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Sр би ја као ма ла бал кан ска др жа ва на ла зи се, као што је по зна то, 
на ве тро ме ти ни и че сто мо ра да сво ју по ли ти ку при ла го ђа ва 

ја чим од се бе. Не ка да Аустро-угар ској мо нар хи ји, Ен гле ској, Не-
мач кој, а са да зах те ви ма Ва шинг то на и Бри се ла, тач ни је Европ ске 
уни је. Тај про цес ни ма ло ни је јед но ста ван и бре ме нит је ве ли ким 
од ри ца њи ма од на ци о нал них ин те ре са, тра ди ци је и вред но сти. 
Јед но од та квих пи та ња је Ко смет ско, где САД и Европ ска уни-
ја ин си сти ра ју на не за ви сно сти ју жне срп ске по кра ји не, а Ру си ја 
на по што ва њу те ри то ри јал ног ин те гри те та. Ипак, зва нич на срп ска 
по ли ти ка ско ро свих по ли тич ких пар ти ја (на вла сти или опо зи ци-
ји – из у зи ма ју ћи Де мо крат ску стран ку Ср би је и Срп ску ра ди кал-
ну стран ку) ин си сти ра да Ср би ја уђе у Европ ску уни ју. Овај циљ 
је та ко ђе про бле ма ти чан из ви ше раз ло га. Пр во, не ко ли ко ва жних 
др жа ва Европ ске уни је на ла зи се у ве ли кој еко ном ској кри зи и по-
ста ле су за ви сне од по мо ћи оста лих чла ни ца, тј. Бри се ла. На пра гу 
еко ном ског сло ма је, по ред Грч ке, Пор ту га ли је, Шпа ни је, Ита ли је 
чак и Фран цу ска,1) а да о сна зи при вре де Ру му ни је, Бу гар ске и не-
ких ма њих др жа ва и не го во ри мо. Све ово мо же се са же ти у ре чи ма 
Р. Ог ња но ви ћа: “Ако се зна све ово што се зна: да је ЕУ про ма шен 
кон цепт, да пред ста вља нео др жив си стем и да ће се пре или ка сни је 
рас па сти, за и ста је не ве ро ват но да се у Ср би ји још ни је ство ри ла 
кри тич на ма са не за ви сних ин те лек ту а ла ца ко ја би отво ре но ре кла 
оно што се пре или ка сни је мо ра ре ћи – Ср би ја не ма шта да тра жи 
у ЕУ и за то се под хит но мо ра окре ну ти са мој се би, мо ра ју се по-
ни шти ти све до сад до не се не од лу ке у по гле ду ЕУ ин те гра ци ја, и 
мо ра се пре ки ну ти про цес ра за ра ња срп ске при вре де. Што се пре 
то схва ти – то бо ље.”2)

По ста вља се, да кле, пи та ње ко ри сти и сми сла од ула ска у ова-
кву Европ ску уни ју. Дру го пи та ње је од нос са Ру си јом. По пра ви лу 
све ма ње чла ни це Европ ске уни је мо ра ју под при ти ском Ва шинг-
то на и Бри се ла да во де ан ти ру ску по ли ти ку.3) То по ка зу је и ана ли-
за ис точ не по ли ти ке не ких но во при мље них чла ни ца. Ни смо мо гли 
да ана ли зи ра мо све, услед не до стат ка гра ђе и ли те ра ту ре, али оно 

1) „Следующая стадия еврокризиса: на очереди Франция?“, http://www.win.ru/ideas/5944.
phtml

2) Радивоје Огњановић: „ЕУ – Саморазарајући систем“, http://www.slobodanjovanovic.
org/2011/01/28/radivoje-ognjanovic-eu-%e2%80%93-samorazarajuci-sistem/

3)  У  мо нографиј и Милош а Кне же вића,  СрбијаиРусија,  Институт за по ли тичке ст удије , 
Београд,  2 009, с тр . 241 и даље ,  обрађено је како „д руга Ср бија“ дож ив љава р ус ку 
помо ћ,  што б и  требало  да буд е репер ш та  С рб ију оче ку је по то м пи тању,  а ко  уђе у  
 Ев ропску  у ниј у.
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што смо ус пе ли не дво сми сле но на ме ће та кав за кљу чак. Но, по ђи-
мо ре дом.

Ис точ но пи та ње ни је про блем ко ји се по ја ви ло тек у XXI ве ку. 
Исто ри ја ис точ ног пи та ња се же у древ ни Рим, ка да је он те жио за 
свет ском вла да ви ном. Ту иде ју су, по том, пре у зе ли рим ски епи ско-
пи још сре ди ном V ве ка. Па па Лав Пр ви је у ла тин ски пре вод грч-
ког ори ги на ла од лу ком Пр вог ва се љен ског – Ни кеј ског са бо ра до-
пи сао да је рим ска цр ква увек има ла пр вен ство. Од вре ме на Кар ла 
Ве ли ког, па пе и за пад ни вла да ри се за јед нич ки бо ре за владавину
ЗападанадИстоком, али и ме ђу соб но за пр вен ство ду хов не и све-
тов не вла сти. Ра дом сло вен ских про све ти те ља Ћи ри ла и Ме то ди ја 
кроз пра во сла вље и цр кве но сло вен ски је зик са чу ва на је са мо свест 
сло вен ских на ро да и за у ста вљен је не мач ки про дор на Ис ток.4)

Кр ста шки ра то ви су во ђе ни ра ди овла да ва ња Ви зан ти јом и 
уни ште ња пра во сла вља. У бор би па па и ца ре ва за пре власт по ли-
тич ки су рас ко ма да не Ита ли ја и Не мач ка, а са тур ским осва ја њем 
Кон стан ти но по ља жа ри ште европ ске при вре де и по ли ти ке се ли се 
на За пад, на Атлан тик, за то што је нај кра ћи пут на Ис ток био пре-
се чен и нео п ход но сти да се оби ла зним пу тем, што је до ве ло до 
от кри ћа Аме ри ке, пре ко Афри ке, стиг не у Ази ју.

Фјо дор Ус пен ски Ис точ но пи та ње од ре ђу је као пи та ње ви зан-
тиј ског на сле ђа, што зна чи не са мо при род но осло бо ђе ње по ро-
бље них хри шћан ских на ро да, већ и пре и из над то га као пи та ње 
духовногнаслеђа уни ште ног Ви зан тиј ског цар ства, а то је право
славнахришћанскавераикултура.5)

Ме ђу тим дру ги ауто ри су ис точ но пи та ње по сма тра ли као пи
тањесветскоисторијскеулогеРусијенаИстоку.6) Ова два схва-
та ња су се че сто ис пре пле та ла, па је та ко и срп ско пи та ње у јед ном 
пе ри о ду по сма тра но као Ис точ но пи та ње. Ра ни сло ве но фи ли су 
Ис точ но пи та ње по сма тра ли као пи та ње осло бо ђе ња и ује ди ње ња 
Сло ве на под вођ ством Ру си је и њи хо вог дру штве ног, по ли тич ког и 
кул тур ног раз во ја на осно ва ма пра во слав ног хри шћан ства.7)

У на шем ра ду Ис точ но пи та ње се по сма тра кроз при зму од но-
са САД и Европ ске уни је пре ма Бе ло ру си ји, Укра ји ни и Ру си ји, тј. 

4) Б ран имир Ку љанин , Источно питање у руској мисли 2, Филозофија историје и
друштвенополитичкатеорија, Фи лозофс ки  ф акултет,   Бањ а Лука,  2 00 8, стр. 5 07.

5) Ист о,  стр. 507 -5 08 .
6) Исто , стр. 508.
7) Ис то , стр.  51 3.
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као њи хо ва же ља да ре ше „ру ско пи та ње“ на свој на чин и у скла ду 
са сво јим ин те ре си ма.8)

ИСТОЧНАПОЛИТИКАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Сво ју по ли ти ку Европ ска уни ја, ка да је у пи та њу Ру си ја и Ис-
ток гра ди на не ко ли ко до ку ме на та. Нај ва жни ји до ку мент у том 
сми слу је „Ко лек тив на стра те ги ја Европ ске уни је пре ма Ру ској фе-
де ра ци ји“ и ис те кли „Спо ра зум о парт нер ству и са рад њи“ (око но-
вог се во ди пра ва бит ка, а би ло је чак 12 се си ја).9) Пре ма пр вом до-
ку мен ту Европ ска уни ја, из ме ђу оста лог, же ли да у Ру си ју уве де и 
учвр сти (нео)ли бе рал ни обра зац де мо кра ти је, да Ру си ју ин те гри ше 
у Уни ју (али не као це ло ви ту и је дин стве ну др жа ву, већ по де ље ну). 
Тре ба ли под се ти ти да је 2004. го ди не 145 пар ла мен та ра ца Европ-
ског пар ла мен та пот пи са ло „Ми ров ни план“, ко јим су пред ла га ли 
Ру си ји да се од рек не Че че ни је. Ова по ли ти ка одр жа ва се и да нас, 
а не ка ко по сле нај но ви јих зби ва ња на Бли ском ис то ку и Се вер ној 
Афри ци за пад ни ме ди ји као да при пре ма ју удар на Ру си ју. Те ма је, 
да кле, ве о ма ста ра, па је у том сми слу мо жда и нај по зна ти ја сту-
ди ја Да ни лев ског о Ру си ји и Евро пи. У дру гој гла ви Да ни лев ски 
се ба ви пи та њем за што је Евро па не при ја тељ Ру си је, кад Ру си ја 
ни је осва јач ка др жа ва, ни је не при ја тељ све тло сти и сло бо де. Чак и 
ка да усво ји ли бе ра ли зам, Ру си ју Евро па не во ли.10) За кљу чак је да 
Евро па Ру си ју не при зна је за сво ју и да се сто га (Ру си ја) мо ра окре-
ну ти из град њи сво је ци ви ли за ци је. Ка ква је, да кле, си ту а ци ја са да? 
Ка кву Ис точ ну по ли ти ку во ди Европ ска уни ја? Да ли раз ли чи ту од 
прет ход них епо ха, ка да ни је би ло Уни је?

Пре ма ми шље њу на шег ге о по ли ти ча ра, Ми ло ми ра Сте пи ћа, 
САД и у бу дућ но сти пер це пи ра ју Евро пу у окви ри ма тран са тлант-
ске за јед ни це ко ја би тре ба ло да за др жи во де ћу по зи ци ју у свет-
ским раз ме ра ма. Сход но то ме, ра ни ја уло га Евро пе као европ ске 
„ви тал не пе ри фе ри је“ и „нај бо га ти јег аме рич ког мо сто бра на на 
евро а зиј ском кон ти нен ту ће се сма њи ва ти, али не ће не ста ти јер 

8) Види : З оран Ми лошевич ,  „В еймарс ка я  метафора“ и Россия. К вопросу  об от но ше ниях 
Росси  и США,  у зборн ик у: Традициивконтекстерусскойкультуры , Ч ере повец, 2 00 6, 
 стр.  12 2-140.

9) Зора н  Милошевић, „Европска унија  и  Русија –  с тра тешко п ар тнерство  или стратешк а 
з аблуда?“, Политичкаревија, бр, 4, Београд, 2008, ст р.  1044.

10) Никола ј  Ј .  Дан илевски ,  РусијаиЕвропа, НИУ „ Сл ужбени  л ист СРЈ“ /Досиј е,  Бе оград , 
1994, стр. 5 8 -79.
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„без чвр стих тран са тлант ских ве за, аме рич ки при мат у Евро а зи ји 
бр зо би се из гу био“. За др жа ће се ње на функ ци ја „ис ту ре ног по-
ло жа ја“ у су зби ја њу ру ског тран скон ти нен тал ног ути ца ја, ко ји се 
у САД пре по зна је као „по нов ни им пе ри ја ли зам Ру си је“, усме рен 
пре ма за па ду Евро а зи је. У ства ри, у нео р ги нал но нео спајк ме ни-
стич ки ино ви ра ним кон цеп ци ја ма Евро па је де гра ди ра ју ће све де на 
на геополитички објекат чи ја ин стру мен та ли за ци ја мо же да по-
слу жи ма кро ре ги о нал ном пре у ре ђе њу Евро а зи је под аме рич ким 
па тро на том, што под ра зу ме ва не са мо ке на нов ско (хлад но ра тов-
ско) обуздавање Ру си је, не го ње но да ље збиг ње ви стич ко (пост-
хлад но ра тов ско) опкољавање, сузбијање, па чак и конфедерализо
вање.11) Но, и Европ ска уни ја, тач ни је не ке ње не чла ни це, на ла зи ле 
су на чи на да са ра ђу ју са Ру си јом, при че му се по себ но у јед ном 
пе ри о ду ис ти ца ла Не мач ка.

Ус по ста вив ши до бре од но се са Ру си јом, Не мач ка је је дан ду-
жи пе ри од дик ти ра ла и по ли ти ку Европ ске уни је. Но, „ DieZeit“, 
ути цај на не мач ка но ви на, кроз пе ро Ан дре а са Умлан да на го ве шта-
ва „крај док три не Шре де ра“, тј. до брих од но са са Ру си јом.12) До-
бри од но си из гра ђе ни су, пре све га, на осно ву уза јам них сим па ти ја 
Шре де ра и Пу ти на, што је уз др ма ло за пад ну по ли ти ку пре ма, не 
са мо Ру си ји, већ и це лој Ис точ ној Евро пи. Пу тем Шре де ра ишао је 
и Жак Ши рак и Сил вио Бер лу ско ни (про тив по след ње дво ји це се 
уве ли ко во де ме диј ске кам па ње у ци љу њи хо ве по ли тич ке ли кви-
да ци је). 

За пад ним моћ ни ци ма Пу тин се ни је до пао због фор ми ра ња 
Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад њу (ШОС), као ан ти-НА ТО-а, па 
су од мах усле ди ле оп ту жбе да се у Ру си ји об на вља ауто ри та ри зам, 
а за пад ни ме ди ји су за по че ли кам па њу дис кре ди та ци је та да шњег 
пред сед ни ка, са да шњег пре ми је ра Ру ске фе де ра ци је Пу ти на, ко ја 
ни је об у ста вље на ни до да на да на шњег. Пу ти ну се, из ме ђу оста-
лог, за ме ра да је по ди гав ши Ру си ју омо гу ћио раз вој на де у мно-
гим др жа ва ма ко је су па ти ле под чи змом САД и Европ ске уни је, 
пре све га на Бли ском ис то ку, Бал ка ну и Ју жној Аме ри ци. За тим 
што ни је на ста вио по ли ти ку Гор ба чо ва и по ву као вој ску из Мол-
да ви је, тј. Прид не стро вља. Ту је и нај бол ни ја ра на САД – по раз 
Гру зи је у ав гу стов ској агре си ји на Ју жну Осе ти ју од стра не ру ске 

11) Миломир Степић, „Г еоп олитичност ширења Европске уније и положај Србије“, Српска
политичкамисао, бр. 1, Београд, 2010, стр. 33.

12) Andreas Umland, „Das Ende der Schröder-Doktrin“, Die Zeit, 17. 3. 2011.
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вој ске. Сле ди „ве ли ка ту га“ За па да, јер ју је тај по раз Гру зи је уда-
љио од члан ства у НА ТО-у, као и по след њи по ли тич ки из бо ри што 
су уда љи ли Укра ји ну, иако су за пад ња ци на пра ви ли план при је ма 
(„Mem ber ship Ac tion Plan“) ове две пра во слав не др жа ве у сво је вој-
не ре до ве.13) За тим се Пу ти ну за ме ра и раз ме шта ње ру ске вој ске у 
мно го ва жни јем цр но мор ском ре ги о ну Аб ха зи је (иако ту ни је би ло 
вој ног на па да), а по том и при зна ње Ју жне Осе ти је и Аб ха зи је као 
не за ви сних др жа ва (при то ме за пад ња ци су уоп ште не сти де да то 
ка жу, иако су они при зна ли срп ски Ко смет као „не за ви сну др жа-
ву“).

Све ово су зна ци „нео им пе ри јал не“ по ли ти ке Ру ске фе де ра ци-
је, јер је очу ва ла свој ути цај од Бе ло ру си је и Укра ји не до Уз бе ки-
ста на. Да би спа сла Ис ток од „им пе ри јал них“ Ру са, Европ ска уни ја 
је раз ра ди ла про грам „Ис точ но парт нер ство“ са ци љем ис ти ски ва-
ња Ру си је из Бе ло ру си је, Укра ји не и Јер ме ни је – али без у спе шно.

За кљу чак Ан дре а са Умлан да је да су за пад ни по ли ти ча ри због 
не у спе ха сла ма ња Ру си је по ста ли не за до вољ ни и зах те ва ју из ра ду 
но ве по ли ти ке, тј. стра те ги је Европ ске уни је пре ма Ис точ ној Евро-
пи, од но сно Ру си ји. На и ме, лич ни (до бри) од но си не ких европ ских 
по ли ти ча ра са ру ским ко ле га ма ни су пред у пре ди ли „по ли тич ку 
кон фрон та ци ју“ Ру си је са Европ ском уни јом и САД. Циљ За па да 
мо ра би ти вред но сна Али јан са са Мо сквом, на осно ву де мо кра ти-
за ци је Ру си је. У ово ме је „док три на Шре де ра“ јав но де мон стри ра-
ла сво ју не ком пе тент ност. 

Дру гим ре чи ма, ово зна чи од стра њи ва ње ак ту ел не по ли тич ке 
ели те и ин кор по ра ци ју Ру си је у свет ски по ре дак по ме ри САД, а 
ка ква је то „де мо кра ти за ци ја“ ви де ло се на при ме ру Ср би је и Укра-
ји не, ко ја се све ла на де ин ду стри ја ли за ци ју и ко ло ни ја ли за ци ју 
ових ре ги ја. Да би се то оства ри ло Умланд за го ва ра иде ју да За-
пад на ста ви да по ма же ру ски не вла дин сек тор, „про де мо крат ске“ 
пред став ни ке сред ста ва за ма сов ну ко му ни ка ци ју и „на уч не“ ин-
сти ту ци је. По ред то га, За пад мо ра пре ки ну ти са рад њу са Ру си јом 
и окре ну ти се „де ли мич но де мо крат ским“ др жа ва ма, тј. Укра ји ни, 
Мол да ви ји и Гру зи ји. Умланд на кра ју свог члан ка кли че: „На ста-
ло је но во вре ме Ис точ не по ли ти ке, ка ко Не мач ке, та ко и Европ ске 
уни је“.

13) Види: Зор ан  Милош ев ић, „З абл уд е о НАТО  па кт у“ ,  у  зборни ку : Србијабезбедносни
иинституционалниизазови,  п рир едио Р ад ослав  Г аћиновић, Институт за политичке 
студије, Б ео гр ад, 20 09 ,  стр. 63-76.
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Но, ако зна мо да је Умланд бли зак укра јин ским уни ја та ма, ко-
ји су да ли С. Бан де ру и мно штво дру гих „укра јин ских фа ши ста“, 
он да ње го ви ста во ви ни су ни шта но во. Ов де је ва жно на гла си ти да 
са да шњи За пад ско ро у пот пу но сти ко пи ра Ис точ ну по ли ти ку Хи-
тле ра, осла ња ју ћи се на већ опро ба не са ве зни ке. 

Бри тан ски ча со пис „Bu si ness New Euro pe“  без сум ње с мањ-
ком сим па ти ја пре ма Ру си ји, ана ли зи ра „ис точ ну по ли ти ку“ ЕУ 
кроз пе ро Бе на Ари са и за кљу чу је да су пре пре ка за „Но ву ис точ-
ну по ли ти ку“ за пад не ве ли ке кор по ра ци је.14) Њи хов пред став ник је 
(бив ши) не мач ки кан це лар Гер хард Шре дер, ко ји је сма трао Ру си ју 
„стра те шким парт не ром“, а за то је „на гра ђен“ ме стом ру ко во ди-
о ца га со во да „Се вер ни ток“. Овај га со вод у Не мач ку до пре ма гас 
са из во ра у Ја ма ли и пред ста вља „дар суд би не“, јер мо же по ста ти 
уга о ним ка ме ном у обла сти енер ге ти ке из ме ђу Ис то ка и За па да.

Иако је А. Мер ке ло ва, сту па ју ћи на че ло Не мач ке, по ку ша ла 
да иг но ри ше Ру си ју, чак да је по ни зи, по се тив ши пр во Пољ ску, не-
мач ке ком па ни је су је „бр зо до ве ле у ред“, па је по че ла да ува жа ва 
Ру си ју. Пре ма по да ци ма беч ког Ин сти ту та ме ђу на род них еко ном-
ских ис тра жи ва ња, ка да је 2008. го ди не об ја вље на свет ска еко ном-
ска кри за, Не мач ка се одр жа ла за хва љу ју ћи ве за ма са Ру си јом. На-
и ме, уну тра шње не мач ко тр жи ште је у за сто ју, па је пра ви ме лем 
на ра ну пред ста вља ло ру ско тр жи ште. У пр вој по ло ви ни 2010. го-
ди не, роб на раз ме на Не мач ке и Цен трал не и Ис точ не Евро пе из-
но си ла је 102,9 ми ли јар ди евра (у истом пе ри о ду 2009. го ди не био 
је мно го ма њи - 85,5 ми ли јар ди). Не мач ки из воз у Ру си ју та ко ђе је 
по рас тао за 20 по сто и из но сио је 26 ми ли јар ди евра, што пред ста-
вља 80 по сто од прет кри зног вре ме на.

Ве ћи на за пад них, па та ко и не мач ких ком па ни ја ко је ра де у 
Ру си ји, пла ни ра ју да и ове го ди не (2011) про ши ре свој по сао, јер је 
ру ско тр жи ште „ди на мич но и раз ви ја ју ће“. Оно што је ва жно, је сте 
да у Ру си ји ра ди око 6.500 не мач ких ком па ни ја, ов де су ин ве сти ра-
ле око 75 ми ли јар ди до ла ра, а ове го ди не се оче ку је ула га ње но ве 
23 ми ли јар де. Да све бу де ин те ре сант ни је, у ан ке ти ко ја је об у хва-
ти ла 500 европ ских ком па ни ја, де сет по сто је из ја ви ло да на ме ра ва 
уско ро да по кре не по сао у Ру си ји.

Европ ска ко ми си ја је у сво јим из ја ва ма на го ве сти ла да је у 
са рад њи са Ру си јом ин те ре су ју, пре све га, си ро ви не (ре сур си) и 

14) Ben Aris, „A Corporate Ostpolitik“, Business New Europe, 28.10. 2010.
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тр жи ште, а то у са мом стар ту (мо же) до ве сти до су ко ба са Ру си-
јом. У том сми слу се мо же ре ћи да по сто ји ве ли ка раз ли ка из ме ђу 
по ли ти ча ра Не мач ке, Фран цу ске, Ита ли је и дру гих и по ли ти ча ра 
ко ји „за сту па ју Европ ску уни ју“. На и ме, да би европ ска еко но ми ја 
би ла кон ку рент на, по треб не су јој (јеф ти не) си ро ви не ко је Ру си ја 
има, али их не про да је јеф ти но, већ „по тр жи шној вред но сти“ што 
Бри се лу не од го ва ра. За то је Бри сел отво рен за сва ку ан ти ру ску 
по ли ти ку, јер ка да бри сел ски по ли ти ча ри по гле да ју на при род на 
бо гат ства Ру си је про сто им „иде во да на уста“. 

Ко нач но, Европ ска ко ми си ја сво ју ан ти ру ску по зи ци ју по чи ње 
да ма ни фе сту је, ка ко пи ше „The Wall Stre et Jo ur nal“ и „суд ским по-
ступ ци ма“ про тив чла ни ца Европ ске уни је ко је ни су „по што ва ле“ 
За кон о је дин стве ном тр жи шту и кон ку рен ци ји, па су се на ме ти 
на шле Не мач ка, Фран цу ска и Аустри ја (због дво стра них уго во ра 
са Ру си јом у обла сти ави ја ци је).15) Та ко ђе Европ ска ко ми си ја је 
на ре ди ла ис тра жи ва ње са рад ње и дру гих чла ни ца ЕУ са Ру си јом 
(укуп но 23 др жа ве чла ни це), а по што је тих уго во ра при лич но, све 
њих Европ ска ко ми си ја на сто ји да суд ским пу тем по ни шти и та-
ко „за би је клип у еко ном ску са рад њу по је ди них чла ни ца ЕУ и Ру-
си је“. Крај њи циљ Европ ске ко ми си је је да она стек не мо но пол у 
окви ру Уни је на пре го во ре са Ру си јом, а не по је ди не др жа ве. 

Ово ни је пр ви пут да Европ ска ко ми си ја ко ју, ина че, мно ги у 
Евро пи сма тра ју „ра сад ни ком ка дро ва САД“ и „оту ђе ним де лом 
у Европ ској уни ји“ ро ва ри про тив европ ских и ру ских ин те ре са. 
Пре ма ми шље њу фран цу ског ис тра жи ва ча Са би не Фи шер (Ин сти-
тут за ис тра жи ва ње пи та ња без бед но сти), Европ ска ко ми си ја је 
скло на да „за за стој у ме ђу соб ним од но си ма“ окри ви Ру си ју, а све 
због „та мо шњег си сте ма вред но сти“.

Но, оно што Европ ској ко ми си ји (а и САД) по себ но сме та је 
то што Ру си ја са рад њу не усло вља ва по ли тич ким уступ ци ма, док 
Уни ја са рад њу и по моћ усло вља ва „при вр же но шћу де мо кра ти ји“. 

Су ко бља ва ње Европ ске уни је и Ру си је од ви ја се и у сфе ри 
„еко ном ске и по ли тич ке кон тро ле над те ри то ри ја ма СССР-а“. Док 
ЕУ на сто ји да се ши ри на Ис ток, на ште ту Ру си је, до тле Ру си ја 
же ли тај про стор за се бе, при че му Евро па ма ни фе сту је дво стру ке 
стан дар де и по ли тич ку и мо рал ну не до след ност. 

15) Daniel Michaels, „EU Tries to Force Revision of Air Pacts With Russia“, The Wall Street 
Journal, 28. 10. 2010.
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Шта, да кле, у овој фа зи ЕУ оче ку је од Ру си је? Пре ма ми шље-
њу ана ли ти ча ра Ака де ми је „Ma ster fo rex-V“, то је не ко ли ко ва жних 
усту па ка: пр во, да Ру си ја га ран ту је до ста ву јеф ти не енер ги је (гас и 
наф та); да Ру си ја пот пу но отво ри сво је тр жи ште за европ ске ком-
па ни је; да Пу тин од у ста не од кан ди да ту ре, 2012. го ди не, за пред-
сед ни ка Ру си је у ко рист Дми три ја Ме две де ва и, да се Ру си ја од рек-
не Бе ло ру си је (уз од ре ђе не ком пен за ци је).

Пре ма ми шље њу С. А. Лан цо ва и В. А. Ач ка со ва да нас су од-
но си ЕУ и Ру си је до спе ли до кри тич не тач ке. На обе стра не ра-
сте не за до вољ ство уза јам ним од но си ма, али и по на ша њем дру ге 
стра не.16) Ру си су до жи ве ли шок по сле ши ре ња ЕУ и ка да се по-
ја вио про блем при сту па ру ских гра ђа на Ка љин гра ду, за тим по ку-
шај Бри се ла да у ра зним при ли ка ма „за вр ће ру ку“ Ру си ји, по себ но 
ка да је цен тра ла Уни је ма ни фе сто ва ла не по пу стљи ву по зи ци ју по 
пи та њу ула ска Ру си је у Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју. Сле дио 
је ди пло мат ски кон фликт око ре гу ли са ња Прид ње стров ског про-
бле ма. Не при хва та ју ћи ру ски план ЕУ је ста ви ла до зна ња Мо-
скви да про стор За јед ни це не за ви сних др жа ва сма тра сво јим. Ру-
си ја је уз вра ти ла же сто ком по зи ци јом око пре го во ра о Спо ра зу му 
о парт нер ству и са рад њи, као и по во дом „не спо соб но сти“ бри сел-
ске ад ми ни стра ци је да се од но си пре ма Ру си ји као рав но прав ном 
парт не ру, од но сно ње ним стал ним ин си сти ра њем на пот чи ње ном 
по ло жа ју Мо скве.17)

Да нас по сто ји не ко ли ко ве ли ких не ре ше них пи та ња: пр во по-
де ла пост со вјет ског про стран ства. ЕУ уоп ште не при хва та да Ру-
си ја мо же има ти пра во на не ку дру гу др жа ву до се бе; дру го пи та ње 
је раз лаз у обла сти енер ге ти ке, где Бри сел стал но пот ко па ва ру ске 
ин те ре се; тре ће, ан ти ру ска по ли ти ка Бри се ла стал но ири ти ра Мо-
скву, а но ве чла ни це уни је за то чак до би ја ју по моћ од Европ ске 
ко ми си је и дру гих европ ских ин сти ту ци ја и ком па ни ја; че твр то 
ши ре ње ЕУ на но си ште ту еко ном ским ин те ре си ма Ру си је, јер Уни-
ја шти ти сво је тр жи ште и за бра њу је увоз из ове зе мље (по себ но 
че ли ка и тек сти ла).18)

16) С.  А.  Л анц ова /  В.  А . Ачласова , Мировая политика и международные отношения.  
Учебное пособие, Питер, Санкт-Петербург, 2009, стр. 336. 

17) Ис то, стр.  33 6.
18) Ист о, стр. 336-338.
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ИСТОЧНАПОЛИТИКАПОЉСКЕ

Од 1992. го ди не Пољ ска спро во ди „но ву“ ис точ ну по ли ти ку 
усме ре ну ка по др шци не за ви сно сти Укра ји не и Бе ло ру си је, од но-
сно по др шци но вој, ве о ма по вољ ној за Пољ ску, ге о по ли тич кој си-
ту а ци ји на ста лој по сле рас па да Со вјет ског са ве за. Ова по ли ти ка 
по ста ла је још ис тан ча ни ја и уте ме ље ни ја по сле сту па ња Пољ ске 
у НА ТО, 1999. го ди не, а по себ но по сле ула ска у Европ ску уни ју, 
тач ни је Европ ски са вез (1. ма ја 2004. го ди не). Ор га ни зо ва њем „На-
ран џа сте ре во лу ци је“ у Укра ји ни од стра не САД и Европ ске уни је, 
уло га Пољ ске је још ви ше до би ла на зна ча ју, па су ње ни спе ци ја-
ли сти и ак ти ви сти чак узе ли и уче шће у овој обо је ној „ре во лу ци-
ји“. Ре чи ма „Га зе те ви бор ча“ од вре ме на „На ран џа сте ре во лу ци је“ 
пољ ска ис точ на по ли ти ка пре ста ла је да бу де ро ман ти чар ска иде ја 
и пре тво ри ла се у ре ал ну стра те ги ју.19)

Мо же се ре ћи да је пољ ска по ли ти ка до сту па ња у евро-атлант-
ске струк ту ре сво је ан ти ру ске ста во ве при кри ва ла и ма ски ра ла, 
али од да на сту па ња у спо ме ну те гло ба ли стич ке ор га ни за ци је она 
је по ста ла јав на. Вла ди ни пред став ни ци су од та да отво ре но го-
во ри ли да им је дат за да так од Ва шинг то на и Бри се ла да ра де на 
одва ја њу Бе ло ру си је и Укра ји не од Ру си је и увла че њу ових др жа ва 
у НА ТО и Европ ску уни ју.20) Пољ ска је због ово га до би ја ла ве ли ку 
ма те ри јал ну по моћ од САД и Бри се ла да во ди ан ти ру ску по ли ти ку, 
па су се у том по слу по себ но ис та кла бра ћа Ја ро слав и Лех Ка-
чин ски ко ји су чак оби ла зи ли др жа ве Ју жног Кав ка за – Гру зи ју и 
Азер беј џан, али и не ке др жа ве Цен трал не Ази је по ку ша ва ју ћи да 
их на ве ду на ан ти ру ски пут.

Сту па њем у Европ ску уни ју Пољ ска је по ста ла и ак тив ни про-
мо тер ан ти ру ске по ли ти ке у ин сти ту ци ја ма ове гло ба ли стич ке тво-
ре ви не. У окви ру уни је она је по че ла да при ти ска оне чла ни це ко је 

19) „Na wschó d patrz !“ ,  GazetaWyborcza,  15.03.  2008. 
20)  У  европс кој  политико ло шк ој ли те ратури ст ал но се разм атра  могућност зближав-

ања Русије  и  Укра јине к ао ноћна  мор а, је р б и тај са вез имао дом и нантн у  ул огу у 
 Централно-ист оч ној Ев ро пи . То је  ве ома неже љен о стање  за САД, В елику Брита нију, 
 Француску  и Не мач ку , уопште , за већи  де о Европе .  З ат о  је прем а  мишље њима  европ-
ск их стручњ ака за  ге оп олитику Укр ајину пот ре бно разб ити н а  мн оштво државица.   У 
крајњем , У крајина  с е  мор а поделити ба р на два  дела –  на  Западн у  и Југо источ ну. У  т ом 
сми слу се  мо ра  с хва тити и  под рш ка  коју  неке др жа ве има ју у т еритор иј ал ним претен-
зи ја ма према У кр ај ини. В иди: Зора н  Ми лошевић , ОдМалорусадоУкрајинаца,  За вод 
за уџбени ке  и настав на сред ст ва, Ис точно  Са ра јево, 2008 .;  Та кође, на р ус ком је зи ку: 
Зоран Ми лош евич, Измалоруссоввукраинцы,Сатись, Сан кт -Пет ербур г,  2009. 
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су има ле дру га чи је ста во ве од Пољ ске пре ма Ру си ји, а ус пе ла је и 
да Бри сел из дво ји зна чај на сред ства за пољ ску по ли ти ку на Ис то-
ку.21)

Ре а ли зу ју ћи ис точ ну по ли ти ку Пољ ска же ли да по стиг не сле-
де ће:

– да осла би ге о по ли тич ку по зи ци ју Ру си је не до зво ља ва њем 
да се пре тво ри по но во у ве ли ку др жа ву пу тем де фи ни тив-
ног из вла че ња Укра ји не, Бе ло ру си је, Мол да ви је и кав ка ских 
др жа ва из зо не ње ног ути ца ја, као и сла бље њем ње них по-
зи ци ја у Цен трал ној Ази ји. На рав но све ове др жа ве по том 
тре ба да се укљу че у евро-атлант ске струк ту ре (НА ТО и 
ЕУ), ко је су га рант да се по је ди не др жа ве ви ше не ће вра ти-
ти у ру ску зо ну ути ца ја;

– да ус по ста ви но ве пу те ве до ста ве наф те и га са у Пољ ску и 
ЕУ из ре јо на Ка спи ја пре ко др жа ва Цен трал не Ази је, Гру зи-
је и Укра ји не, а ко ји би за о би ла зи ли Ру си ју;

– осва ја ње но вих тр жи шта за пољ ску ро бу и осва ја ње но вих 
зо на ути ца ја пу тем ди рект них ин ве сти ци ја;

– обез бе ђи ва ње за пољ ску еко но ми ју јеф ти не рад не сна ге из 
Укра ји не, Бе ло ру си је и Ру си је и ства ра ње усло ва да Ру си ја 
не бу де глав ни циљ рад не ми гра ци је Укра ји на ца;

На при ме ру Укра ји не, Пољ ска је про ве ра ва ла свој обра зац де-
ло ва ња у ре ги о ни ма за ко је је до би ла ман дат од Ва шинг то на и Бри-
се ла да на ме ће сво је и њи хо ве ин те ре се. То је зна чи ло да је у пр вој 
фа зи по др жа ва ла свим сред стви ма и ме ра ма ан ти ру ске по ли тич ке 
ор га ни за ци је и пар ти је да до ђу на власт. Дру га ета па са сто ја ла се 
у по др шци евро-атлант ској ори јен та ци ји но ве вла сти, ак тив но уче-
шће у при пре ми др жа ве за сту па ње у НА ТО и ЕУ.  У Бе ло ру си ји 
ова по др шка је и не што ши ра, јер пре ко сво јих сред ста ва за ма-
сов ну ко му ни ка ци ју по ку ша ва да де лу је на гра ђа не Бе ло ру си је да 
усво је европ ски пут као не што бо ље од ру ског пу та, да под сти чу 
бе ло ру ски иден ти тет као ан ти ру ски22) (у том сми слу бе ло ру ски је-

21) П ољска  је  предл агала  в еома м илитантну ис то чн у поли тик у Брис ела пр ема Рус ији, која,  
ипак, за лаг ањем Н емачке,  није про шла. Види:  N on-paper   z pol skimi propozyc ja mi w 
spra wie przyszłego ks ztałtu  po lityki rozszerzonej UE wob ec  nowych  w schodn ic h  sąsiadów// 
 www .m sz.gov.pl

22) Польская по мощь.  Бе ларусь// ww w.p olskap omoc.  g ov.pl;  Уп ор .: Бог да н Ђуров ић, 
„Лукашенко хвали Путина и оп тужује А мери ку“,  Печат,  б р. 159 ,  стр . 50- 51 .
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зик, кул ту ру и тра ди ци ју ко ја је и на ста ла на пољ ској оку па ци ји 
ове те ри то ри је).23)

Ва жну уло гу у ре а ли за ци ји Пољ ске ис точ не по ли ти ке (на рав-
но и ЕУ) има ју не вла ди не ор га ни за ци је. Њих фи нан си ра пољ ска 
вла да, ЕУ, САД и по је ди ни по слов ни љу ди и ком па ни је. Мно ги 
про е вроп ски и про на тов ски про јек ти („Европ ска уни ја и Укра ји-
на“, „Укра ји на на пу ту у ЕУ“, „Европ ски из бор Бе ло ру си је“ итд.) 
ре а ли зо ва ни су уз фи нан сиј ску по др шку аме рич ког На ци о нал ног 
фон да за де мо кра ти ју (Na ti o nal En dow ment for De moc racy), ко ји, 
опет фи нан си ра аме рич ка вла да. На го ди шњем ни воу све у куп на 
по моћ Пољ ске, ЕУ, САД и дру гих, тзв. не вла ди ном сек то ру, из но-
си ла је око два ми ли о на евра. 

По себ на при ча је по ку шај „сла ма ња Лу ка шен ка“ пу тем ње го ве 
„по ли тич ке изо ла ци је“. По што је ова по ли ти ка Пољ ске од стра-
не бе ло ру ских ин сти ту ци ја и по је ди на ца успе шно ком про ми то ва-
на, Пољ ска је по че ла да се за ла же за „ди ја лог са Лу ка шен ком“. У 
том сми слу за по че ла је ак ци ју „по др шке бе ло ру ској де мо кра ти ји и 
пра ви ма чо ве ка у Бе ло ру си ји“ пу тем фи нан си ра ња бе ло ру ске опо-
зи ци је и не вла ди ног сек то ра. Ту је нај ак тив ни ји фонд „Сло бо да и 
де мо кра ти ја“, фор ми ран 2006. го ди не, аме рич ким нов цем, а ка сни-
је и пољ ским. Бу џет овог сек то ра у Бе ло ру си ји је око два ми ли о на 
евра.

Мо же се за кљу чи ти да је по ли тич ка стра те ги ја Пољ ске и ње-
них по кро ви те ља, Ва шинг то на и Бри се ла, да се Ру си ја пот пу но ис-
кљу чи из евро-атлант ске за јед ни це, као и да се мар ги на ли зу је њен 
ути цај у би ло ко јој сфе ри. Пољ ска ово ра ди, иако јој еко ном ска 
ло ги ка и на ци о нал ни ин те ре си то не до зво ља ва ју. На и ме, Пољ ска 
је де ве ти спољ но-тр го вин ски парт нер Ру си је, док је Ру си ја за Пољ-
ску дру ги парт нер у тр го ви ни (пр ва је Не мач ка). 

ИСТОЧНАПОЛИТИКАЛИТВАНИЈЕ

Ли тва ни ја, иако је би ла аван гар да у бор би за не за ви сност ни је 
има ла у од но си ма са пост со вјет ском Ру си јом оштри јих су ко ба, као 
Есто ни ја24) и Ле то ни ја, у чи јем са ста ву је оста ло мно штво ру ско-

23)  О  томе је пот ре бн о  видети веома  ан алитичн у м оно графију В.  И .  Јермо ло ви ча  и  С. 
В.  Жумара,  Необјављенират,деловањеримокатоличкопољскеилегалеуБелорусији
19391953.године, Бели  анђео, Шабац,  2003.

24) Прем ије р  Естон ије, Андру с  Ан сип је ув ео  празник,  28 .  фебруар а,  којим с е об ележава  
д ан бораца за о слобође ње  Е стоније  од  Со вјетског Сав еза. У п рес сл уж би премиј ер а с у 



стр:159182.

- 171 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

је зич ког ста нов ни штва, ко је ни је до би ло гра ђан ство ових др жа ва. 
По ред то га, у овим др жа ва ма су ожи вље не фа ши стич ке тра ди ци је 
и под сти ца на је мр жња пре ма Цр ве ној ар ми ји.25) Про блем је до био 
по себ не по ли тич ке и ан ти ру ске ди мен зи је, јер ру ско је зич ко ста-
нов ни штво не угро жа ва Ле тон це ко ји чи не, пре ма ре зул та ти ма по-
пи са, 80 по сто ста нов ни штва.

То ком оса мо ста ље ња, па до ула ска, 2003. го ди не, у НА ТО, Ли-
тва ни ја је успе шно ре ша ва ла нај ва жни је про бле ме са Ру си јом. Сле-
де ће, 2004. го ди не Ли тва ни ја је ушла и у ЕУ. Ре шив ши нај ва жни је 
про бле ме са Ру си јом оче ки ва ло се да су сте че не прет по став ке за 
њен мир ни раз вој, као и отва ра ње но ве епо хе спо кој них од но са са 
Ру си јом. Ме ђу тим, до го ди ло се су прот но. Кон фликт не си ту а ци је у 
ли тван ско-ру ским од но си ма су се умно жа ва ле, а Ли тва ни ја је, за-
јед но са Пољ ском, пре у зе ла уло гу „глав ног бор ца са ру ском прет-
њом“. 

У пе ри о ду при пре ма за сту па ње у НА ТО Ли тва ни ја ни је хте ла 
да јед но став но бу де члан те вој не ор га ни за ци је, већ је хте ла уло гу 
ли де ра гру пе ко ја те жи да уђе у НА ТО. У том сми слу је пре у зе ла 
ак тив ну уло гу на уво ђе њу Укра ји не и Гру зи је у НА ТО, као и њи хо-
вог уда ља ва ња од Ру си је. У ав гу сту 2003. Ли тва ни ја је ини ци ра ла 
ује ди ња ва ње осам бал тич ких и се вер но е вроп ских др жа ва („Се вер-
но-бал тич ка осмор ка“ или СБ8), а јед но од глав них пи та ња ко је 
је ова гру па раз ма тра ла је сте „еко ло шка од го вор ност“ Ру си је пред 
СБ8. За тим је ини ци ра ла, 2003. го ди не, ам би ци о зни про је кат „три 
плус три“ – три при бал тич ке ре пу бли ке и три ре пу бли ке Ју жног 
Кав ка за, а глав на те ма је би ла раз ма тра ње ка ко у тран спор ту га са 
и наф те за о би ћи те ри то ри ју Ру си је (пи та ње ве о ма ва жно за ЕУ, јер 
ако се за ра ти са Ру си јом, мо ра се има ти ал тер на тив но снаб де ва ње 
енер ген ти ма).

Сле де ће, 2005. го ди не пред сед ник Ли тва ни је, В. Адам кус, 
за јед но са пред сед ни ком Есто ни је по се тио је Мо скву и по ста-
вио пи та ње на вод не од ште те овим ре пу бли ка ма, ко ју Ру си ја као 

сао пш ти ли  да је  пр азник увед ен поводом 93-годишњи це  неза ви сност и  држав е, а у  го-
сте ј е  по званo 39 чл анова  Са ве за бор аца који окуп љају ве теране XX  естон ске дивизиј е 
 „Вафен СС“ , „шу мск е браћ е“ и д руги х који  су  се бор ил и на страни  Хитл ера пр от ив 
Сов је тског С авеза.  Премијер  је  у поздравн ом говору, између ост ал ог, рекао:  „ Захвалан 
с ам сви ма за оно  ш то сте у радили  з а Ест онију и е ст онски  н ар од. Естон ија је  да нас д рж-
ава којо м се можем о  по носити“. 

 Види: Премьер-министр Эстонии: Я благодарен SS, http://www.regnum.ru/news/
polit/1379248.html#ixzz1H3HjWqwc

25) Види: Зоран Милошевић, „Америка и фашизам“, Печат, Београд, б р. 147, стр. 44-45.
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на след ни ца СССР-а тре ба да пла ти. Та ко ђе у Ли тва ни ји, у ду ху 
евро-атлант ске ан ти ру ске про па ган де пер ма нент но се го во ри о им-
пе ри јал ним ам би ци ја ма Мо скве ко је угро жа ва ју цео при бал тич ки 
ре ги он, па та ко и Ли тва ни ју. Та ко ђе мо дер ни за ци ја ру ског по ли-
тич ког си сте ма и еко ном ски успон Ру си је у ли тван ским ме ди ји ма 
и на уч ним и по ли тич ким ана ли за ма стал но се раз ма тра као но ви 
раст опа сно сти од Ру си је. Дру гим ре чи ма, са мо сла ба и си ро ма шна 
Ру си ја ни је опа сност.

У том сми слу ли тван ски ана ли ти ча ри и про па ган ди сти на во-
де, по пут сво јих за пад них ко ле га, да им пе ри јал не ам би ци је Ру си је 
под сти чу за ви сност дру гих др жа ва од ње них енер ге на та. Та ко ђе, 
сви спо ро ви око тран спор та га са у Евро пу са Укра ји ном су ту ма че-
ни као им пе ри јал не ам би ци је Ру си је. Ка да је Ру си ја об ја ви ла град-
њу га со во да „Се вер ни ток“ по дну Бал тич ког мо ра да би об и шла 
ан ти ру ску Пољ ску, у Ли тва ни ји су по ве ли кам па њу не са мо про-
тив га со во да, већ и про тив са ме Ру си је. Тим по во дом Ли тва ни ја 
је спре чи ла да Ру си ја пот пи ше и не ке ме ђу на род не уго во ре са ЕУ 
(Стра те шки спо ра зум), усло вив ши да ва ње свог гла са три ма усло-
ви ма: пр во, да се Ру си ја од рек не Се вер ног то ка и снаб де ва ЕУ га-
сом пу тем га со во да пре ко ње не те ри то ри је; дру го да се ре ше тзв. 
за мр зну ти кон флик ти у Гру зи ји (Ју жна Осе ти ја и Аб ха зи ја у ко рист 
Гру зи је) и Мол да ви ји (у ко рист Ру му ни је), и тре ће, да се ис тра жи 
до га ђај из ја ну а ра 1991. го ди не ка да је до шло до уби ства де мон-
стра на та и Виљ ну су. Иако пре го во ри ни су об у хва та ли ова пи та ња, 
пред став ни ци ЕУ су при хва ти ли ли тван ске зах те ве, па ни је до шло 
до пот пи си ва ња Спо ра зу ма са Ру си јом, што је у са мој Ли тва ни ји 
до жи вље но као ве ли ка по бе да.

Све се по но ви ло и то ком ра та у Ју жној Осе ти ји, ка да је Гру зи ја 
на па ла ову по кра ји ну, па су и Пољ ска и Ли тва ни ја до не ле Де кла ра-
ци је о по др шци Гру зи ји.

Но ви пред сед ник Ли тва ни је (иза бран 2009. го ди не, Да ли Гри-
ба у сај те) обе ћа вао је да ће сво ју зе мљу спа сти од „ими џа не при ја-
те ља Ру си је“, али је све оста ло са мо на ре чи ма, јер је на ста вио са 
ан ти ру ском прак сом сво јих прет ход ни ка.

ИСТОЧНАПОЛИТИКАМАЂАРСКЕ

Ма ђар ска као члан НА ТО-а и ЕУ не ма сло бо ду да са ма фор-
му ли ше сво ју спољ но-по ли тич ку ори јен та ци ју. Дру гим ре чи ма, 
спољ на по ли ти ка Ма ђар ске има за да так да про мо ви ше ка ко соп-
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стве не та ко и ин те ре се САД и во де ћих др жа ва ЕУ.26) Но, у слу ча-
ју Ма ђар ске ово ни је ишло глат ко. На и ме, Ма ђар ска се су о чи ла 
са еко ном ском кри зом услед ис цр пље но сти тр го вач ко-еко ном ских 
од но са са др жа ва ма ЕУ, па је по че ла да тра га за но вим тр жи шти ма. 
При род но, спас је по тра жи ла на Ис то ку. У том сми слу име но ван 
је др жав ни се кре тар (ко ме сар) за ис точ на тр жи шта, чи ме је за по-
че та но ва фа за у са рад њи са Ис то ком. У том сми слу Ма ђар ска је 
у НА ТО-у и ЕУ по че ла ак тив но да ло би ра и за сво је на ци о нал не 
ин те ре се, ма да се они у не ким ре ги о ни ма Ис то ка по кла па ју са ин-
те ре си ма Ва шинг то на и Бри се ла.

Ма ђар ска је обра ти ла ве ли ку па жњу на Укра ји ну, јер та мо жи-
ви и ве ли ка ма ђар ска ма њи на, а по др шка сво јим су на род ни ци ма је 
по ли ти ка свих вла да од из ла ска Ма ђар ске из СССР-а. Но, глав на 
пи та ња са Укра ји ном су ипак еко ном ска и по ли тич ка. Што се ти-
че ових дру гих, да би до би ла еко ном ске по вла сти це, Ма ђар ска је 
Укра ји ни обе ћа ла по др шку за ула зак у ЕУ, као и по моћ за пот пи си-
ва ње Уго во ра о сло бод ној тр го ви ни Укра ји не и ЕУ.27) Да нас у Укра-
ји ни ра ди око 150 за јед нич ких, ма ђар ско-укра јин ских пред у зе ћа, 
а Ма ђар ске ин ве сти ци је у Укра ји ну су до сти гле око 400 ми ли о на 
до ла ра на го ди шњем ни воу, а део то га се уло жио и у под руч ја где 
жи ви ма ђар ска ма њи на (око 30 ми ли о на до ла ра).28)

Од кра ја 2007. го ди не, Ма ђар ска је у скло пу оп ште по ли ти-
ке ЕУ пре ма Ис то ку по че ла да ши ри са рад њу и на Бе ло ру си ју.29)  
У том кон тек сту је на са ми ту НА ТО-а у Бу ку ре шту, апри ла 2008. 
го ди не ло би ра ла за при јем Укра ји не и Гру зи је у НА ТО, а по сле не-
у спе ха Бу дим пе шта на ста вља са овом по ли ти ком на дру гим ни во-
и ма. Апри ла 2008. го ди не на су сре ту ми ни ста ра спољ них по сло ва 
у Пра гу тзв. Ви ше град ске че твор ке, по но вље на је по др шка ула ску 
Укра ји не у НА ТО, а раз мо тре но је и пи та ње Бе ло ру си је. Ми ни-
стри су та да до не ли, из ме ђу оста лог, од лу ку да се део сред ста ва 
(нов ца) ко јим че твор ка рас по ла же усме ри „у по др шку гра ђан ским 
ор га ни за ци ја ма и не за ви сним ме ди ји ма у Бе ло ру си ји, из да вач кој 
де лат но сти, а та ко ђе и олак ши це гра ђа ни ма Бе ло ру си је за до би ја-
ње јеф ти ни јих шен ген ских ви за за пу то ва ње у ЕУ“. 

Но, Ма ђар ска је по ку ша ла да сле ди и сво је ин те ре се, пре све га 
у обла сти енер гет ске по ли ти ке, па је при хва ти ла да уче ству је у из-

26)  Népszabadság, 17 március. 2007. 
27) Népszabadság, 11  jú nius, 2005. 
28) Világgazdaság, 30 január, 2008. 
29) Népszabadság, 10 és 11 december, 2007. 



- 174 -

МОРАЛНОЕКОНОМСКАКРИЗАБУРЖОАСКЕ...ЗоранМилошевић

град њи га со во да „Пла ви ток“ и „Ју жни ток“. Усле ди ли су же сто ки 
при ти сци „Ви ше град ске че твор ке“, пре све га Пољ ске, ко ја је оп-
ту жи ла Ма ђар ску да је из да ла ин те ре се сво јих парт не ра у обла сти 
енер гет ске по ли ти ке и да ти ме по ку ша ва да рас ту ри „Ви ше град ску 
че твор ку“.30) Под при ти ском Ва шин гот на, Бри се ла, али и Вар ша-
ве, Ма ђар ска је из ме ни ла свој од нос пре ма га со во ду „На бу ко“ и 
„при хва ти ла за јед нич ку енер гет ску по ли ти ку у окви ру ЕУ“, иако 
она ни је, ка ко је то ре као Ф. Ђур чан, енер гет ско, већ пи та ње без-
бед но сти и спољ не по ли ти ке.31) Од та да се Ма ђар ска ак ти ви ра у 
За кав ка зју и Цен трал но-азиј ским ре пу бли ка ма ка ко би се обез бе-
ди ло снаб де ва ње енер ген ти ма ми мо те ри то ри је Ру си је и про тив но 
ру ским ин те ре си ма.

ИСТОЧНАПОЛИТИКАРУМУНИЈЕ

Ру мун ска др жа ва ни је на ста ла као аутен тич ни ин те рес ње ног 
ста нов ни штва, већ као кон структ ин те ре са Фран цу ске и Ен гле ске 
по сле Крим ског ра та 1863–1856. го ди не, са ци љем да бу де там пон 
зо на и бра на ге о по ли тич ком ути ца ју Ру си је на Бал ка ну. Ру си ја, по-
ра же на у том ра ту, по др жа ла је овај про је кат, ка ко би има ла пра во 
гла са и ути ца ја на Ру му ни ју. Ство рив ши Ру му ни ју као обје кат ма-
ни пу ла ци је и као ан ти ру ски про је кат, За пад ни ка да ни је овог џи на 
ус пео да уте ра у ред. Бу ку решт је, игра ју ћи на раз ли чи те кар те, 
ус пео да по ста не су бјект ге о по ли тич ке игре до дру ге по ло ви не XX 
ве ка. Но, са ма Ру му ни ја је пра ви ла ве ли ке гре шке у по ли ти ци. Ни је 
узе ла уче шће у Пр вом свет ском ра ту, а у Дру гом је уче ство ва ла на 
стра ни фа ши ста. То ком 1913. го ди не оку пи ра ла је До бру џу, а Бе са-
ра би ју 1918. го ди не. Сва са вре ме на ис точ на по ли ти ка Ру му ни је у 
сво јој су шти ни је ге о стра те ги ја За па да усме ре на про тив Ру си је.32)

Ру му ни ја у окви ру сво је спољ не по ли ти ке при па да гру пи оних 
др жа ва ко ја нај а гре сив ни је по др жа ва ју аме рич ке ин те ре се на Ис-
то ку Евро пе. Ру му ни ја је да ва њем вој них ба за САД и НА ТО-у обе-
сми сли ла сва ки по ку шај сти ца ња при ви ле го ва ног ста ту са у од но су 
са Мо сквом, чи ме тр пи огром ну еко ном ску ште ту.33) По ред то га, 

30) MagyarNemzet, 23  márciu s,  2 006.  
31) Népszabadság, 17 március,  2008.  
32) Грек Иван, „Объе кты вне шней по ли ти ки Ру мы нии“, http://a va.md /an alytics- 

commentary/010847-ob-ekti-vneshne i-polit ik i-ruminii.html
33) Ştiriinterne, 8 febr., 2006.; 11 mart. 2007.



стр:159182.

- 175 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

опо зи ци о ни ана ли ти ча ри у Ру му ни ји ука зу ју да је Бу ку решт овим 
по те зи ма уву као др жа ву у ге о по ли тич ке игре за ко је не ма ни по ли-
тич ке, ни ди пло мат ске ни дру ге ре сур се и про сто је при ну ђе на да 
сле ди на ре ђе ња из Бри се ла и Ва шинг то на.

Нај ва жни је пи та ње у окви ру Ру мун ске ис точ не по ли ти ке је 
мол дав ско. Од 1918. и 1940. го ди не Ру му ни ја има пре тен зи је на 
Мол да ви ју ко ју же ли да при са је ди ни се би. Ме ђу тим, ве ћи на ста-
нов ни штва Мол да ви је не по др жа ва ову ру мун ску же љу, па су 1994. 
го ди не про гла си ли не за ви сност. Но, Ру му ни ја и да ље на сто ји да 
при са је ди ни Мол да ви ју и ак тив но де лу је у том прав цу да ју ћи низ 
еко ном ских, по ли тич ких и кул тур них олак ши ца овој др жа ви. Та ко-
ђе је же ли у окви ру НА ТО-а и ЕУ. Ово је пот пу но ан ти ру ска по зи-
ци ја ко ја се стал но по твр ђу је у прак си. Ру му ни ја стал но по ку ша ва 
(у не ким аспек ти ма и успе ва) да на ру ши од но се Мол да ви је и Ру си-
је и пре у сме ри их ка се би. На при мер, ус пе ла је да за бра ни из воз 
мол дав ских ви на у Ру си ју и пре у сме ри их у Ру му ни ју. Ус пе ла је да 
Мол да ви ју ве же снаб де ва њем га сом и наф том, као и елек трич ном 
енер ги јом.34) Но, то још увек ни је до ве ло до то га да Ки шњев из ра зи 
же љу да пре ко Ру му ни је уђе у евро-атлант ске ин те гра ци је.35)

Ру му ни ја од 2006. го ди не мол дав ско пи та ње раз ма тра у окви-
ру иде о ло шке кон струк ци је „по сле ди це оку па ци је ру мун ских про-
вин ци ја од стра не су сед них им пе ри ја то ком про те клих ве ко ва“ и у 
окви ру стра те ги је „јед на на ци ја – две др жа ве“.36) Ова по ли ти ка Бу-
ку ре шта на и ла зи на ве ли ко про ти вље ње ста нов ни штва Мол да ви је, 
као и ње не ели те, ко ји сма тра ју да се ов де ра ди о сла ма њу мол дав-
ске су ве ре но сти и др жав но сти.37) По ред то га, Мол дав ци сма тра ју 
да је ру ски ути цај по зи ти ван, да до при но си очу ва њу иден ти те та 
и др жав но сти, те да пи та ња ула ска у ЕУ тре ба да ре ша ва ју са Мо-
сквом, а не са Бу ку ре штом.38)

34)  „  Пульс пл анеты“/w ww.it ar -tass.com/7  а пр. 2 00 6. 
35)  Исто, 200 6.  26 авг.
36) Молд авци на  др уг ој  с трани  и ст ичу да је њ ихова  држава с тара 65 0  го ди на и  да нема  речи 

о присаједи њењу Ру му ни ји .  На о снову,  да кле, увид а  у  литерат ур у  може се рећи да  се  
ипак  ра ди  о  им периј али стичкој  ру мунско ј и а н ти ру ск ој пол ит ици , а да  сва ру му нска 
а рг ументациј а з аправо  пр едс тавља го лу  н еутемељ ену пр оп аганду.  Види: Владими р 
 Царанов, „Молдавское госуд арс тво: извилистый путь развит ия“,  Русин, No 2 , Киши-
нев, 2009, стр. 7-32.

37) Curentul, 10 March, 2007.  
38) Ştiriinterne, 8  f ebr., 200 7.  
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Ру му ни ја ак тив но де лу је и у Укра ји ни, ма да на еко ном ском по-
љу гу би бит ку са Пољ ском, Ма ђар ском и Бу гар ском, а по оби му 
из во за и у Мол да ви ји. Зва нич ни Бу ку решт је по др жао „на ран џа сту 
ре во лу ци ју“ у Укра ји ни и дис тан ци рао се од Ру си је у ско ро свим 
сфе ра ма, а по др жао је и ства ра ње ско ро свих ан ти ру ских ме ђу на-
род них, у том сми слу и ре ги о нал них ор га ни за ци ја. Но, Ру му ни ја 
је са Укра ји ном има ла и те ри то ри јал ни спор, пре све га око јед ног 
остр ва у Цр ном мо ру. Спор ко ји је ре ша вао Ме ђу на род ни Ха шки 
суд и ко ји је до нео од лу ку у ко рист Ру му ни је. Од лу ка Ха шког су да 
на не ла је ве ли ку ште ту Укра ји ни, јер јој то оне мо гу ћа ва екс пло а та-
ци ју наф те и га са у овом ре ги о ну.39) 

Од лу ка Ха шког су да по пи та њу цр но мор ског остр ва на дах ну ла 
је и дру ге те ри то ри јал не пре тен зи је пре ма Укра ји ни, пре све га на 
Бу ко ви ну и Ју жну Бе са ра би ју, на дел ту Ду на ва и плов ног ка на ла 
„Би стро је“.40) Има ауто ра ко ји за го ва ра ју и став да Ру му ни ја41) има 
пре тен зи је и на те ри то ри је ко је су тре нут но у окви ру и не ких дру-
гих др жа ва, не са мо Ру му ни је.

Ру му ни ја се ак тив но укљу чи ла у ан ти ру ске про јек те у Цр но-
мор ском о Ка спиј ском ре ги о ну, са же љом да обез бе ди ал тер на ти ву 
снаб де ва ња ЕУ енер ген ти ма. Ту је на шла парт не ре у Азер беј џа ну, 
Гру зи ји и Јер ме ни ји. За тран спорт енер ге на та Ру му ни ја ко ри сти 
но ви наф то вод Ба ку – Тбил си – Џеј хан, па не вроп ски наф то вод у 
из град њи ПЕ ОП, из ме ђу ру мун ског гра да Кон стан ца и ита ли јан-
ског Тр ста, ко ји мо же по ста ти ва жном тран спорт ном ар те ри јом за 
ка спиј ску наф ту. Ре а ли за ци ја про јек та, ко ји по др жа ва ЕУ, али ко ји 
је и кон ку рент слич ном про јек ту АМ БО (Бур гас – Фле ра) и Бур-
гас – Алек сан дро по лис.42) Ру му ни ја је  та ко ђе по др жа ла и га со вод 
„На бу ко“. 

39)   www .ita r-tass.c om. 23 дек., 2007. 
40) Игорь Мурадян, „Роль Румынии в Центрально-Восточной Европе“, http://geopolitica.ru/

Articles/910/
41) У Украјини се сада организују научни скупови, округли столови и други скупови ана-

литичара да одговоре на питање о актуелној спољној политици Румуније и да ли она 
представља опасност по безбедност Украјине. Одговори су различити, али преовлађује 
став да је Румунија „загризла јабуку“ и жели територијално увећање. Види: Валерий 
Панов, „Потечет ли Дунай вспять? Внешняя политика Румынии: современные вызовы и 
угрозы безопасности Украины“, http://www.ruska-pravda.com/index.php/201006248424/
stat-i/monitoring-smi/2010-06-24-04-21-29.html

42) Buletindeenergicşimediu, 8 Mar di, 2007. 



стр:159182.

- 177 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

Са сту па њем Ру му ни је и Бу гар ске у ЕУ цр но мор ски ре ги он 
је до био но ву уло гу у ре ша ва њу енер гет ских про бле ма у Евро пи, 
да ју ћи но ву (ве ћу) по ли тич ку уло гу уни је у ре ша ва њу про бле ма 
ре ги о на.43)

* 
*     *

Ана ли за ис точ не по ли ти ке Пољ ске, Ма ђар ске, Ли тва ни је и Ру-
му ни је по ка зу је да оне др жа ве ко је су но во при мље не, а уз то си-
ро ма шне и по сна зи ма ле, не мо гу да из бег ну во ђе ње ан ти ру ске 
по ли ти ке у окви ру ис точ не по ли ти ке Европ ске уни је. То зна чи да 
то при ла го ђа ва ње че ка и Ср би ју (уко ли ко на ста ви да ср ља у ЕУ), 
али да ће то због ком плек сно сти од но са са Ру си јом би ти мо гу ће 
са мо ако се пот пу но иг но ри шу соп стве ни ин те ре си и тра ди ци ја. 
Дру гим ре чи ма, уко ли ко Ср би ја пре ђе овај ру би кон она ће де фи-
ни тив но и не ста ти као осо бен кул тур ни иден ти тет и уто пи ти се 
у евро-атлант ски. У том сми слу за Ср би ју би би ла при хва тљи ви-
ја из ра да ал тер на ти ве Европ ској уни ји не го бес по го вор но сле ђе-
ње Бри се ла. Ка да се ово ме до да и по сто ја ње дру гих ар гу ме на та 
про тив Европ ске уни је (ње на пот чи ње ност ин те ре си ма САД, би-
ро кра ти зо ва ност и од су ство де мо кра ти је),44) за тим ин си сти ра ње на 
са мо стал ном пу ту срп ског Ко сме та у Европ ску уни ју,45) он да све 
по ста је мно го ја сни је.

ZoranMilosevic
SERBIA,EUASSOCIATIONANDEASTERNPOLICYOF

(SOME)NEWEUMEMBERS
Summary

BecomingtheEUmember,memberstatesceasetoformu
latetheirownpolicyandaccepttheobligationtoaccom
modate to the interestsof theUSAandmajorEUcoun
tries.Inthissense,thearticleanalyzestheeasternpolicy
ofsomenewmembersoftheEuropeanUnionandcometo
theconclusionthatitisantiRussian,althoughincertain

43) Пре ма А. Ду ги ну, про је кат Ве ли ке Ру му ни је по ја вио се у пра во слав ној сре ди ни, с тим 
што се ту ни је ра ди ло са мо о пот пу ном осло бо ђе њу од тур ске кон тро ле (...), не го и о 
су прот ста вља њу по ли ти ци фа на ри о та ко ји су те жи ли да ру мун ски клир под врг ну свом 
ути ца ју. Ви ди: Алек сан дар Ду гин, Основигеополитике,књ1,Геополитичкабудућност
Русије, Еко прес, Зре ња нин, 2004, стр. 349.

44) Ви ди: Де јан Ми ро вић, АргументипротивЕвропскеуније, Срп ски са бор Две ри, Бе о-
град, 2008.

45) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, „Ср би ја и Европ ска уни ја“, Српскаполитичкамисао, бр. 1, 
Бе о град, 2010, стр. 43.



- 178 -

МОРАЛНОЕКОНОМСКАКРИЗАБУРЖОАСКЕ...ЗоранМилошевић

periodstherearesignificantdiscrepanciesinsomecoun
tries,primarily those that try toovercome theeconomic
crisisincooperationwithRussia.However,smallerstates
cannotresistthepressurefromBrusselsandWashington,
andalmostalwaysgiveuptheirnationalinterestsinfavor
ofthepowerful.InthecaseofSerbiaithassignificantim
plications for its territorial integrity (Kosovo, and some
otherpartsofthestatearequestionable),butitraisesthe
questionofjustificationofthepolicy“theEuropeanUnion
hasnoalternative.”Also,theeconomicandanyotherre
covery(especiallyrecoveryofthenationalidentity)inthis
phaseofdevelopmentinSerbia,consideringthealterna
tiveprojectsoftheWest,itisnotpossiblewithouttheRus
sianinvestments,political,culturalandothersupport.
Keywords:Serbia,politics,EuropeanUnion,easternpol
icy,Russia,politicalinstitutions,modernization.
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Resume
ItiswidelyknownthatSerbia,asasmallBalkanstate,is
locatedatthecrossroads,andmustoftenadjustitspolicy
tothestatesstrongerthanher.Inthepastitwastowards
AustriaHungary,EnglandandGermanyrespectively,and
nowSerbiaisadjustingitspolicytothedemandsofWash
ingtonandBrussels,i.e.theEuropeanUnion,respectively.
Thatprocessisnoteasy,anditisburdenedbygreatdis
claimerfromitsnationalinterests,traditionsandvalues.
One of those questions relates to Kosmet. Whereas the
USAandEuropeanUnion insiston the independenceof
the southern Serbian province, Russia insists on the re
spect of the territorial integrity. Yet, the official Serbian
policyofalmostallthepoliticalparties(bothingovern
mentandopposition–excepttheDemocraticPartyofSer
biaandSerbianRadicalParty)insistsonjoiningSerbia
totheEuropeanUnion.Thisaimisalsotroublesomefor
morereasons.Firstofall,severalimportantcountriesof
theEuropeanUnionareexperiencingthegreateconomic
crisis,andhavebecomedependentupon thehelpof the
other members, i.e. Brussels. Apart from Greece, Por
tugal,SpainandItaly,Franceisalsoontheedgeof the
economiccollapse,anditisneedlesstotalkabouttheeco
nomic strength ofRomania,Bulgaria and other smaller
states.Therefore,thequestionariseswhetherjoiningthe
EuropeanUnionwithsuchcharacteristicsmakesanyuse
or sense. The second question refers to the relationship
withRussia.Itisageneralrulethatallsmallmembersof
theEuropeanUnionmust,underthepressurefromWash
ingtonandBrussels,leadtheantiRussianpolicy.Itstems
fromtheanalysisoftheEasternpolicyofallthenewmem
bers.
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Since 1992, Poland is carrying out the “new” Eastern
policyaimedatsupporting the independenceofUkraine
and Belarus, i.e. supporting the new geopolitical situ
ation, appearing after the collapse of the SovietUnion,
extremely favorable forPoland.Thispolicyhasbecome
more nuanced and grounded after entering Poland into
NATOin1999,andespeciallyafterjoiningtheEuropean
Union,moreprecisely,theEuropeancovenant(on1stof
May2004).Afterorganizingthe“Orangerevolution”in
UkrainebyUSAandtheEuropeanUnion,theroleofPo
landgrewsignificantly,soitsspecialistsandactivisteven
tookpartinthiscolored“revolution”.As“Gazetavibor
ca”putit,sincethe“Orangerevolution”,polishEastern
policystoppedbeingaromanticidea,andturnedintothe
realisticstrategy.
InthecaseofUkraine,Polandhasbeenverifyingitspat
ternofactionintheregionsinwhichshehasbeenautho
rizedbyWashingtonandBrusselstoimposeherandtheir
interests,respectively.Itmeantthatinthefirststage,she
hassupported,withallmeasuresandmeans,thegaining
ofpowerbytheantiRussianpoliticalorganizationsand
parties.Thesecondstageconsistedinthesupportforthe
EuroAtlanticorientationofthenewlyestablishedgovern
ment,activeparticipationin thepreparationof thestate
tojoinNATOandEU.InBelarusthissupporthasawider
dimension,becausethroughitsmeansofmasscommuni
cationsitattempts to influencethecitizensofBelarus to
adopttheEuropeanpathasbetterthantheRussianpath,
toencouragetheBelarusidentityasanantiRussianone
(in the sense ofBelarus language, culture and tradition
whichemergedsince thepolishoccupationof this terri
tory).
TheEasternpoliciesofLithuaniaandHungaryarealso
adapted to the interestsof theEuropeanUnion,and the
leaderamongthenewlyadmittedmembers in theUnion
iscertainlyRomania.Romania’scourseofforeignpolicy
placesthecountryamongthegroupofstateswhichsup
porttheAmericaninterestsinEasternEuropeinthemost
aggressivemanner.BygivingitsmilitarybasestotheUSA
andNATO,Romaniahasmadesenselessanyattempt to
gain privileged status in relation to Moscow, which is
causingherimmenseeconomicdamage.Besidesthat,the
oppositionanalysts inRomaniapointout thatBucharest
has in this manner drawn the state in the geopolitical
games forwhich ithasneitherpolitical,diplomatic,nor
otherresources,anditisforcedtofollowtheordersfrom
BrusselsandWashington.
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TheanalyzedEasternpolicyofsomeofthenewlyadmit
tedmembersof theEuropeanUnionshowthatsuchad
justmentisaheadofSerbia,butduetothecomplexityofits
relationwithRussia,thatwouldbecomepossibleonlyat
thecostofdisregardofowninterestsandtradition.

 Овај рад је примљен 25. априла 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. 
јуна 2011. године.
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