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

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

ВладимирДимитријевић*

ИС ПО ВЕСТ  ЕВРО СКЕП ТИ КА**

Са же так

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

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

Со ци о лог по ли ти ке, Сло бо дан Ан то нић раз ли ку је три 
ста ва пре ЕУ ин те гра ци ја ма – евро ен ту зи ја зам, ко ји за го ва ра 
те зу  да је ула зак Ср би је у ЕУ и ну жност и бла го дет, евро ре-
а ли зам, ко ји сто ји иза те зе да Ср би ја и мо же и не мо ра ући у 
ЕУ, јер за то по сто је озбиљ не пре пре ке, и евро скеп ти ци зам, 
као „за ла га ње за то да Ср би ја не уђе у ЕУ, од но сно, екс пли-



Вла ди мир Ди ми три је вић ИС ПО ВЕСТ  ЕВРО СКЕП ТИ КА

152

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Где је ту Ди ми три је вић?

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

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

Чи та ју ћи са мог се бе

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

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

Го ди не 2004, у 24. бро ју „Две ри срп ских“, ча со пи са за 
на ци о нал ну кул ту ру и дру штве на пи та ња, об ја вио сам свој 
збор ник огле да о „дру го ср би јан шти ни“, под на сло вом „Па-
лан ка фи ло со фи је или Књи га о го во ру мр жње на све што је 
срп ско“. На рав но, ни је мо гло без евро скеп ти ци зма. У тек сту 
„Хри шћан ски од го вор гло ба ли зму“, пи са ном у је сен 2003, 
ука зао сам на на сто ја ње ЕУто пи ста да из ба це сва ки по мен 
Хри ста и Хри шћан ства из бу ду ћег ЕУста ва;  у тек сту „Из ме-
ђу то та ли та ри зма и де мо кра ти је“ го во рио сам о то та ли та ри-
зму САД, ЕУ и дру гих гло бал них игра ча, у ко ме сам на во дио 
че шког ми сли о ца Вац ла ва Бје ло храд ског, што је упо зо рио да 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 1/2013, год. IX vol. 16 стр. 151165

159

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Из во ри мог евро скеп ти ци зма

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