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БранкоКрга*

СРП СКО – РУ СКИ ОД НО СИ:  
КРИ ЗНЕ 90-ТЕ ГО ДИ НЕ 20. ВЕ КА

По зна то је да се од но си из ме ђу по је ди них зе ма ља ма-
ни фе сту ју на раз ли чи те на чи не у од ре ђе ним исто риј ским и 
по ли тич ким окол но сти ма.

 Кри за у по је ди ним зе мља ма, у њи хо вим ме ђу соб ним 
од но си ма или на ре ги о нал ном, од но сно гло бал ном пла ну, 
сва ка ко је по се бан ам би јент, где се на нај бо љи на чин по ка зу-
је да ли су ти од но си по ста вље ни на пра ве осно ве.

 Де ве де се тих го ди на про шлог ве ка обе зе мље: и Ју го-
сла ви ја, од но сно Ср би ја и Ру си ја, на шле су се у кри зи ко ја је 
има ла не ке слич но сти, али и раз ли ке.

 Слич но сти су се огле да ле у сле де ћем: до шло је до рас-
па да прет ход них др жа ва – СФРЈ и СССР-а; на сту пи ле су про-
ме не по ли тич ког си сте ма; до шло је до за о штра ва ња од но са 
са не ким за пад ним и су сед ним зе мља ма; из би ли су ору жа ни 
су ко би у окру же њу; оста ло је не ре ше но на ци о нал но пи та ње 
основ них на ци о нал них за јед ни ца – Ср ба и Ру са, чи ји су зна-
чај ни де ло ви оста ли у дру гим др жа ва ма или су до би ли ста-
тус из бе гли ца; од стра не де ла ме ђу на род них фак то ра и Ср би 
и Ру си су окри вљи ва ни за ве ћи ну про бле ма ко ји су се ис по-
ља ва ли у њи хо вим др жа ва ма и окру же њу итд.

 Раз ли ке су про из и ла зи ле, пре све га, из бит не дис про-
пор ци је у ве ли чи ни, ре сур си ма, по ли тич кој, еко ном ској и 
вој ној мо ћи две ју др жа ва.

*	 Генерал у пензији
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 Као што је по зна то, у исто ри ји срп ско–ру ских од но са 
би ло је раз ли чи тих пе ри о да: од са ве знич ких и из ван ред но 
до брих, до за тег ну тих.

Исто ри ја нас не дво сми сле но учи да је у на гла ше ном 
ин те ре су и Ср би је и Ру си је да ти од но си бу ду на ве о ма ви со-
ком ни воу.

 За раз ли ку од од но са из ме ђу мно гих дру гих зе ма ља, 
где се обич но ин те рес узи ма као глав ни кри те ри јум ни воа у 
обла сти са рад ње, ка да су у пи та њу Ср би ја и Ру си ја, ту је при-
су тан још је дан ве о ма ва жан фак тор, а то је - на гла ше но по-
зи тив но рас по ло же ње ве ћин ског на ро да Ср ба и Ру са јед них 
пре ма дру ги ма, што пред ста вља сво је вр сну ду хов ну осно ву.

 На жа лост, би ло је пе ри о да ка да ти од но си ни су би ли 
на мо гу ћем ни воу.

 Раз ло га за то има ви ше, а са да бих на вео са мо два: (1) 
ин те ре си дру гих ме ђу на род них фак то ра, зе ма ља и на ро да да 
на ши од но си не бу ду на мо гу ћем ни воу; (2) рас по ло же ње не-
ких фак то ра у на шим зе мља ма.

 По ред ин те ре са ве ли ких си ла, код нас су ка рак те ри-
стич на ре а го ва ња и не ких фак то ра из зе ма ља бив ших чла ни-
ца за јед нич ке др жа ве. 

 У вре ме за тег ну тих од но са са СССР-ом, ти фак то ри су 
од го вор ност за то пре ба ци ва ли на Бе о град, од но сно Ср би ју и 
Ср бе. На жа лост, и са да има та квих ин си ну а ци ја, ко је не до-
при но се ста бил ном раз во ју од но са. 

 По ред ових спољ них фак то ра, ни је тај на да и у Ср би ји 
и у Ру си ји има по је ди на ца и по ли тич ких фак то ра ко ји ни су 
за ин те ре со ва ни за ви сок ни во на ших од но са.

 По је дин ци и по ли тич ки фак то ри у Ср би ји из но се тврд-
ње да нам Ру си ја ни је по ма га ла ко ли ко је мо гла у не ким кри-
тич ним си ту а ци ја ма, да је Ср би ја део Евро пе и да тре ба да се 
окре не пре ма За па ду.

 С дру ге стра не, код по је ди на ца, па и не ких по ли тич-
ких фак то ра у Ру си ји, та ко ђе по сто ји ми шље ње да Ср би ји 
не тре ба по све ћи ва ти зна чај ни ју па жњу, да због ње не тре ба 
ква ри ти од но се са За па дом, те да се Ср би окре ћу Ру си ји са мо 
ка да им је те шко.

 Очи глед но је да ова за стра њи ва ња ни су до бра. Код Ср-
ба је то из ра же но у још јед ном об ли ку: или се Ру си ја на зи ва 
“мај ком” и оче ку је се све стра на по моћ, чак и она ко ја ре ал но 
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ни је мо гу ћа, или се твр ди да Ру си ја не ће или не мо же да по-
мог не Ср би ји. При то ме се обич но ис пу шта из ви да да су и у 
Ср би ји и у Ру си ји на сту пи ле бит не про ме не.

 На осно ву не по сред ног ис ку ства у са рад њи из ме ђу 
СФРЈ, СРЈ, ДЗСЦГ, од но сно Ре пу бли ке Ср би је и СССР-а, од-
но сно Ру си је, мо гло би се на гла си ти сле де ће:

1) Не дво сми сле но по сто ји ве ћин ско рас по ло же ње на-
ших на ро да да се кон стант но одр жа ва са рад ња на ви-
со ком ни воу, што би тре ба ло да пред ста вља ва жну 
осно ву за ак тив ност др жав них ор га на две ју зе ма ља.

2) Очи глед но је да по сто је обо стра ни по ли тич ки, еко-
ном ски, без бед но сни, кул тур ни и дру ги ин те ре си, да 
се та са рад ња стал но раз ви ја. У обла сти од бра не по-
сто ји ду го го ди шња тра ди ци ја ко ју би тре ба ло ис ко-
ри сти ти. Али, ни у Ср би ји ни у Ру си ји, вој ни ци ни су 
тај фак тор ко ји дик ти ра са рад њу, и до бро је што је 
та ко.

3) За обе зе мље је ва жно, а на ро чи то за Ср би ју, да од 
оне дру ге не оче ку је не што што ни је ре ал но, од но-
сно да ин те рес за са рад њом не за сни ва на то ме да 
дру га стра на за тег не сво је од но се са по је ди ним ме-
ђу на род ним фак то ри ма (САД, НА ТО, ЕУ и др).

 У том сми слу, би ло би до бро да се по себ но ана ли зи ра 
кри зна 1999. го ди на, од но сно пе ри од агре си је НА ТО про тив 
СРЈ.

 У Ср би ји се по вре ме но из ла зи са оце на ма да нам та да 
Ру си ја ни је до вољ но по мо гла. На рав но, ка да се зе мља на ђе у 
си ту а ци ји у ка квој је та да би ла СРЈ - по мо ћи ни ка да до ста.

 С дру ге стра не, ру ски пред став ни ци су нас уве ра ва ли 
да су учи ни ли оно што су мо гли.

Ти до га ђа ји би ли су ва жан тест од но са две ју зе ма ља. 
Из тог пе ри о да мо гу ће је из ву ћи раз ли чи те по у ке, а јед на од 
њих је не дво сми сле на: дабиодносиукризнимситуацијама
билинапотребномнивоу,неопходноједасеонистабилно
развијајуудужемпериодиунормалнимоколностима,теда
сталнојачајуповерење,садржајииоблицисарадње.

Уса гла ше ни га сни аран жман из ме ђу Ср би је и Ру си је 
до бра је при ли ка да се на но вим осно ва ма ус по ста ве ко рект-
ни од но си из ме ђу две ју при ја тељ ских зе ма ља и да то бу де 
по у чан при мер и нај бо љи до каз да је мо гу ће оства ри ти обо-
стра ну ко рист у раз во ју срп ско–ру ских од но са.
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