За па да ви ше из ра же на не го у 
аграр но-ин ду стриј ским де ло ви ма све та. На упе ча тљив на чин то је 
по ка за ла фи нан сиј ско-еко ном ска „по шаст“ ко ја се ши ри од 2008. 
го ди не. Вред ност ин ду стриј ске про из вод ње у пе ри о ду 1977-2012. 

27) S. Hun ting ton, TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder.  р. 91.

28) Апо стро фи ра ју ћи САД и Евро пу (ЕУ), И. Во лер стин сма тра да је већ од 1970-их го ди-
на За пад ушао у Кон дра ти је вље ву „фа зу Б“, тј. у ре ла тив ну стаг на ци ју и опа да ње еко-
ном ске и дру ге мо ћи, иако је ње го ва та да шња (хлад но ра тов ска) су пер и ор ност у од но су 
на СССР већ би ла ја сно уоч љи ва. Пре ма Во лер сти ну, свет ска еко ном ско-фи нан сиј ска 
кри за, ко ја је по го ди ла свет кра јем пр ве де це ни је 21. ве ка, пред ста вља, у ства ри, крај 
Кон дра ти је вље ве „фа зе Б“ и по кла па се са тре нут ком ка да је до ми на ци ја За па да ви ше 
не го ика да ра ни је до ве де на у пи та ње. Де таљ ни је ви де ти у оп шир ном ин тер вјуу ко ји је 
И. Во лер стин дао за ју жно ко реј ски днев ни лист Ханкyорех. Раз го вор са њим во дио је др 
Џе-Џунг Сух, про фе сор ме ђу на род них од но са на Уни вер зи те ту Џон Хоп кинс. Под на-
сло вом „Про паст ка пи та ли зма?“, ин тер вју је пре нео бе о град ски НИН, 29. ја ну а ра 2009. 
го ди не (стр. 68-73).  

29) Ми лан Игру ти но вић, Го ран Ни ко лић, „Гло бал ни по ло жај ЕУ – по ли тич ки и еко ном ски 
аспек ти“, Националниинтерес, го ди на VI II, вол. 15, број 3/2012., Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 174. 
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го ди на има ла је скро ман раст у САД (11%) и Не мач кој (3%), док је 
пад за бе ле жен у Фран цу ској (1%), Ве ли кој Бри та ни ји (10%), Ита-
ли ји (15%)30)... Ка ко ће Ср би ја и оста ле срп ске зе мље на Бал ка ну, 
бу ду ћи да су већ еко ном ски де ва сти ра не, а на ро чи то ра зин ду стри-
ја ли зо ва не, да оче ку ју опо ра вак (евен ту ал ним) ула ском у са став 
тран са тлант ске гру па ци је, ка да се она са ма на ла зи на еко ном ској 
низ бр ди ци, а во де ће ме сто на гло бал ном пла ну пре у зи ма ју си ле у 
успо ну ко је сту па ју у раз ли чи те ви до ве евро а зиј ских ин те гра ци ја? 

Ду го ви за пад них зе ма ља ви ше стру ко над ма шу ју вред ност 
њи хо вог БДП-а31), та ко да се не ке од чла ни ца ЕУ су о ча ва ју са бан-
кро том, ри го ро зном др жав ном штед њом, рас про да јом све га што 
вре ди и со ци јал ним не ми ри ма, а САД, иако још увек гло бал ни уни-
по лар ни хе ге мон, чак и са те шко ћа ма у до но ше њу бу џе та (ок то бар 
2013. го ди не). У нај го рој си ту а ци ји су пост-со ци ја ли стич ке ис точ-
но е вроп ске, цен трал но е вроп ске и бал кан ске чла ни це, при мље не у 
ЕУ у по след ња три ци клу са про ши ре ња (2004, 2007. и 2013. го ди-
не). У го то во свим тим зе мља ма, су прот но уто пи стич ким оче ки-
ва њи ма од при је ма у екс клу зив ни ЕУ/НА ТО-клуб, енорм но су на-
ра сли: не за по сле ност, еми гра ци ја, спољ ни дуг, бу џет ски де фи цит, 
не га ти ван спољ но тр го вин ски сал до, про це нат ста нов ни штва ис-
под гра ни це си ро ма штва...32) На дру гој стра ни, ве ћи на зе ма ља Ази-
је (де ли мич но Ла тин ске Аме ри ке и Афри ке) има убр зан еко ном ски 
раз вој. Он у Ки ни до сти же фра пант не раз ме ре, али и дру ге си ле у 
успо ну има ју сто пу ра ста БДП-а из над 4%, па и ви ше од 6% или 
8% (по ред Ки не, још Ин ди ја, Ру си ја, Тур ска, Ин до не зи ја). Исто-
вре ме но, сто па ра ста БДП-а у ве ћи ни зе ма ља За па да не до сти же 
ни 2%. Очи глед но је да се од и гра ва ди на мич на гло бал на ге о граф-
ска пре ра спо де ла раз ви је но сти33) – од За па да пре ма не-евро у ниј-
ској Евро а зи ји. (карта2) Ако се већ од срп ских тран са тлан то фи ла 
че сто чу је да у на ци о нал ним од лу ка ма не би тре ба ло да се ро бу-
је исто ри ји, ми то ви ма и емо ци ја ма, већ да во ди ља бу ду ре а ли зам, 
праг ма ти зам и по глед у бу дућ ност, за што он да иона ко пре за ду же-

30)  Исто,стр. 175.

31) О од но су ду го ва и БДП-а у зе мља ма ЕУ и у САД ви де ти у: Мо мир Бу ла то вић, „Ствар-
ни про бле ми Европ ске уни је и не ста нак ње не при влач не мо ћи“, Србијаиевроазијски
геополитичкипростор(при ре ди ли: Ми ло мир Сте пић и Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 141. У истом ра ду еко но ми ста М. Бу ла то вић ис-
ти че и да ће „сва ки пе ти евро ство рен у сва кој др жа ви ЕУ мо ра ти да иде на сер ви си ра ње 
ду го ва.“ (стр. 142)

32)  Ви де ти де таљ не ну ме рич ке по ка за те ље по по је ди нач ним др жа ва ма ЕУ у: Де јан Ми ро-
вић, „По сле ди це при дру жи ва ња ис точ не Евро пе ЕУ“, Националниинтерес, го ди на IХ, 
вол. 16, број 1/2013., Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 129-150.  

33)  Emi li ja Ma nić, Ekonomskageografija–resursi,proizvodnja,trgovinairazvoj, Cen tar za iz-
da vač ku de lat nost Eko nom skog fa kul te ta, Be o grad, 2013, str. 303. 
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ну и си ро ма штвом упро па шће ну срп ску др жа ву во де пре ма еко-
ном ски стаг нант ном (и ре гре сив ном) За па ду, а не у про спе ри тет не 
евро а зиј ске ин те гра ци је?   

Карта2: Гло бал на ге о граф ска ре ди стри бу ци ја мо ћи 
(по ка за тељ: го ди шња сто па ра ста БДП-а у све ту 2011.)

Извор:Emi li ja Ma nić, Ekonomskageografija–resursi,proizvodnja,trgovina
irazvoj. str. 303. (из вор по да та ка: World Bank: World De ve lop ment In di ca-
tors: OECD Na ti o nal Ac co unt fi les /may 2013/ Об ра да Е. Ма нић, Arc GIS 

9.3 Arc GIS Desk top – Eva lu a tion Edi tion)
Да ли је, сход но не по бит ним чи ње ни ца ма о све о бу хват ном 

опа да њу За па да, срп ска ори јен та ци ја „ма пе пу та“ пре ма „бе зал тер-
на тив ним евро а тлант ским ин те гра ци ја ма“ – по гре шна? Ни је ли то, 
у ства ри, стран пу ти ца, бу ду ћи да по ста је све ја сни је да шан су за 
срп ску ду хов ну ре не сан су, ак ти ви ра ње уга сле ко лек тив не жи вот-
не енер ги је, по вра так истин ским дру штве ним вред но сти ма, де мо-
граф ску об но ву, еко ном ски на пре дак, ус по ста вља ње на ци о нал не 
и др жав не це ло ви то сти, те укљу чи ва ње у ци ви ли за циј ски срод не 
ин те гра ци је – не ну де ЕУ, САД и тран са тлан ти зам, већ евро а зиј ски 
ге о по ли тич ки про стор, евро а зиј ске ин те гра ци је и кон цеп ци ја нео-
е вро а зиј ства? Опре де ље њем за тран са тлан ти зам, срп ски чи ни лац 
по стао би део, ду го роч но по сма тра но, пре ва зи ђе не и бес пер спек-
тив не ин те гра ци је, тј. оног де ла све та ко ји се на ла зи у си ла зној 
исто риј ској фа зи. У су прот но сти са еле мен тар ном ра ци о нал но шћу, 
ду го роч ним стра те гиј ским ин те ре си ма и про гре сив но про јек то ва-
ном на ци о нал ном бу дућ но шћу би ло би то „укр ца ва ње на Ти та ник“ 
(ка ко се че сто фи гу ра тив но-ка ри ка ту ра ли стич ки пред ста вља За-
пад), ка да је ње го ва пер спек ти ва са свим пре по зна тљи ва?
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3. ОБЈЕК ТИВ НА ОЦЕ НА ИН ТЕ ГРА ЦИ О НИХ 
ОПЦИЈА: СРП СКО ЕГ ЗИ СТЕН ЦИ ЈАЛ НО ПИ ТА ЊЕ

Срп ски на род и срп ске зе мље се по чет ком 21. ве ка по но во, 
у по след њих сто ти нак го ди не тре ћи пут, су о ча ва ју са иза зо вом су-
пра на ци о нал них ин те гра ци ја, иако већ ба шти не два слич на ис ку-
ства, са не га тив ним по сле ди ца ма:

● Кра ље ви на СХС („пр ва“ Ју го сла ви ја) би ла је су пра на ци-
о нал на тво ре ви на, на ста ла као ге о по ли тич ка по тре ба рат них си-
ла-по бед ни ца за ме кин де ров ски про јек то ва ним ан ти гер ман ским и 
ан ти ру ским (ан ти со вјет ским) „са ни тар ним кор до ном“ од Бал ти ка 
до Сре до зе мља. Али, том при ли ком не са мо да су срп ске др жа ве 
Ср би ја и Цр на Го ра у њу „уто пи ле“ сво ју др жав ност, да су срп-
ске зе мље у аморф ном ста њу (по ли тич ки-те ри то ри јал но не кон сти-
ту и са не и нео ме ђе не) по ста ле њен са став ни део и да о то ме срп-
ски на род ни је ре фе рен дум ски од лу чи вао, не го ни је по сто ја ла ни 
објек тив на на уч на ана ли за ар гу ме на та proetcontra фор ми ра ња те 
др жа ве са ста но ви шта срп ских на ци о нал них ин те ре са. Иако се 
сте ре о тип но и да ље сма тра да је она би ла про из вод ме га ло ма ни је 
Ре ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа (ви ше) и Пред сед ни ка Вла де 
Кра ље ви не Ср би је Ни ко ле Па ши ћа (ма ње), пре би се мо гло ре ћи да 
они ни су мо гли да од би ју ан ти-те лу ро крат ски ге о по ли тич ки дик-
тат та ла со крат ских, за пад них си ла. Ан га жо ва ни углед ни срп ски 
на уч ни ци, пред во ђе ни ауто ри та тив ним ге о гра фом Јо ва ном Цви ји-
ћем и лин гви стом Алек сан дром Бе ли ћем34), ви ше су се тру ди ли да 
се лек тив ним ар гу мен ти ма „по кри ју“ уто пи стич ки по ли тич ки про-
је кат, не го да објек тив но и кри тич ки са гле да ју су штин ске кри те ри-
ју ме за кон сти ту и са ње ју жно сло вен ске мул ти ет нич ке др жа ве, те 
по сле ди це ње ног ус по ста вља ња, (не)функ ци о ни са ња и (по ка за ће 
се тра гич не) рат не де струк ци је. Али, за то је, уме сто не по сто је ће 
на ци о нал не сло ге и истин ског је дин ства у др жа ви, лан си ра на ла-
жна ко хе зи о на па ро ла о „једном,атроименомнароду“. Ка та стро-
фа лан ис ход мо нар хи стич ког су пра на ци о нал ног ју го сло вен ства 
Ср би су до жи ве ли 1941-1945. го ди не.

34)  Ми ни стар ство ино стра них по сло ва Ср би је оку пи ло је 1914. го ди не гру пу ис так ну тих 
на уч них и јав них ауто ри те та, ко ја је на уч ним ар гу мен ти ма тре ба ло да фор му ли ше срп-
ске рат не ци ље ве „у сми слу ства ра ња је дин стве не ју го сло вен ске др жа ве као бра не бу-
ду ћој Ње мач кој, а у ко ју би ка сни је мо гла ући Бу гар ска“. (Ми ло рад Ек ме чић, Ратни
циљевиСрбије1914.,Про све та, Бе о град, 1990, стр. 84.) У тој гру пи, по ред Ј. Цви ји ћа и 
А. Бе ли ћа, би ли су Љ. Јо ва но вић, Н. Сто ја но вић, И. Ла тас, С. Јо ва но вић... Они су кра јем 
ле та 1914. го ди не из ра ди ли кључ не про грам ске по став ке, ко је су по слу жи ле као осно-
ва тзв. Ју го сло вен ског про гра ма, озва ни че ног Нишкомдекларацијом7. де цем бра 1914. 
го ди не. Оп шир ни је о из ра же ни јем ју го сло вен ству срп ских на уч ни ка (на ро чи то Јо ва на 
Цви ји ћа) не го срп ских по ли ти ча ра (пр вен стве но Ни ко ле Па ши ћа) ви де ти у: Ми ло мир 
Сте пић, Увртлогубалканизације, ЈП Слу жбе ни лист; Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2001, стр. 288-299.  
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● „Дру га“ Ју го сла ви ја би ла је, та ко ђе, су пра на ци о нал на др-
жав на ин те гра ци ја, ко ја је о(п)ста ла као со вјет ско-аме рич ки ком-
про мис. Ни о ње ном фор ми ра њу, као ни о ин кор по ри ра њу срп ских 
зе ма ља у та кву др жа ву, срп ски на род по но во ни је до био при ли ку 
да ре фе рен дум ски од лу чу је. Ана лог но „пр вој“, и „дру га“ Ју го сла-
ви ја би ла је ан ти гер ман ска и (на ро чи то по сле 1948. го ди не) ан ти-
ру ска ге о по ли тич ка по тре ба За па да. Не сум њи ви ге о по ли тич ки па-
ра докс пред ста вља чи ње ни ца да је у тој та ла со крат ској тво ре ви ни 
де мо граф ски-про стор но из ра зи то пре о вла да вао срп ски еле мент, 
тра ди ци о нал но про ру ски опре де љен и не сум њи во те лу ро крат ског 
иден ти те та!? Та ано ма ли ја мо гла је да се одр жа ва са мо ве штач ки 
– по ли тич ко-еко ном ском до ми на ци јом Хр ва та и Сло ве на ца (по пу-
ла ци о на ма њи на, ори јен ти са на за пад но, та ла со крат ски) и њи хо вих 
ли де ра, иде о ло шком „про ме ном све сти“ и уну тра шњим ке на ни-
стич ким „об у зда ва њем“ Ср ба. Пред рат не аморф не (по ли тич ки-те-
ри то ри јал но не кон сти ту и са не и нео ме ђе не) срп ске зе мље, до дат но 
план ски ре ду ко ва не уста шко-на ци стич ким magnumcrimen-ом то-
ком ра та, уну тар „дру ге“ Ју го сла ви је дез ин те гри са не су на ме та-
њем не са мо уну тра шњих ре пу блич ких гра ни ца, већ и те ри то ри ја 
„до де ље них“ но во про гла ше ним „ин стант-на ци ја ма“ (тер мин ака-
де ми ка Ми ло ра да Ек ме чи ћа), на ста лих јед но пар тиј ском „де крет-
ет но ге не зом“ из срп ског на ци о нал ног кор пу са. Са мо у ма њем, 
ис точ ном де лу срп ског ет но-исто риј ског про сто ра, фор ми ра на је 
Ср би ја. Да би функ ци о ни са ла ан ти срп ска фор му ла „Сла ба Ср би-
ја, ја ка Ју го сла ви ја“, ко јом је тре ба ло да се ус по ста ви ве штач ка 
рав но те жа (не)мо ћи у тој су пра на ци о нал ној др жав ној ин те гра ци-
ји, Ср би ји су ока че на и два по кра јин ска „те га“. Из у зи ма ју ћи срп-
ску ин те лек ту ал ну ели ту у еми гра ци ји, кри те ри ју ми за фор ми ра ње 
и на чин функ ци о ни са ња „дру ге“ Ју го сла ви је, а на ро чи то по ло жај 
Ср би је, срп ског на ро да и срп ског про сто ра у њој, рет ко су про пу-
шта ни кроз објек тив ну ма три цуproetcontra на уч них ар гу ме на та 
јер је ре пре сив ни ре жим сва ки та кав по ку шај су ро во ка жња вао. 
Али, за то је, уме сто не по сто је ће на ци о нал не сло ге и истин ског је-
дин ства у др жа ви, по но во лан си ра на ла жна ко хе зи о на па ро ла – о 
„братствуијединству“. Ка та стро фа лан ис ход ти то и стич ког су-
пра на ци о нал ног ју го сло вен ства Ср би су до жи ве ли 1991. го ди не и 
тр пе га и да нас.

● По сле раз би-рас па да и „дру ге“ Ју го сла ви је, те крат ко трај-
ног пре ки да срп ског за но са о пи је монт ској ми си ји, бр зо је до шло 
до ин ду ко ва не ре а ни ма ци је су пра на ци о нал ног ин те гра ци о ног „ви-
ру са“. Ју го но стал ги чар ске и бал ка но ли ке, тј. ин те гра ци о не оп ци је 
ре ги о нал них раз ме ра и ка рак те ра, ма хом су лан си ра не из два раз-
ло га: а) да би ци ља но суп сти ту и са ле при ро дан на ци о нал ни по рив 
за (све)срп ским др жав ним кон сти ту и са њем (ко је је про гла ше но 
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пла не тар ном ве ли ко срп ском опа сно шћу) и/или б) да би од и гра-
ле уло гу „че ка о ни це“ („чи сти ли шта“) до сту па ња у ин те гра ци је 
тран са тлант ских раз ме ра и ка рак те ра. Да кле, очи глед но на ме та ње 
(евен ту ал ног) срп ског ин те гри са ња у ЕУ (и НА ТО) иде а ли зо ва но 
и дог мат ски про гла ша ва се вр хун ским на ци о нал ним и др жав ним 
ци љем, го то во „кра јем исто ри је“, упр кос ан ти срп ском ста ву тих 
тран са тлант ских ор га ни за ци ја то ком че твр тве ков ног пост ју го сло-
вен ског раз до бља, кру ни са ног њи хо вом „ко сов ском по ли ти ком“. 
Ин ди ка тив но је, као и у прет ход на два (ју го сло вен ска) слу ча ја, да 
срп ски на род по но во не до би ја при ли ку да бла го вре ме но ре фе рен-
дум ски од лу чи да ли сво ју бу дућ ност ви ди у пре ко ред ним су пра на-
ци о нал ним ин те гра ци ја ма, и то упра во у они ма ко је су не са мо су-
прот не срп ском ци ви ли за циј ском и ге о по ли тич ком иден ти те ту, већ 
и свим сред стви ма оне мо гу ћа ва ју ге о по ли тич ки ло гич ни је и при-
о ри тет ни је срп ско на ци о нал но ује ди ње ње. Та ко ђе, пред срп ском 
на у ком је од го вор ност да не по но ви иде а ли стич ку за стра ње ност 
и кон фор ми зам сво јих ју го сло вен ски ори јен ти са них прет ход ни ка. 
Ње на оба ве за је да су че ли истин ске ар гу мен те proetcontraјош јед-
не, тре ће су пра на ци о нал не ин те гра ци је за са мо сто ти нак го ди на, 
те да објек тив но оце ни ка ква би би ла срп ска пер спек ти ва у ор га-
ни за ци ја ма ко је је пер со ни фи ку ју (пр вен стве но у ЕУ), а ко је по ка-
зу ју зна ке цен три фу гал но сти и ла га ног, али уоч љи вог ду го роч ног 
сла бље ња. Оста нак и да ље у ет но-про стор но аморф ном и по ли-
тич ки-те ри то ри јал но нео ме ђе ном ста њу, без на ци о нал не др жа ве у 
гра ни ца ма (ве ћи не) срп ских зе ма ља, ни ка ко не ће мо ћи да за ме ни 
још јед на, тре ћа, лан си ра на ла жна ин те гра ци о на па ро ла: ово га пу-
та да „ЕУнемаалтернативу“. Та за пад на, та ла со крат ска, евро-
а тлант ска „бе зал тер на тив ност“ по ста је све упит ни ја, бу ду ћи да се 
по ја вљу ју (исти на, још увек у ини ци јал ном об ли ку) ис точ не, те лу-
ро крат ске, ин те гра ци је (нео)евро а зиј ског ти па (пр вен стве но Евро-
а зиј ски са вез). И њих је нео п ход но објек тив но оце ни ти са ста но ви-
шта на ци о нал ног ин те ре са, упр кос про па ги ра њу да ће у 21. ве ку, 
„ве ку ве ли ких про ме на, епо хи фор ми ра ња круп них ге о по ли тич ких 
це ли на“, евро а зиј ске ин те гра ци је би ти „цен тар гло бал ног раз во-
ја, а не пе ри фе ри ја Евро пе или Ази је“, ко је ће би ти „из гра ђе не на 
прин ци пу раз ли чи то сти“ и као „про је кат очу ва ња иден ти те та на-
ро да“, где ће „сва ко за др жа ти сво је ли це, свој иден ти тет и по ли тич-
ки су бјек ти ви тет“.35)

35) Излагање руског председника В. Путина 19. септембра 2013. године на завршној 
пленарној седници Валдајског дискусионог клуба. Видети у: http://valdaiclub.com/
politics/62880.html (приступљено 2. октобра 2013.) или http://kremlin.ru/news/19243 
(приступљено 2. октобра 2013.)
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Mi lo mir P. Ste pic

THREE (ES SEN TIAL) CRI TE RION IN THE SER BIAN 
CHO I CE OF THE SU PRA NA TI O NAL IN TE GRA TION

Re su me
Ser bian pe o ple and Ser bian co un tri es ha ve been, du ring the 20th 

cen tury, in the com po si tion of two Yugo slav mul ti-na ti o nal sta te for ma-
ti ons, with ne ga ti ve ex pe ri en ces. In the be gin ning of the 21st cen tury, 
the in clu sion in to the third su pra na ti o nal in te gra tion in the last hun dred 
years – the Euro pean Union, is be ing ag gre si vely pro mo ted. That is 
be ing sup por ted by a num ber of slo gans used as (pse u do) ar gu ments, 
wit ho ut ta king in to ac co unt the ob jec ti ve po si ti ve and ne ga ti ve ef fects 



МиломирП.Степић Три(суштинска)критеријумаусрпскомизбору...

59

of such an im por tant act from the stand po int of the long term Ser bian 
na ti o nal in te rests. The re fo re, it is ne ce sa rry to set the most im por tant 
in te gra tion cri te ria, among which the fol lo wing three are es sen tial: 1) 
cri te rion of the lo gic of the or der of in te gra tion (Ser bian in te gra tion in-
to the EU, wit ho ut the pri or na ti o nal uni fi ca tion in to one sta te, is out of 
or der and thus not lo gi cal); 2) cri te rion of the ci vi li za tion-ge o po li ti cal 
com pa ti bi lity (Ser bian pe o ple and its ter ri to ri es, be ca u se they be long to 
the Ort ho dox ci vi li za tion and ha ve a te lu roc ra tic ge o po li ti cal iden tity 
are in sub stan tial di sa gre e ment aga inst the Euro-Atlan tic or ga ni sa ti ons 
of the tha las soc ra tic We stern ci vi li za tion); and 3) cri te rion of the long-
term per spec ti ve of in te gra ti ons (Euro-Atlan tic part of the world is in 
dow nturn, and it is thus mo re ra ti o nal for the Ser bian in te gra tion ori-
en ta tion to be Eura sian, to which the cen ter of gra vity of glo bal po wer 
is be ing tran sfer red). It is ne ce sa rry to ap pro ach ob jec ti vely and not 
dog ma ti cally to the su pra na ti o nal in te gra ti ons, eit her Euro-Atlan tic, or 
Eura sian type. It is al so ne ce sa rry to analyse them stra te gi cally, be ca u se 
it is one of the most im por tant qu e sti ons of both pe o ple and the sta te, 
re spec ti vely. A wrong cho i ce can ha ve ne ga ti ve im pact, which will re-
flect se ve ral ge ne ra ti ons.
Key words: pro pa gan da (pse u do)ar gu ments, in te gra tion cri te ria, Euro Atlan ti-

cism, Eura si a nism, Ser bian in te rest

* Овај рад је примљен 05. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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