
77

УДК: 327(497.11)”19/20”
Примљено: 
20. 04. 2009
Прихваћено: 
15. 06. 2009
Оригинални научни рад 

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година V, vol. 5
Број 1-2/2009.

стр. 77-112

77

МилошКнежевић*

СР БИ ЈА НА ЗА ПАД НО-ИСТОЧНОЈ 
ВЕТРО МЕ ТИ НИ 

Срп ска по ли ти ка из ме ђу ве стер ни зма и ру со фи ли је

Ре зи ме

Принципијелнирускиставповодомнеразрешеногпро
блемастатусаКосоваиМетохијепомажеСрбијиуњеним
дипломатскимнапоримадамирнимиправнимпутемреин
тегришеПокрајину у свој државни састав.Али, руска по
дршка Србију ставља пред тежак задатак профилисања
властите спољнополитичке оријентације и прецизирања
сопственог геополитичког положаја. Под претпоставком
изостанка руске подршке српским реинтеграционим на
порима поводом КиМ, српске тежње ка евроатлантским
интеграцијама би вероватно биле снажније оправдаване.
Овако, руска подршкаСрбији гради нову ситуацију у којој
проалбанскинастројенезападнеземаљаоспоравајубазичне
српскетежње,аРусијатетежњеподржава.СаРусијому
дипломатскојпозадиниинаотворенојмеђународнојсцени,
Србијавишенијеусамљеназемљабезсаговорника,партне
ра и савезника. Русија поводом проблемаКосова несумњи
вопружаподршкуСрбији,алинаизгледистоветансрпско/
рускиставтимповодомнијеупотпуностилишенизвесних
недоумица.Тосе,пресвега,односинапотребусрпскестра
недаштобољеразазнаконстелацијустварнихпријатеља
ипротивникаиреалнихмогућностизбирне„ииполитике“,
којуочитаваслоган„ИЕвропа,иКосово“.Узто,рускапо
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дршка Србији очигледно захтева и одређени напор српске
странеупраћењуипридржавањуначеламеђународногпра
ваиполитичкогмораланависинионихстандардакојејепо
ставилаРусијаупутиновскојетапиобновеглобалнемоћии
повећаногутицајауЕвропиинаБалкану.Нареченинапорје
исказануслоганупрепоруцида„РусинемогубитивећиСр
биодСрба“,или,даби„Срби,свакако,требалодабудувећи
СрбиодРуса!“
Кључнеречи:Србија,Русија,Европскаунија,статусКосо

ва, сецесија, спољнополитички поучак, евроин
теграције,еквидистанца,неутралност

Да ли се Ср би ја и Ру си ја уоп ште на ла зе у си ме трич-
ном, уза јам ном и уз врат ном по ло жа ју? Има ли би ло ка кве 
при хва тљи ве сра зме ре, или је то са мо ов да шња раз бо ко ре-
на по ли тич ка и ге о по ли тич ка фан та зма? Си му ла ци ја од но са 
пре ве ли ког ру ског и пре ма лог срп ског; гло бал но ути цај ног 
и ло кал ног, ко ме из да на у дан опа да зна чај; до ча ра ва ње за-
јед нич ког ро да, сло вен ског „брат ства“ без ствар ног је дин ства 
на ци о нал них ва ри ја ци ја; си му ла крум срп ско/ру ских са о се-
ћа ња и уза јам но сти, ко ја је ња ва ју или су одав но иш чи ле ла.

1.РусофилнаСрбијанасталнојадреси
ултиматума

Од ка ко по сто ји у не за ви сном и мо дер ном об ли ку, Ср-
би ја се са жи вља ва ла са спо ља на ме та ним зах те ви ма и уце-
на ма. Уз број на од у пи ра ња и су ко бе, али и ме сти мич на са-
гла ша ва ња и по ви но ва ња, Ср би ја је по ку ша ва ла да оп ста не и 
уста ли се на европ ској по зор ни ци не за ви сних зе ма ља. Но ви ја 
исто риј ска де ша ва ња су по ка за ла да је Ср би ја из ло же на, у 
не ку ру ку иза зов на, а ти ме и ризичнадржава, ко јој се ла ко 
из ри чу упо зо ре ња, за по ве сти и прет ње. Ср би ја у по след ња 
два ве ка соп стве не по ве сти по се ду је ду гу ли сту усло вља ва-
ња и уце њи ва ња. По ме ни мо са мо бес по го вор не ул ти ма ту ме: 
1914, 1941, 1948, 1991, 1999. и оне у пе ри о ду од 2000. до да нас. 
Мно ги од на ве де них пред ста вља ли су ло кал ни, па и европ-
ски и свет ски casusbelli.

Из гле да да Ср би ја ни у јед ном ча су ни је би ла до вољ но 
ве ли ка и сна жна да од вра ти ин те ре сен те за ње но ума ње ње 
и не ста нак од на ср тљи во сти, али ни до вољ но ма ла и сла ба 
да се по ми ри и по ко ри усу ду стал но угро жа ва не и нападане
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земље. У те жња ма пред у пре ђу ју ћег од вра ћа ња Ср би ја ни је 
успе ва ла ни пре ства ра ња Ју го сла ви је, ни у Ју го сла ви ји, ни 
по сле не ста на ка Ју го сла ви је. Ср би ја се, на и ме, су о ча ва ла са 
зло слут ним ул ти ма ту ми ма и као пр ва предјугословенскаСр
бија, и у пр вој и дру гој Ју го сла ви ји, и као тре ћа Ју го сла ви ја, 
и на по слет ку као дру га, постјугословенскаСрбија.

Исто ри ја је по ка за ла да су ул ти ма ту ми уру чи ва ни Ср-
би ји би ли или не по сред ни узрок ве ли ких свет ских и ре ги о-
нал них су ко ба и ра то ва, или њи хов лан ча ни плод.

У ско ро свим екс трем ним и ул ти ма тив ним си ту а ци ја-
ма у ко ји ма се на шла Ср би ја, уче ство ва ла је и Ру си ја (као 
Цар ска Ру си ја, или као Со вјет ски Са вез). И то пет пу та 14’, 
41’, 91’, 99’. и по сле 2000. Ру си ја је то ва зда чи ни ла на стра ни 
Ср би је, тј. Ју го сла ви је, а са мо јед ном, 1948, про тив та да шње 
Ти то ве Ју го сла ви је. За што не ре ћи: пре те жна ру ска, од но сно 
со вјет ска уло га исто риј ски се очи то ва ла у са ве зни штву, по-
мо ћи и за шти ти Ср би је у Ју го сла ви је.

Оту да су се на ма три ци ве ли ких оче ки ва ња, али и кон-
крет не по др шке и по мо ћи, у Ср би ји и на срп ском про сто-
ру уоп ште, раз ви ле сво је вр сне сим па ти је пре ма Ру си ји. Те 
сим па ти је су се на ни воу ко лек тив не све сти об ли ко ва ле као 
но стал ги ја и љу бав пре ма Ру си ји – русофилија. Ру со фил ни 
осе ћа ји код Ср ба са о бра зни су тра ди ци ји на кло но сти пре-
ма Ис то ку, пра во сла вљу и сло вен ству. Ан ти те тич ки, то пло/
хлад ни  осе ћа ји де ли су Ср бе на по ли тич ке та бо ре, али ти 
та бо ри ни су од јед ном и за на век за у зи ма ли јед но стра не по-
ло жа је. И ме ђу ис точ ња ци ма и ме ђу за пад ња ци ма до га ђа ла 
су се пре у сме ре ња, за о штра ва ња и убла жа ва ња екс лу зив них 
ори јен та ци ја. Шта ви ше, де ша ва ли су се и па ра док сал ни ин-
те лек ту ал ни спо је ви, по ли тич ки и пар тиј ски син кре ти зми, 
хи брид на свест не са мо на из глед, не го и у ствар но сти са-
свим су прот них, па и ис кљу чи вих на кло но сти.1

То га је, по ма ло при стра сно, све стан и не мач ки исто ри-
чар Холм Зунд ха у сен, ко ји је у ана ли зи по след ње че твр ти не 

1 Као при мер оди ста ком плек сног и те шко по мир љи вог фи лич но/фо бич ног 
по ли тич ког мен та ли те та мо же да по слу жи љо ти ћев ска иде о ло ги ја. Љо ти-
ћев ци су, на и ме, убе ђе ни па три јар хал ни пра во слав ци и све то сав ци, исто вре-
ме ни гер ма но фи ли и ру со фи ли, али и со вје то фо би и ан гло фо би. Уз то, љо ти-
ћев ска иде о ло ги ја је прет по ста вља иде је та да шњег но вог европ ског по рет ка, 
па су љо ти ћев ци, услов но ре че но, и но во е вро пља ни, али и тра ди ци о нал ни 
ис точ ња ци и на ро чи ти за пад ња ци.
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19. ве ка уста но вио да је по ли тич ка ели та Ср би је оста ла рас-
по лу ће на на јед но асу тро фил ско и јед но ру со фил ско кри ло. 
„Ова по де ла, ко ја се у ве ли кој ме ри по кла па ла са де о бом на 
‘за пад ња ке’ и ‘ан ти за пад ња ке’, ‘евро пља не’ и ‘пан сла ви сте’, 
од ре ђи ва ла је, све до пр вих го ди на 20. ве ка, срп ску по ли ти ку 
и усло ви ла ве о ма же сто ке су да ре. Док је пан сла ви зам увек 
оста јао је дан ели ти стич ки фе но мен, ру со фи ли ја је на и шла на 
од јек у ши ро ким сло је ви ма ста нов ни штва.“2

Ово ме се мо же до да ти јед но не што са вре ме ни је раз ма-
тра ње. Про пи ту ју ћи од нос русољуба и русомрзитеља у кон-
тек сту „свих срп ских по де ла“, пи сац Ду шан Ко ва че вић до ча-
ра ва ка рак те ри сти чан при зор: „‘Ру со фи ли’ слу ша ју оп ту жбе 
‘пла ће ни ка’, кли ма ју гла вом, и  пу ше - не ма ју на ме ру да се 
осло бо де ‘ста рих, ло ших на ви ка’, и кроз обла ке ди ма под се-
ћа ју - на бра ја ју зло чи не ко ји су нам учи ње ни са мо у 20. ве ку, 
од тог ‘за пад ног, ци ви ли зо ва ног све та’: бом бар до ва ли су нас 
и уби ја ли од 1914. до 1918, па до 1941. до 1944. па 1999, у вре-
ме кад ни ко ни је (гло бал но) ра то вао, па, сад, - 2008. по ку ша-
ва ју да ле га ли зу ју кри ми нал но оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је, 
са већ пру же ним кан џа ма пре ма Ре пу бли ци Срп ској и Вој во-
ди ни.“3

2.Помагањаиодмагања
Број ни исто риј ски при ме ри пре до че них срп ско/ру ских 

од но са ука зу ју на њи хов не ло кал ни, у сва ком слу ча ју из ра-
зи то европ ски и, за пра во, гло бал ни ка рак тер. Ср би ја је упра-
во у Ру си ји тра жи ла и про на ла зи ла глав ни осло нац у бор би 
за пот пу но осло бо ђе ње од ва зал ног и ауто но мог по ло жа ја у 
окви ру Тур ског цар ства. Ср би ја је то чи ни ла још од вре ме на 
Пр вог и Дру гог срп ског уста на ка 1804. и 1813, ус по ста вља ња 
на след не Кне же ви не 1830. и, нај зад, од 1856. до Бер лин ског 
кон гре са 1878. и ства ра ња Кра ље ви не Ср би је.4 Исти по зи тив-
2 Зунд ха у зен Холм, ИсторијаСрбијеод19.до21.века, гла ва „По ли ти зо ва ње 

‘на ро да’: ‘ру со фи ли ја’ вер сус ‘аустро фи ли ја’ (1878-1903)“, стр. 220, Клио, Бе-
о град, 2008.

3 Ко ва че вић Ду шан, 20српскихподела(СрбанаСрбе), гла ва „2. по де ла: про-
ис точ ни и про за пад ни“, по гла вље „Да ли је леп ши из ла зак или за ла зак сун-
ца“, стр. 28-29, Ком па ни ја Но во сти-Нин, Бе о град, 2008.

4 О то ме: Тер зић Сла вен ко, „Идеј ни са др жај и стра те ги ја ру ске бал кан ске по-
ли ти ке (1856-1914)“ ча со пис Меридијани, те ма бро ја РускаполитиканаБал
кану, бр. 1, 1999, стр. 39-43.
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ни ка рак тер срп ско/ру ски од но си за др жа ли су и у на ред ном 
пе ри о ду, од 1878. до 1914.5

1) 1918. је, из ме ђу оста лих узро ка, и због за штит нич-
ког ула ска у Ве ли ки рат са Не мач ком и Цен трал ним 
си ла ма 1914, до шло до пропасти Руског царства. 
Оту да је по те кла јељ ци нов ско/ко зир јев ска бо ја зан да 
би од суд ни ја ру ска по моћ Ср би ји/Ју го сла ви ји 1991-
1995-1999. мо гла да иза зо ве већ ви ђе ни ефе кат про-
па сти, ово га пу та пост со вјет ске и пост ко му ни стич ке 
Ру си је;

2) 1941. Кра ље ви на Ју го сла ви ја је, иако крат ким Април
ским ратом, ипак про лон ги ра ла оства ре ње на ци-
стич ког пла на Барбароса, да би по том сна жним 
ге рил ским по кре ти ма „иза не мач ких ле ђа“ олак-
ша ла по сао Цр ве ној ар ми ји. У то ме је ап со лут но 
пред ња чи ла ју го сло вен ска и срп ска ком пар ти ја.6 На 
тој осно ви се из во де са вре ме не ана ло ги је о срп ско/
ју го сло вен ској за слу зи куповине времена пре ко по-
треб ног за ру ски опо ра вак и сна же ње. Као што су 
се не ка да ар ми је Вер мах та „за гли би ле“ у ле де ној ру-
ској зи ми на ис точ ном фрон ту, та ко се, от при ли ке, 
са вре ме ни За пад, због из ну ђе не Бал кан ске оди се је, 
„за гла вио“ у сво јој пла ни ра ној екс пан зи ји ка ру ском 
Ис то ку;

3) 1948. у пр вом не скри ве ном иде о ло шком, по ли тич-
ком и ком пар тиј ском су че ља ва њу, отво ре на је бре
шазараскол у до та да ком пакт ном ко му ни стич ком 
по кре ту и за че та Ти то ва ван бло ков ска по ли ти ка не-
свр ста ва ња. Тај до га ђај је, упр кос Хру шчо вље вих 
де ста љи ни зу ју ћих ре фор ми и из ви ње ња, мно ге Ру се 
под се ћао на ју го сло вен ску (срп ску) не по у зда ност и 
„не вер ство“7.

4) 1991-1995. то ком се це си о них су ко ба у Ју го сла ви ји, 
вла да ју ће струк ту ре већ раз ло же ног СССР-а, под но-

5  О то ме: По по вић Б. Ни ко ла, „По ду дар ност ин те ре са Ру си је и Ср би је (1878-
1914)“, на ве де ни ча со пис, стр. 43-48.

6  Пе тра но вић Бран ко, Да у то вић Са ва, Југословенска револуција и СССР
(19411945), гла ва „Иден ти фи ка ци ја са суд би ном СССР-а (1941-1942),  На уч-
на књи га, Бе о град, 1988, стр. 51-137.

7  О то ме: Зунд ха у зен Холм, ИсторијаСрбијеод19.до21. века, гла ва „28. 
јун 1948: од ста љи ни зма до ‘ју го сло вен ског по себ ног пу та’“, Клио, Бе о град, 
2008, стр. 382-387. 
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вим име ном и у из ме ње ном ге о по ли тич ком об ли ку, 
осим ап стракт не со ли дар но сти и ми ни мал них ди-
пло мат ских по те за, ни су пру жи ле оче ки ва ну по моћ 
срп ском чи ни о цу ко ји је очај нич ки де ло вао на ин-
те гра ли стич кој плат фор ми. Узрок то ме на ла зио се 
у гор ба чо вљев ском еху Јељ ци но ве на ив не ко о пе ра-
ци је са за пад ним си ла ма, су здр жа ној екви ди стан ци 
пре ма свим ју жно сло вен ским на ро ди ма и њи хо вим 
пред вод ни штви ма, на оса мо ста ље ња, и, на по слет ку, 
ани мо зи те ту пре ма Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу; 

5) Слич но се по но ви ло мар та-ју на 1999. го ди не, то ком 
тро ме сеч не агре си је НА ТО-а на СРЈ, ко ја се до го ди-
ла у по след њој го ди ни Јељ ци но вог пред сед ни ко ва ња 
и, ко зна, мо жда и убр за ла ње гов од ла зак. У отво-
ре ном кон флик ту, тј. ва зду шном на па ду НА ТО на 
СРЈ, Ру си ја ни је на од го ва ра ју ћи на чин по мо гла на-
пад ну ту зе мљу. Осим де мон стра тив не со ли дар но сти 
Јев ге ни ја При ма ко ва,8 ве ћи не по сла ни ка Ру ске ду ме, 
ви со ких офи ци ра, све ште ни ка, умет ни ка и ин те лек-
ту а ла ца, и, на рав но, огром не ве ћи не гра ђа на Ру си је,9 
ефек тив на вој на по моћ Ср би ји и Ју го сла ви ји је из о-
ста ла;

6) На по слет ку, пу ти нов ска Ру си ја (2000-2008) од луч но 
је ста ла на стра ну СРЈ, при вре ме не ДЗСЦГ и, на кон-
цу, Ре пу бли ке Ср би је, пре све га у ре ша ва њу про бле-
ма бу ду ћег ста ту са по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја.

3.Милошевићевскасвеузрочност
Та мо где се, и по ред за мр ше но сти и не ра зу мљи во сти 

по ја ве, по сва ку це ну на сто ји на са мо јед ном узро ку, тај „про-
на ђе ни узрок“ обич но ни је „узро чан“, то јест та чан. Аутор 
ова ква пер со на ли стич ки ре дук тив на, а са мим тим и по гре-
шна схва та ња у раз у ме ва њу раз до бља на зи ва милошевићев
ском свеузрочношћу.Ми ло ше ви ће ва „пост хе рој ска“, ха шка 
8 При ма ков Јев ге ниј, Осаммесециплус, део „За пад и ми“, гла ва „‘Пе тља’ над 

Атлан ти ком“, стр. 148-156, и „Опет на ни ша ну - Ко со во“, ИГАМ, Бе о град, 
2003, стр. 156-175.

9 Пре глед ма ни фе ста ци ја со ли дар но сти ру ских удру же ња и по је ди на ца са Ср-
би јом и Ју го сла ви јом, да ла је: Гу ско ва Је ле на, ЈугословенскакризаиРусија.
Документи,факта,коментари (19911995), гла ва „Апе ли, по зи ви, пи сма“, 
Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 1996, стр. 297-329 .
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и пост ха шка све у зроч ност, ма ко ли ко не ка да оди ста би ла 
драм ски уз бу дљи ва и убе дљи ва, у пост ми ло ше ви ћев ском ча-
су, сва ка ко, ви ше не ма ин тер пре та тив не ча ри као у раз до бљу 
ње го ве вла да ви не.

Ипак, и по ред про ме ње них окол но сти, још увек има 
уми шље них ту ма ча про шло сти ко ји и не про шлу са да шњост 
сво де под за ста ре ле схе ме и пре ва зи ђе не узро ке, за ко је су 
озбиљ но уве ре ни да и да ље де лу ју. При том се за ступ ни ци 
кон спи ро ло шких обра за ца мо гу про на ћи у обе гру пе су прот-
ста вље них ту ма ча чи та вог Ми ло ше ви ће вог раз до бља  и на-
сле ђа. Мо же се ре ћи да они то чи не при ме ном обра сца „за ве-
ром на за ве ру“, чак и у слу ча је ви ма ка да, на пр ви по глед као 
де кла ри са ни „тран спа рен ти сти“, са ин диг на ци јом од би ја ју 
сва ку по ми сао на ира ци о нал ни при ступ до га ђа ји ма. По ме ну-
то се, на и ме, мо же пре по зна ти и ме ђу „ра ци о нал ним ту ма чи-
ма“ „ира ци о нал них ту ма че ња“ ок то бар ског пре вра та.10

Бу ду ћи да је у свом вре ме ну, у ко ме је играо кључ ну 
уло гу, Ми ло ше вић прак ти ко вао ока зи о на ли стич ку по ли ти ку 
мо ћи у опор ту ном об ли ку властизма,без кон зи стент не иде-
о ло шке под ло ге, ње го во „иде о ло шко“ на сле ђе ви ше ни је ла ко 
чи тљи во, а ти ме ни ла ко при мен љи во.11 Ипак, са си гур но-
шћу се мо же ре ћи да је у на сто ја њу да са чу ва ју го сло вен ску 
и срп ску др жав ну це ли ну, на соп стве ни на чин и у по лу кар-
де љев ском об ли ку у ко ме ју је за ми шљао, Ми ло ше вић ушао 
у су коб са за пад ним зе мља ма без сте че ног ослон ца у дру гом 
по лу мо ћи ко ји у јељ ци нов ском ча су, бу ди ре че но, ви ше ни-
је по сто јао. Да ли је у пи та њу би ла не спо соб ност уоча ва ња 
бит них трен до ва у ме ђу на род ним од но си ма, ло ша про це на 
ствар ног од но са сна га, илу зи је о мо гу ћим и не мо гу ћим са-
ве зни ци ма и са ве зи ма - оста ће исто ри ји и исто ри ча ри ма да 
про су де.

4.Милошевићевпоучак

10 О то ме ка ко је дан за кле ти ан ти кон спи ро лог са гле да ва кон спи ро ло шке обра-
сце ту ма че ња, ви де ти: Бај форд Јо ван, Теоријазавере.Србијапротив„Новог
светскогпоретка“, гла ва „Те о ри ја за ве ре и пре нос вла сти у ок то бру 2000.“, 
Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2006, стр. 224-230.

11 О то ме де таљ ни је: Кне же вић Ми лош, Подељенамоћи.Огледиизполити
кологије превишепартијзма, гла ва „Ми ло ше ви ће во раз до бље. Из гу бље ни 
про сто ри – про шла вре ме на“, по гла вље „Вла сти зам као иде о ло ги ја“, Но ва 
срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2006, стр. 39-40.
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Да ли је Сло бо дан Ми ло ше вић имао ика кву прет ход-
но са ста вље ну фор му лу или по у чак, иде о ло шко пре ду бе ђе-
ње или, мо жда, ви зи ју уну тра шње и спољ не по ли ти ке Ср би је 
и Ју го сла ви је? Чак иако та кву фор му лу ни је у пот пу но сти 
из гра дио, не мо же се оспо ри ти да је то ком сво је вла сти чи-
тав низ го ди на био у са мом сре ди шту ме ђу на род не па жње, а 
ти ме и у вр тло зи ма ин тер на ци о на ли зо ва ња ју го сло вен ског и 
срп ског про бле ма. Да ли Ми ло ше ви ће во раз до бље по у ча ва 
сво јим исто риј ским са др жа јем, или то пре све га чи ни Ми ло-
ше вић као по ли тич ка лич ност, сво јим по ли тич ким по ру ка ма 
и опо ру ка ма? Да ли је Ми ло ше вић био са мо објект или и од-
лу чу ју ћи су бјект, тј. би тан ак тер до га ђа ја, оста је да се ис тра-
жу је и ту ма чи.

Опи су ју ћи вла дар ске ин стинк те Ми ло ше ви ће вог узор-
прет ход ни ка Ти та, по ли ти ко лог Вин ко Ђу рић је за па зио да 
је Јо сип Броз „знао да про це ни ка да и ко ути че на ње го ве од-
лу ке у ве ћој ме ри од ње га са мог. Чим би при ме тио да ње го во 
окру же ње пре ви ше ути че на по ли тич ке од лу ке ко је до но си, 
ме њао би га.“ Ђу рић по том за кљу чу је: „Ми ло ше вић ни је по-
се до вао тај дар јер је мно ге стра те шке од лу ке ме њао по сле 
раз го во ра са су пру гом Ми ром Мар ко вић. Исте про бле ме је 
имао Гор ба чов са Ра и сом и Јељ цин са ћер ком Та тја ном Дја-
чен ко.“12 Но, и по ред су пру жнич ке ин тер ак ци је и си нер ги је 
у вла сти, по уве ре њу мно гих, Ми ло ше вић је је дан од по след-
њих, а - по из ве сним ми шље њи ма - за са да и последњисамо
сталниполитичкиактер овог под не бља.13 Уз ово је по треб-
но да се до да, да ако је по ме ну та са мо стал ност у се це си о ним 
усло ви ма има ла од ре ђе ну исто риј ску и по ли тич ку вред ност, 
ње на це на је сва ка ко би ла из у зет но ви со ка.

У на у ци и прак тич ној по ли ти ци по сто ји са гла сност да 
су по сле ди це вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа у Ср би ји и 

12 Ђу рић Вин ко, Путинизам.Историјатеоријапракса, гла ва „Пред сед ни-
ков лич ни ути цај на фор ми ра ње но вог си сте ма вла да ју ћих иде ја“, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 17.

13 Да ли је или ни је, оста је отво ре но пи та ње? У том сми слу је од из ве сне по мо-
ћи кла си фи ка ци ја по ли тич ких ли де ра ко ју да је Вин ко Ђу рић. Он сма тра да 
по ли ти ко ло шко ста но ви ште под ра зу ме ва бар три вр сте ли де ра: „Лич но сти 
ко је те о риј ски кре и ра ју и прак тич но ре а ли зу ју ствар ност; пред сед ни ке и ли-
де ре по ли тич ких пар ти ја и по кре та ко ји са мо ре а гу ју на до га ђа је ко ји их су-
сти жу и ли де ре ко ји де лу ју под ве ли ким ути ца јем ра зних ите ре сних гру па, 
пре све га оних ин те ре сних гру па ко је су их до ве ле на власт.“ На ве де но де ло, 
стр. 14.
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Ју го сла ви ји у мно го че му пре суд не за са да шњи ме ђу на род ни 
по ло жај Ре пу бли ке Ср би је.

Ми ло ше ви ће во раз до бље се у пу ној ме ри по кла па ло са 
вла да ви ном Ми ха и ла Гор ба чо ва и Бо ри са Јељ ци на, а у не-
ду гом вре ме ну и са по чет ком пр вог пред сед нич ког ман да та 
Вла ди ми ра Пу ти на. Милошевићевизам, као уну тра ша ња и 
спољ но по ли тич ка прак са је, да кле, ко ин ци ди рао са горбачо
вљевизмом, чи та вим раз до бљем јељцинизмаи, крат ко трај но, 
са ра ним путинизмом.

Са ста но ви шта са ме ра ва ња кон крет них исто риј ски то-
ко ва, те на чи на и об ли ка вла да ња, ипак су уоч љи ве из ве сне 
раз ли ке. Гор ба чов се, ре ци мо, у од но су на Ми ло ше ви ћа, већ 
на ла зио на са мом со вјет ском вр ху и не што ра ни је от по чео 
тзв. перестројку, и ка ко се убр зо по ка за ло - растројку.14

С дру ге стра не, Ми ло ше вић ну у јед ном ча су ни је био 
при хва ћен као „аутен тич ни“ ју го сло вен ски во ђа (не што као 
„но ви Ти то“ или „Сло ба по сле Ти та“?), већ са мо као не по-
жељ ни срп ски пред став ник у срп ској и ју го сло вен ској дра ми. 
Док се ру ски пред сед ни ци ра зних фа за ни су на ту ра ли као 
ли де ри би ло ка кве нео со вјет ске тво ре ви не, до тле је Ми ло ше-
вић на сто јао да бу де не при ко сно ве ни ли дер пост ју го сло вен-
ске Ср би је и при хва ће ни во ђа срп ско/цр но гор ске др жа ве у 
об ли ку сма ње не Ју го сла ви је.

5.Напорнасецесионапетолетка
Бит ну фа зу Ми ло ше ви ће ве вла да ви не (1991-1995) обе-

ле жи ло је за о штра ва ње су ко ба са за пад ним зе мља ма и срп-
ско/ју го сло вен ско од у пи ра ње њи хо вим пла но ви ма за де об ну 
ре ор га ни за ци ју ју жно сло вен ског про сто ра.

Углед на прав ни ца Сми ља Авра мов сма тра да кри за у 
Ју го сла ви ји ни је има ла исто вет не узро ке као она ко ја је по-
тре сла Евро пу, у пред ве чер је хлад ног ра та и пр вим пост-
хлад но ра тов ским го ди на ма, јер су ис точ но е вроп ске зе мље 

14 Ру ски аутор Сер геј Ка ра-Му за је уочио не ко ли ко кључ них сте ре о ти па о пе-
ре строј ки, ко је је у ра зним ета па ма ру ше ња СССР-а пла си ра ла и про па ги ра-
ла ан ти со вјет ска опо зи ци ја. По Ка ра-Му зи у њих спа да ју: 1/ ан ти др жав ност; 
2/ угло га др жа ве екс пло а та то ра; 3/ по вла сти це и ко руп ци ја но мен кла ту ре; 
4/ ус кра ће ни на род; 5/ кри ми нал но ми шље ње; 6/ иза ви ва ње стра ха од гла ди 
и ма ни пу ла ци ја све шћу. Ви де ти: Ка ра-Му за Сер геј, Манипулацијасвешћу, 
књи га дру га, гла ва „Ме та фо ре и сте ре о ти пи пе ре строј ке“, Пре во ди лач ка ра-
ди о ни ца „Ро сић“ - ИП „Ни ко ла Па шић“, Бе о град, 2008, стр. 663-741.
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1989/90. би ле су о че не са про бле мом пре ла ска из со ци ја ли-
стич ког си сте ма ди ри го ва не, план ске при вре де, у ка пи та-
ли стич ки си стем тр жи шне еко но ми је. „На су прот то ме, на 
тлу Ју го сла ви је до го ди ла се ре при за јед не исто риј ске дра ме 
- оне из 1941. Би ла је то, у ства ри, по бе да по ра же них сна га у 
Дру гом свет ском ра ту, ко је су ово га пу та на шле са ве зни ке у 
‘де мо крат ским’ кру го ви ма За па да. Срп ски на род се на шао у 
шо ку; би ла је то тре ћа из гу бље на бит ка у ње го вом две ста го-
ди шњем са ве зни штву са де мо крат ским За па дом: 1941, 1945, 
1991.“15

С дру ге, про тив нич ке стра не гле да но, све ве ће не да ће 
на Бал ка ну та ко ђе су зна чи ле но ве не при ли ке ме ђу чла ни-
ца ма за пад них али јан си – ЕУ и НА ТО. За мр ше ни ју жно сло-
вен ски су ко би су по ста ли пред мет ин тер на ци о на ли зо ва ња, а 
евро а ме рич ки уме ша чи су од ре да ста ли на стра ну от це пље-
них ре пу бли ка.16 Ти ме је Ср би ја оста ла без „тра ди ци о нал них 
са ве зни ка“ и за па ла у изо ла ци ју. Из оп ште ње из тзв. ме ђу на-
род не за јед ни це Ср би ја ни је сво је вољ но иза бра ла, Ср би ју су 
оса ми ле „при ја тељ ске“ си ле из бли жег и да љег окру же ња.

Са гле да ва ју ћи да ле ко се жне учин ке ду го вре ме них ге-
о по ли тич ких кон стан ти, по ли ти ко лог Мом чи ло Су бо тић 
сма тра да је ра за ра ње Ју го сла ви је усле ди ло, пре све га, због 
де ком по но ва ња срп ских зе ма ља и рас пар ча ва ња срп ског чи-
ни о ца као „пред стра же“ ру ског ути ца ја на Бал ка ну и Ме ди-
те ра ну или, ка ко ка же: „Као ‘про ду же не ру ке’ Ру си је, ње не 
‘стра те шке ре зер вне зе мље’“. „То је раз лог“, ис ти че Су бо тић, 
„да се срп ски ет нич ки про стор тре ти ра као ‘нео р га ни зо ва-
ни про стор’, па су на ње му фор ми ра не ан ти срп ске др жав не 
тво ре ви не, а уни шта ва ју се или оти ма ју ле ги тим не и ле гал не 
срп ске др жа ве: РСК, РС и Ко со во и Ме то хи ја, ко је су се као 
‘ге ри ла’ ис пре чи ле аме рич ком и ва ти кан ско-гер ман ском екс-
пан зи о ни зму пре ма Ис то ку.“17

15 Авра мов Сми ља, Алтернативни модел светске заједнице. Цивилно дру
штвоиневладинсектор, гла ва „Про блем Ју го сла ви је“, Но ва Евро па и Евро, 
Бе о град, 2005, стр. 64. 

16 Не мач ки исто ри чар Холм Зунд ха у сен је чи та во раз до бље ет но на ци о нал них, 
ре ли гиј ских, гра ђан ских и те ри то ри јал них су ко ба 1991-1995. на звао „ко сов-
ским вре ме ном“. Зунд ха у сен Холм, ИсторијаСрбијеод19.до21.века, гла-
ва „‘По но во је ко сов ско вре ме’: ра то ви де ве де стих го ди на“, Клио, Бе о град, 
2008, стр. 449-493.

17 Су бо тић Мом чи ло, Српскопитањеданас, гла ва „О фор му ли К=К“, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 180.
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У се це си о ним ета па ма ра та у не ка да шњој Ју го сла ви ји 
(1991-1995), Јељ ци но ва ад ми ни стра ци ја се др жа ла (пре)оба-
зри во и на под јед на кој раз да љи ни од свих се це си јом за хва-
ће них ју го сло вен ских на ро да.18 Из вр сни бал ка но лог, ру ска 
исто ри чар ка Је ле на Гу ско ва уве ре на је у не што са свим дру го: 
„Ми сли ло се ка ко Ру си ји не тре ба об ја шња ва ти ко је у пра-
ву, а ко кри вац. Ми сли ло се да Ру си ју не тре ба убе ђи ва ти да 
за у зме објек ти ван став. Ми сли ло се ка ко ће Ру си ја по мо ћи 
да се очу ва Ју го сла ви ја, јер се и са ма Ру си ја на ла зи у слич-
ној си ту а ци ји. Ме ђу тим, по на ша ње Ру си је је у нај ве ћој ме ри 
би ло нео че ки ва но за Ср би ју и Цр ну Го ру, по што је њен став 
био не до сле дан, не са мо ста лан и ни је во дио ра чу на о ру ским 
на ци о нал ним ин те ре си ма. Објек тив но, Ру си ја је од са мог по-
чет ка за у зе ла ан ти срп ски став.“19

На из ве стан на чин, зва нич на ру ска не у ви ђав ност и 
нео се тљи вост пре ма срп ским и ју го сло вен ским ја ди ма, би-
ле су пост со вјет ски дуг анар хи сти Ба ку њи ну и ко му ни сти ма 
Троц ком, Ле њи ну и Ста љи ну, и њи хо вом схва та њу ју жно сло-
вен ског устрој ства со вјет ских ре пу бли ка.  По сле Вил со но вог 
вер сај ског на че ла „са мо о дре ђе ња европ ских на ро да“,20 со-
вјет ски прин цип на ци о нал ног са мо о пре де ље ња и ауто но ми-
је био је угра ђен у те ме ље ав ној ског кон цеп та ју го сло вен ског 
фе де ра ли зма.

Ју го сло вен ска ком пар ти ја је при гр ли ла по ли тич ко „вје-
ру ју“, ко је је про гла сио Ле њин у бро шу ри „О пра ву на ци ја 
на са мо о пре де ље ње“ из 1917. го ди не. На че твр том кон гре су 
Ко мин тер не у Дре зде ну 1928. оформ ље но је ста но ви ште о  

18 Шта ви ше, ис ка за на су број на ми шље ња да Ру си ја ни је увек, па чак ни пре-
те жно, би ла бла го на кло на пре ма Ср би ма. Исто ри чар Алек сан дар Ти мо фе јев 
ис ти че да: „Спа да у до мен ми то ва и на вод на при сност ру ских ве за са Ср-
би јом. Од но си са Цр ном Го ром, Бо сном и Хр ват ском ни су го ри, ако ни су и 
бо љи, од оних ко ји су се ус по ста ви ли из ме ђу Мо скве и Бе о гра да.“ Ти мо фе јев 
Алек сан дар, „Ми то ви о Ру си ји и ди на ми ка раз во ја ру ских спољ но по ли тич-
ких ин те ре са на за пад ном Бал ка ну“, стр. 48, Тре ћи из ве штај про јек та Праће
њерускосрпскиходноса, Isac fond. До ступ но на адре си: www.isac-fond.org

19 Гу ско ва Је ле на, Историјајугословенскекризе2.Криза19902000, гла ва „По-
у ке исто ри је, ИГАМ, Бе о град, 2003, стр. 257-258. 

20 О то ме у ши рем сми слу: Wil son Wo o drow, Novasloboda(TheNewFreedom),
Pozivnasolobođenjeplemenitihnarodnih snaga, po gla vlje „Oslo bo đe nje ži vih 
na rod nih sna ga“, str. 149-159, Knji ža ra Va bič, Za greb, 1920. Да ље: Se ton-Wat son 
Hugh, Nacijeidržave.Ispitivanjeporijeklanacijaipolitikenacionalizma, gla va 
„Evro pa po kre ti za na ci o nal no je din stvo“, po gla vlje „Ju go sla ve ni“, Glo bus, Za-
greb, 1980, str. 139-148.
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ве ли ко срп ској по ша сти и Ју го сла ви ји као „тру лој вер сај ској 
тво ре ви ни“. Бољ ше вич ко ви ђе ње Кра ље ви не Ју го сла ви је 
сво ди ло се на по зна ту ме та фо ру „там ни це на ро да“. Од та да је 
ти ња ла иде ја о ства ра њу ви ше ма лих ју жно сло вен ских ко-
му ни стич ких ре пу бли ка, на осно ву кла сног и на ци о нал ног 
са мо о дре ђе ња. Ка ко је за па зио Мом чи ло Су бо тић, упра во на 
том осно ву је кон сти ту и са на пр во Ру ска Фе де ра ци ја 1918, а 
он да и СССР 1922. го ди не. Су бо тић на во ди да је „Ле њи нов 
став о пра ву на са мо о пре де ље ње до от це пље ња пре у зет и са-
др жан у свим ју го сло вен ским уста ви ма од 1946. до 1974. го-
ди не.“21

Фе де рал на Ју го сла ви ја се мно го ка сни је оди ста по це-
па ла на ју жно сло вен ске ли ма не и фе де ра те, до ду ше не у до-
слов ном ко му ни стич ком, тј. са мо у прав ном и со вјет ском већ 
у ре вер зи бил ном, ре ста у ра тор ско-тран зи ци о ном и пост ко-
му ни стич ком об ли ку. Све јед но, со вјет ски фе де рал ни кон-
цепт ју жно сло вен ског пар ти ку лар ног „са мо ор га ни зо ва ња“ и 
одр жа вље ња оства рен је у ка му фли ра ном ви ду упра во у пр-
вој фа зи јељ ци ни зма, мо жда чак и без Је љиц но ве пу не све сти 
о ствар ном сме ру и при ро ди исто риј ских то ко ва на ју го сло-
вен ском про сто ру.

6.Агресијаиокупација
У тре ћој и по след њој фа зи Ми ло ше ви ће ве вла да ви-

не (1995-2000) би ла је са о бра зна дру га, та ко ђе за вр шна фа за 
вла да ви не Бо ри са Јељ ци на. Не га тив ни ре зул та ти ге о по ли-
тич ког раз ла га ња СССР-а и СФРЈ су већ би ли ви дљи ви, али 
и не јед на ки до ме ти и рас ко ра ци, та ко ђе.

У по след њих пет го ди на вла да ви не, од но вем бар ског 
са ми та рат них во ђа у Деј то ну 1995. до сеп тем бар ско/ок то-
бар ског гу бит ка вла сти 2000. го ди не, Сло бо дан Ми ло ше вић 
ни је ус пео да се при бли жи за пад ним си ла ма и по ста не при-
хва тљив ак тер по ли тич ких зби ва ња. Шта ви ше, иако је од-
мах по Деј то ну про гла шен за „фак тор ми ра и си та бил но сти у 
ре ги о ну“, не ду го по том на мак ну та му је прет ход но скро је на 
обра зи на од бој ног ло кал ног дик та то ра.

21 Су бо тић Мом чи ло, Новија српска политичка историја, гла ва „Се це си ја у 
ре жи ји ве ли ких си ла“, по гла вље „Се лек ти ван при ступ пра ву на са мо о пре-
де ље ње“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006, стр. 107.
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Упо ре до са по др шком опо зи ци ји у Ср би ји, за пад не зе-
мље су по ступ но али не за у ста вљи во отва ра ле дру гу фа зу ре-
кон струк ци је пост ју го сло вен ског ре ги о на. На рав но, ра ди ло 
се о фа зи Б про ду же не се це си је, ово га пу та на те ри то ри ји 
са ме Ср би је (са Цр ном Го ром). За о штре но је пи та ње ко сов-
ских Ал ба на ца, на про ве ре ној ма три ци „за шти те“ њи хо вих 
то бо же угро же них и оспо ре них ин ди ви ду ал них и ко лек тив-
них пра ва, уз све ја че прет ње ин тер вен ци јом.

Ми ло ше ви ћев ре жим у Ср би ји је за пао у сте ге еко ном-
ске и по ли тич ке изо ла ци је ко је су за пад не зе мље при ме ни ле 
као фи нал ну ефи ка сну ме ру пред отво ре ну агре си ју на СРЈ. 
Агре си ја НА ТО на тре ћу Ју го сла ви ју се по том оди ста и до-
го ди ла.22

Ми ло ше ви ће ви спољ но по ли тич ки на по ри да про на ђе 
са ве зни ке у Евро пи и све ту ни су уро ди ли пло дом. За ми сли 
ства ра ња из ве сне ис точ но е вроп ске или бал кан ске ге о по ли-
тич ке и др жав не асо ци ја ци је, у ча су пу ног за пад ног три јум-
фа и инерт ног и ма ло ду шног јељ ци ни зма, па да ли су у во ду. 23

У за пад ним кру го ви ма срп ске за ми сли стра те шких и 
так тич ких са ве за и др жав них кон фи гу ра ци ја из гле да ле су 
не са мо ана хро но, не го и фан та зма го рич но. Све оно у шта 
се очај нич ки уздао срп ски еста бли шмент и од ре ђе ни ин те-
лек ту ал ни сло је ви у Ми ло ше ви ће вом раз до бљу - словенство,
панславизам, словенофилство, православље,24 византијска
баштина,русофилија,25источњаштво - у том ча су ни је би ло 
функ ци о нал но. У ства ри, пре је спа да ло у до мен сен ти ме на та 
и исто ри је нео ства ре них ин те гра ци о них иде ја не го у де ло-
твор не по ли тич ке вред но сти.26 Не што ка сни је, чак и по сле 

22 О то ме у це ли ни: „НА ТО ге но цид над срп ским на ро дом. Де сет год ина од 
бом бар до ва ња“, те мат ски број ча со пи са Двери српске, бр. 41, 1/2009, стр. 
1-96. Та ко ђе: Сведочанствао улозиВојске Југославије у одбраниСРЈуго
славијеодагресијеНАТО1999, Клуб ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је, Бе о град, 
2009.

23 О то ме: Јо ва но вић Вла ди слав, Раткојисемогаоизбећи.Увртлогујугосло
венскекризе, гла ва „Фан том ју го сло вен ско-грч ке кон фе де ра ци је“, стр. 198-
201, Но лит - Киз ал те ра, Бе о град, 2009.

24 Ви де ти, на при мер: Ра ду ло вић Мар ко, Економскаунијаправославнихбал
канскихземља, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1998.

25 О обр ну том, не ру со фил ном, већ скеп тич ком од но су спрам исто риј ских ве за 
Ср би је и Ру си је, ви де ти: Иг ња то вић Ја ков, „Шо ви ни зам ру ски у Ср ба“, Пу
блицистичкисписи, стр. 67-82, дру га књи га, Но ви Сад - При шти на, 1989.

26 По ли ти ко лог ју го но стал гич них и гра ђа ни стич ких скло но сти, Сло бо дан 
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2000, у је ку досомахије, у по ли тич ком и кул тур ном жи во ту 
Ср би је оста ће упор ни за го вор ни ци пре до че них иде ја.27

На ру ској по ли тич кој и кул тур ној сце ни по ме ну те за-
ми сли об је ди ња ва ња и уза јам но сти сло вен ских а, он да, и ру-
ског и срп ског на ро да у ис точ но е вроп ском кон тек сту, има ле 
су сим па ти је и по др шку ка ко ме ђу гра ђа ни ма, та ко и ме ђу 
ин те лек ту ал ци ма, књи жев ни ци ма и умет ни ци ма, тра ди ци о-
нал не, на ци о нал не и па три от ске ори јен та ци је. По др шка, до-
ду ше, ни је из о ста ја ла ни у вој ним и цр кве ним кру го ви ма и, 
на ро чи то, ме ђу де пу та ти ма Ру ске ду ме. Но, све то ни је би ло 
до вољ но за про ме ну од бој ног ста ва Јељ ци но ве ад ми ни стра-
ци је пре ма ју го сло вен ском и срп ском пи та њу.

Иако сим бо лич ки ва жна, уло га Ру си је у рас пли та њу ју-
го сло вен ског, срп ског и ко сов ског чво ра у том ча су ни је би-
ла де ло твор на. Клин то но ва ад ми ни стра ци ја је при да ва ла тек 
ми ни мал ну ва жност ру ским ре ак ци ја ма, тре ти ра ју ћи Јељ ци-
но ву по ли тич ку без/вољ ност у ди мен зи ја ма ре ал них учи на-
ка, ко ји су на спољ но по ли тич ком пла ну би ли ма ли. За пад-
ња ци су пра во вре ме но уочи ли да Бо ри са Јељ ци на не кра се 
вр ли не бор бе но сти и чвр сти не, па су сво је по те зе гра ди ли на 
са зна њу о ко ле бљи во сти, а ме сти мич но и хи ро ви то сти ње го-
вог пред сед ни ко ва ња.

Не ко о пе ра тив на Ми ло ше ви ће ва Ср би ја је сме та ла Јељ-
ци но вој ко о пе ра тив ној Ру си ји. За то та ква Ср би ја и та ква Ру-
си ја, и по ред обо стра них ру со фил них и ср бо фил них илу зи ја, 
ни су мо гле искре но да са ра ђу ју. Тра ди ци о нал на уза јам ност 
и сим па ти је су ме ђу огром ном ве ћи ном гра ђа на обе зе мље 
не сум њи во по сто ја ле, али по ли тич ки ни су уз вра ћа не.28 Ру-

Инић се, чак, на ру гао би ло ка квој иде ји про ис тич ног пре у сме ре ња: „Ам би-
ци ја Ср би је да бу де део но во га Ис то ка кроз на вод ни мул ти по ла ри зам ка ри-
ка ту рал но под се ћа на на сто ја ња не ка да шњег иран ског ша ха Ре зе Па хла ви ја 
да об но ви Пер зиј ско цар ство.“ Инић Сло бо дан, „Ср би ја као за тво ре но дру-
штво: ин су фи ци јен ци ја тран зи ци о них мо гућ но сти“, збор ник, Потенцијалза
промене, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2002, стр. 41.

27 Пи сац, сли кар и пу бли ци ста Дра гош Ка ла јић ће 2005. у шпен гле ров ском и 
де го лов ском ду ху пи са ти: „Европ ска им пе ри ја од Реј кја ви ка до Вла ди во сто-
ка, су шта су прот ност ЕУ, до и ста не ма ал тер на ти ве у усло ви ма сло ма ци ви-
ли за ци је За па да. Ва ља пре ки ну ти бе ло свет ско ис цр пљи ва ње у сми ца ли ца-
ма јед ног пот пу но тру лог по ли тич ког си сте ма, оку пи ти нај бо ље и при пре-
ми ти про грам ве ли ког ус пра вља ња Ср би је из ру ше ви на.“ Дра гош Ка ла јић, 
„Све тлост сло ве но фил ске ви зи је“, не дељ ник Огледало стр. 25, 8. јун 2005.

28 О то ме: Кне же вић Ми лош, Крстарећадемократија.АгресијаНАТОнаЈу
гославију24.март–11.јун1999. гла ва „Ру ско-срп ске че жњи ве скри ва ли це“, 
ДП „Ђу ро Са лај“, Бе о град, 1999, стр. 143-159.
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си ја се, за пра во, стра те шки и епо хал но по ву кла са Бал ка на 
и пре пу сти ла сло бо ду рас кра ја ња ју жно сло вен ских гра ни ца 
за пад ним ин тер вен ци о ни сти ма. Ру си ја не са мо да ни је ре-
а го ва ла на уво ђе ње санк ци ја и ем бар га пре ма СРЈ, не го се 
1992. со ли дар но при дру жи ла за пад ним ка зне ним ме ра ма. 
Ни је оста ла ни трун ка од то ли ко же ље не сло вен ске со ли дар-
но сти.29 Не по вољ на си ту а ци ја се ни је бит но про ме ни ла ни 
по сле спо ра зу ма у Деј то ну (1995), а ни уочи коб не 1999. го-
ди не.30

На по слет ку, 1999. го ди не, у кул ми на ци ји су ко ба СРЈ и 
за пад них зе ма ља, ка да је из Бе о гра да сти гао зах тев да Ср би-
ја уђе у са вез са Ру си јом и Бе ло ру си јом, зва нич на Мо сква се, 
и по ред мно го број них про те ста упри ли че них ши ром Ру си је 
у при лог Ср би је, оглу ши ла и ћу та ла.31 Све што је учи ње но 
ра ди уми ре ња до ма ћег јав ног мње ња ти ца ло се из не над ног 
де сан та ру ских спе ци ја ла ца на аеро дром Сла ти на код При-
шти не у ју ну 1999. го ди не. Јељ ци но во ма ни фе сто ва ње то бо-
жње бри ге - и ни шта ви ше!?32

Са на кнад не тач ке гле ди шта, ла ко је ви дљи во да су 
се од ла сци са вла сти Ми ло ше ви ћа и Јељ ци на у вре мен ском 
сми слу го то во по кло пи ли. Вла ди ми ру Пу ти ну је, за пра во, 
пре о ста ло да се опре зно осве до чи у по след њи де ве то ме сеч ни 
ин тер вал спла шња ва ња Ми ло ше ви ће вог пред сед нич ког ман-
да та (од ја ну а ра до пре вре ме них из бо ра сеп тем бра/ок то бра 
2000) Очи глед но да је по сле рат но вре ме, тј. не пу них го ди ну 
и по Ми ло ше ви ће ве вла сти, бит но за ви си ло од ре зул та та за-

29 О то ме да ли је уоп ште мо гу ћа би ло ка ква уза јам ност и је дин ство пра во слав-
них Сло ве на пи ше: Ми ло ше вић Зо ран, Куповинадржаве, гла ва „Да ли је 
мо гу ће је дин ство пра во слав них Сло ве на?“,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2008, стр. 129-143.

30 Кне же вић Ми лош, Косово–данпосле.КосметскетемеII, гла ва „Уочи по-
се те Сло бо да на Ми ло ше ви ћа Бо ри су Јељ ци ну. Све ве ћа опа сност од су ко ба“, 
Ри вел Ко, Бе о град, 2007, стр. 95-108.

31 За ни мљи во је да се по је ди ни срп ски ин те лек ту ал ци још увек за ла жу за срп-
ско/ру ски др жав ни са вез. Ме ђу њи ма сва ка ко пред ња чи исто ри чар Ве се лин 
Ђу ре тић, ко ји иде ју ру ско/срп ске др жа ве че сто ис ти че у ме ди ји ма. Ви де ти: 
Ђу ре тић Ве се лин, „Кон фе де ра ци ја Ру си ја-срп ске зе мље - је ди ни је спас за 
срп ство“, днев ник Гласјавности, 9. мај 2008. Од истог ауто ра, та ко ђе: „Ру-
ска ба за пра ви рав но те жу“, ин тер вју, днев ник Гласјавности, 7. јул 2008.

32 О ру ском вој ном и без бед но сном при су ству на ора ће ним ју жно сло вен ским 
про сто ри ма, ви де ти збор ник: РускимиротворцинаБалкану, Дру штво срп-
ско-ру ског при ја тељ ства и ру ске ди ја спо ре, Ру ска Ака де ми ја на у ка - Цен тар 
за из у ча ва ње са вре ме не бал кан ске кри зе, Но ви Сад, 2007.
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пад не агре си је на СРЈ и чи ње ни це да је из Ср би је из вла шће но 
Ко со во и Ме то хи ја. Без об зи ра на та да шња и са да шња ту ма-
че ња ис хо да тро ме сеч ног су ко ба СРЈ и НА ТО-а, и то да ли се 
ис ход тог су ко ба ту ма чи као по раз, по бе да или и као по раз и 
по бе да, го лим оком је по ста ло ви дљи во да је Ср би ја пот пу но 
ис ти сну та са те ри то ри је сво је ју жне по кра ји не.

7.УвиђањепроблемаКосова
Зо ран Ђин ђић ни је до шао на по ли тич ки врх од мах по-

сле Ми ло ше ви ће вог си ла ска са вла сти, јер се на фор ма лом 
вр ху двој не фе де ра ци је уме сто ње га об рео Во ји слав Ко шту-
ни ца. Спо чет ка, да кле, је дан од пр ва ка ДОС-а, Ђин ђић ни-
је из гле дао, ни ти био све мо ћан. За раз ли ку од Јељ ци на ко-
ји је пред ло жио Пу ти на за на след ни ка, Ми ло ше вић, са свим 
ра зу мљи во, ни је пред ло жио ни Ко шту ни цу ни Ђин ђи ћа. О 
Зо ра ну Ђин ђи ћу Сло бо дан Ми ло ше вић је имао нај го ре, ско-
ро пре зри во ми шље ње. У свом пред по след њем го во ру, са мо 
три да на пре гу бит ка вла сти, Сло бо дан Ми ло ше вић је јав но-
сти на зна чио да ДОС за сту па ин те ре се вла да ко је су но си о-
ци при ти са ка на Ју го сла ви ју. „Њен ствар ни шеф ни је њи хов 
кан ди дат за пред сед ни ка др жа ве. Њен ду го го ди шњи шеф је 
пред сед ник Де мо крат ске стран ке и са рад ник вој не али јан се 
ко ја је ра то ва ла про тив на ше зе мље. Он сво ју са рад њу са том 
али јан сом ни је мо гао ни да са кри је. Уоста лом, чи та вој на шој 
јав но сти је по знат ње гов апел НА ТО да се Ср би ја бом бар ду је 
оно ли ко ко ли ко је нео п ход но да би се њен от пор сло мио.“33 

По треб но је ре ћи да Зо ран Ђин ђић фор мал но ни је био 
пр ви чо век ДОС-а, ма да се по из вр ше ном пре о кре ту, по сле 
2000, вр ло бр зо из бо рио за чел но ме сто у срп ској по ли ти ци. 
Да би по стао по ли тич ки ли дер Ср би је, Ђин ђић је мо рао да 
ума њи реј тинг и по мра чи сла ву Ко шту ни це и Дра шко ви ћа, 
што је убр зо и ура дио.

Зо ран Ђин ђић је, да кле, у по рет ку мо ћи не те ста мен тал-
но, у по сти збор ном пре о кре ту и пре ра спо де ли сна га, на сле-
дио Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, ма ни фест но од ба цу ју ћи мило
шевићевство. Опо вр га ва ње Ми ло ше ви ће вог по ли тич ког на-
сле ђа у свим мо гу ћим сфе ра ма под ра зу ме ва ло је от кла ња ње 
33 Ми ло ше вић Сло бо дан,  Прилогисторијидвадесетогвека, „Обра ћа ње гра-

ђа ни ма пред дру ги круг пред сед нич ких из бо ра, 2. ок то бра 2000.“, Тре ћи ми-
ле ни јум, Бе о град, 28. јун 2008, стр. 268.
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не спо ра зу ма, те пре ста нак су ко ба и не при ја тељ ства пре ма 
За па ду. Од у ста ти од про ти вље ња за пад ним на ме ра ма ни је 
би ло ни ма ло ла ко јер За пад, што ће Ђин ђић убр зо уви де ти, 
ни је на пу стио ста ри план пре кра ја ња пост ју го сло вен ске Ср-
би је. 

Зо ран Ђин ђић је, ма кар и на крат ко, био све стан пре-
до че не по ти вреч но сти, о че му све до че ње го ве ре чи да не ће 
при хва ти ти ни фор мал ну ни фак тич ку не за ви сност Ко со ва. 
„Ми смо по след њих го ди на ми сли ли да ће мо са об но вље ним 
и осна же ним ме ђу на род ним кре ди би ли те том вр ло бр зо се би 
обез бе ди ти же ље не пло до ве. Да ће свет ре ћи: ‘Е по што сте 
са да де мо крат ска Ср би ја, по но во до би ја те на Ко со ву и Ме-
то хи ји над ле жно сти ко је сте има ли’. То се већ по ка за ло као 
не тач но. Бо јим се да се не ке ства ри ни су бит но про ме ни ле 
од тре нут ка кад сам пре се дам-осам го ди на, на јед ном пре-
да ва њу у Аме ри ци, ре као да ми та да шња аме рич ка по ли ти ка 
ли чи на Ти то во ‘Сла ба Ср би ја - ја ка Ју го сла ви ја’.“34

Зо ран Ђин ђић је био из не на ђен и раз о ча ран по на ша-
њем за пад них по ли ти ча ра, иако су све окол но сти пре то га 
упу ћи ва ле на кон ти ну и ра но не га тив ну по ли ти ку За па да пре-
ма Ср би ји и Ју го сла ви ји. За Ђин ђи ћа, су о че ног са про ду же-
ним за пад ним усло ви ма и при ти сци ма, ипак ни је сме ло да 
бу де ика квих из не на ђе ња. Зар ње му то ли ко омра же ни прет-
ход ник ни је ви до ви то про ре као оно што се спре ма. Сло бо дан 
Ми ло ше вић је, на и ме, ука зао да би у слу ча ју ус по ста вља ња 
вла сти ко ју по др жа ва НА ТО, Ју го сла ви ја не из бе жно по ста ла 
зе мља чи ја би те ри то ри ја би ла рас пар ча на. „У скло пу те по-
ли ти ке рас пар ча ва ња Ју го сла ви је, Ко со во би би ло пр ва жр-
тва. Ње гов са да шњи ста тус би се про гла сио за ле га лан и де-
фи ни ти ван. То је пр ви део Ср би је са ко јим би она мо ра ла да 
се опро сти, не из ра жа ва ју ћи при том чак ни на ду да ће јој тај 
део ње не зе мље би ти вра ћен.“35

У тек сту „Ђин ђи ће ва ко сов ска по ли ти ка“ Ду шан Ја њић 
из но си ми шље ње да је те шко го во ри ти о Ђин ђи ће вој по ли-

34 Пре ма: Ђин ђић Зо ран, „Ко со во ни је мо не та за пот ку су ри ва ње“, (текст по-
во дом че тво ро го ди шњи це уби ства Зо ра на Ђин ђи ћа), днев ник Новости, 13. 
март 2007, стр. 2.

35 Ми ло ше вић Сло бо дан, Прилогисторијидвадесетогвека, „Обра ћа ње гра ђа-
ни ма пред дру ги круг пред сед нич ких из бо ра, 2. ок то бра 2000.“, Тре ћи ми ле-
ни јум, Бе о град, 28. јун 2008, стр. 268.
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ти ци пре ма Ко сме ту, јер је се она сво ди ла на са мо не ко ли ко 
на ја ва кон крет них по те за ко ји ни ка да ни су оства ре ни. Уз то, 
по Ја њи ће вом ми шље њу, Ђин ђи ћев лич ни при ступ се до не-
кле раз ли ко вао од зва нич ног ста ва Бе о гра да, нај ви ше у оце-
ни да вре ме не ра ди за Ср би ју,36 али и да се ни ка ко не би тре-
ба ло пре пу сти ти па сив но сти и че ка ти до га ђа је, већ им тре ба 
ићи у су срет. „Ђин ђић је кре нуо са не чим што је из гле да ло 
као но ви при ступ, да Ср би ја ни је оп сед ну та те ри то ри јом, али 
је вр ло бр зо по чео да по ве зу је пи та ња Ре пу бли ке Срп ске и 
Ко со ва. У су шти ни то су би ле иде је До бри це Ћо си ћа“.37

8.Ђинђићевпоучак
Да ли је Ђин ђи ћев тра гич ни жи вот ни и по ли тич ки слу-

чај ишта по у чио срп ске по ли ти ча ре? Или се ње го ва крат ко-
вла да пост ми ло ше ви ћев ска епи зо да за ту ри ла у кон стан та ма 
два де се то го ди шње ге о по ли тич ке де струк ци је?

Као не ка да, и да нас су ми шље ња о при ро ди Ђин ђи ће-
ве по ли тич ке по ја ве у срп ској по ли тич кој јав но сти ду бо ко 
по де ље на. Док га јед ни не ува жа ва ју и не це не јер ње го ву 
по ли тич ку по ја ву сме шта ју у зо ну до ди ра по ли ти ке и кри-
ми на ла,38 дру ги га уз но се и про гла шва ју је ди ним истин ским 
ре фор ми стом у вре ме ну по сле Ми ло ше ви ћа. Та ко на при мер, 

36 Пи та ју ћи се да ли је Во ји слав Ко шту ни ца био др жав ник и ви зи о и нар, исто-
ри чар Ко ста Ни ко лић сма тра да су до га ђа ји Ко шту ни цу пре ти ца ли, што је 
ука зи ва ло да не ма иде ју ко ју би до след но сле дио: „Ка да је Зо ран Ђин ђић од 
ме ђу на род не за јед ни це за тра жио да хит но от поч ну пре го во ри о де фи ни са њу 
ко нач ног ста ту са Ко со ва и Ме то хи је, јер је би ло очи глед но да је сти ту а ци ја 
пот пу но из ма кла кон тро ли, Ко шту ни ца је го во рио о ‘ола ко обе ћа ној бр зи-
ни’, и о ‘не по треб ном ју на че њу срп ског пре ми је ра’ (...) Чвр сто је ве ро вао да 
у ре ша ва њу ко сов ског про бле ма вре ме ра ди за Ср би ју.“ Ни ко лић Ко ста, (По-
по вић Не бој ша), ВојиславКоштуница–једнакаријера, гла ва „Тех но ло ги ја 
вла сти Во ји сла ва Ко шту ни це“, ЈУ КОМ, Бе о град, 2006, стр. 358. 

37 Упо ре ди ти: Пе тро вић Мар ко, „Ђин ђи ће ва ко сов ска по ли ти ка“, днев ник По
литика, стр. 6, 14. март 2007. Ви де ти, та ко ђе: Ђин ђић Зо ран, СрбијауЕвро
пи.Ауторскитекстовииинтервјуи, гла ва „Пер со нал на а не те ри то ри јал на 
пра ва“, Тан југ, 2004, стр. 57-61.

38 Ви де ти: Ива но вић Жи во та, ЗоранЂинђићумрежимафије, гла ва „У мре-
жи под зе мља“, Бе ле тра, Бе о град, 2004, стр. 31-135. У по го во ру по ме ну тој 
књи зи Ни ко ла Ми ло ше вић за Ђин ђи ћа ка же: „Оста ви ти гра ђа не це ле јед не 
зе мље без стру је и га са, што зна чи и без во де, удру жи ти се чак и са Ле ги јом 
за рад ру ше ња Ми ло ше ви ћа и осва ја ња вла сти, пре тва ра ти се да сте ис кре ни 
по што ва лац пра во сла вља... све то по ти че из јед ног истог ду шев ног скло па, 
из јед ног истог из во ра – ве ли ке и без об зир не жуд ње да се осво ји и за др жи 
власт.“ На ве де но де ло, стр. 333.
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по ли ти чар ка Ве сна Пе шић ис ти че да су ди на ми ку по сле 5. 
ок то бра обе ле жи ли: „по ку ша ји мо дер ни стич ке вла де и ње-
ног пред сед ни ка Зо ра на Ђин ђи ћа да ре фор ми шу Ср би ју  и  
иде о ло шки је про јек ту ју  као др жа ву европ ских вред но сти. 
Пре ми јер Ђин ђић је био све стан да је та по зи ци ја ма њин ска 
и да за њу не ма по ли тич ки ле ги ти ми тет. Уте ме ље ње за свој 
про је кат на ла зио је у ду го трај ним им пул си ма ка мо дер ни за-
ци ји (сви су за вр ши ли не у спе хом), соп стве ном раз у ме ва њу 
мо дер не др жа ве и ам би ци ји да Ср би ју уве де у Евро пу.“39 

Кри ти ку ју ћи уно сно по ли ти ча ра ње, па ра по ли ти ку и 
про па ган ди сти ку ов да шњих „уче них“ ен џи о о ва ца, со ци о-
лог Мир ја на Ра до ји чић на во ди њи хо ве ста во ве и ка рак тер 
скра ће не Ђин ђи ће ве ета пе до со кра ти је: „Вре ме крат ко трај не 
Ђин ђи ће ве вла да ви не има се, да кле, сма тра ти не ком вр стом 
из у зет ка, ре фор ми стич ког и про-за пад ног ин ци ден та у кон-
ти ну и ра ном то ку срп ског кон зер ва ти ви зи ма и ан ти за пад ња-
штва.“40

Али, на ве де ни ста во ви ука зу ју на про ђин ђи ћев ски при-
стра сну ма њи ну. Јер, над Ђин ђи ће вим оп ти ми стич ким илу-
зи ја ма одав но се над нео де пре сив ни облак ра за ра ња ју жно-
сло вен ског и срп ског про сто ра, оних ко ји „ве дре и обла че“ 
– одБадинтерадоБајдена!?

По ка за ло се да по сао са Ср би јом на Бал ка ну за аме рич-
ку ад ми ни стра ци ју ни у ко ли ко ни је за вр шен пу ком сме ном 
Ми ло ше ви ћа и ње го ве но мен кла ту ре. И пре ми јер срп ске вла-
де Ђин ђић и пред сед ник СРЈ Ко шту ни ца су се, за пра во, на-
шли пред ви дљи вим и не ви дљи вим те шко ћа ма одр жа ња на-
ци о нал ног и др жав ног кон ти ну и те та, у бит но про ме ње ним 
по ли тич ким усло ви ма. Исто вре ме но, по ста ло је ви ди љи во да 
се пре кон по но ва ни ан самбл тран зи ци о не вла сти пре ма по ли-
тич ком те ме љу сво га ус по ста вља ња од но си на ве о ма раз ли-
чи те на чи не. Пост пе но су се фор ми ра ле стру је прагматиста 
39 Пе шић Ве сна, „На ци о на ли зам не мо гу ће др жа ве – оквир за раз у ме ва ње не у-

спе ле ле ги ти ма циј ске тран зи ци је у Ср би ји“, гла ва „По ку ша ји про ме не и от-
по ри про ме на ма“, у збор ни ку Измеђуауторитаризмаидемократије, књи га 
тре ћа, НационалниидржавниинтересмодернеСрбије, ЦЕ ДЕТ – ФЕС, Бе о-
град, 2007, стр. 68.

40 Ра до ји чић Мир ја на, Историја у кривом огледалу.Невладине организације
уСрбијииполитикаинтерпретирањаскоријејужнословенскепрошлости, 
гла ва „Не вла ди не ор га ни за ци је у Ср би ји и по ли ти ка ин тер пре ти ра ња ско-
ри је ју жно сло вен ске про шло сти“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2009, стр. 92.
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и легалиста, што је озна чи ло по тре бу да сва ко на свој на-
чин раз лу чи гре шке прет ход ног раз до бља, од кон ти ну ал них 
вред но сти и ци ље ва ко је је, у ослон цу на пре по зна те на ци о-
нал не и др жав не ин те ре се, тре ба ло да за сту па ју.41

Из ве сно вре ме до со крат ска оли гар хи ја, или „до сман-
ли је“ - ка ко их је на ди рек тан и не за бо ра ван на чин од ре дио 
Ко ста Ча во шки42 - ни су до вољ но раз у ме ли сми шље ну инер-
ци ју евро а ме рич ке по ли ти ке. У до со ма хиј ским на по ри ма 
пре по зна ва ла се на ив на и уто пич на те жња да се из ме не ер во-
а ме рич ка схва та ња о при ро ди срп ске др жа ве по сле не стан ка 
ве ли ке Ју го сла ви је. Тај уза луд ни по сао ма ски ран је стал но 
по гре шним вре мен ским прог но за ма ча са у ко ме ће за пад не 
си ле, под при ти ском убе дљи вих ар гу ме на та, схва ти ти пу ну 
исти ну срп ског пи та ња. По том би, на вод но, про ме ни ле ста-
во ве и ко нач но ста ле на срп ску стра ну ко ја је, иона ко, са про-
де мо крат ском вла дом већ на за пад ној стра ни.

9.ДалисуМилошевићеваипост/досовска
спољнаполитикасличне?

У на уч ним ту ма че њи ма слич но сти и раз ли ка, тј. про-
мен љи во сти ви зу ра спољ не по ли ти ке Ср би је по сто је и дру-
га чи ја ста но ви шта. Та ко, на при мер, на осно ву уви да да су 
ми ло ше ви ћев ска и пост ми ло ше ви ћев ска, тј. до сов ска спољ на 
по ли ти ка, под јед на ко тран зи циј ске, по ли ти ко лог и аме ри ка-
но лог Ду шан Ни ко лиш сма тра да су обе би ле и оста ле не спо-
соб не да од го во ре на гло бал не иза зо ве, и то из раз ли чи тих 
по бу да. Пр ва, јер је у рат ни рас плет се це си је ушла оси ро ма-
ше на и без са ве зни ка; дру га јер је на власт до шла као по зи-
цо ни ра на опо зи ци ја, уз обил ну фи нан сиј ску по др шку спо ља, 
оства ру ју ћи при том „тран сми си о ну спољ ну по ли ти ку“ уз 
по ви но ва ње Ва шинг то ну и Бри се лу „на лик но вој Ко мин тер-
ни“. Ни ко лиш у истом сме ру за кљу чу је: „Из ме ђу спољ них 
по ли ти ка и ме ђу на род ног по ло жа ја Ср би је (Са ве зне Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је – СРЈ, Др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на 

41 Те жњу да то бо же на уч ним пу тем до ка же кри ми но ге ну осно ву Ко шту ни чи не 
по сток то бар ске по ли ти ке ис по љио је исто ри чар Ко ста Ни ко лић. Упо ре ди ти: 
Ни ко лић Ко ста, (По по вић Не бој ша), ВојиславКоштуница–једнакаријера, 
део „На вла сти (2000-2005)“, гла ва „‘Лег(иј)али зам’“, ЈУ КОМ, Бе о град, 2006, 
стр. 209-214.

42 Ча во шки Ко ста, Сагаодосманлијама, гла ва „Реч уна пред“, Ор фе ус, Но ви 
Сад, 2002, стр. 6.
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Го ра - СЦГ), или, јед но став ни је а не ма ње тач но ре че но, Бе о-
гра да Ми ло ше ви ћев ског, ‘пред тран зи ци о ног’, ‘пред(не)де мо-
крат ског, ‘ко му ни стич ког’ пе ри о да, с јед не стра не, и Бе о гра-
да ђин ђи ћев ско-ко шту ни чев ско-до сов ског и пост до сов ског, 
тран зи циј ског, де мо крат ског, ‘нео ли бе рал но-ка пи та ли стич-
ког’, про е вро у ни о ни стич ког и про на тов ског (про а ме рич ког) 
пе ри о да, су штин ски гле да но, не ма раз ли ка.“43

Би ло ка ко би ло, укло пље на у ге о по ли тич ку за ми сао 
ма кро-ре ги о на тзв. За пад ног Бал ка на, Ср би ја је „кру ни са на“ 
пред кан ди дат ским тр но вим вен цем ула ска у Европ ску уни-
ју. Та ко је иде о ло шки дис курс Ср би је као (ваљ да ис точ ног) 
де ла За пад ног Бал ка на, уз хуч ну ман тру „бе зал тер на тив не 
Евро пе“, тј. „ула ска Ср би је у Евро пу“, по стао ов да шњи не из-
бе жни услов би ло ка кве де ба те о спољ но по ли тич ким стре-
мље њи ма зе мље.

Ре ал ност је упу ћи ва ла на са зна ње да се по ли тич ка, ло-
ги стич ка и фи нан сиј ска по др шка,44 ко ју је За пад у прет ход-
ној де це ни ји пру жао ан ти ми ло ше ви ћев ској опо зи ци ји, пре-
то чи ла у пу ну са рад њу не ка да шње опо зи ци је, са да већ сна ге 
ко ја има ствар ну моћ (ДОС на вла сти), са за пад ним зе мља-
ма.45 Реч је о ко пер ни кан ском обр ту ко ји је усле дио го ди ну 
и не што ви ше од агре си је НА ТО-а на СРЈ и Ср би ју. За у зет 
је но ви спољнополитичкикурс, ко јим се и у Ср би ји те жи ло 
што те шњој са рад њи са до ју че ра шњим про тив ни ком, а он да 
и ула ску у ње го ве вој не, по ли тич ке и ге о по ли тич ке са ве зе. 
Ср би ја је, да кле, на по чет ку до сов ског раз до бља као тран зи-
ци о на зе мља не дво сми сле но те жи ла што бр жем ин кор по ри-
са њу у за пад ни свет, уз не пре кид но под се ћа ње да је за пад ни 
свет је ди ни „нор ма лан свет“ чи јем на чи ну жи во та би сви ко-
ји же ле да бу ду „нор мал ни“ тре ба ло да те же.

Ђин ђић је био крат ко вре ме пре ми јер Ср би је, са мо 
две и по го ди не. Ре че но је ка ко је ње гов тра гич но за вр ше-
ни пре ми јер ски ман дат про те као у пр вој че твр ти ни Пу ти но-
43 Ду шан Ни ко лиш,Ме ђу на род ни по ло жај и спољна по ли ти ка у тран зи ци ји“, 

збор ник, Србија–20002006.Држава,друштво,привреда, уред ник Ми ша 
Ђур ко вић, ИЕС, Бе о град, 2007, стр. 17.

44 О то ме: Авра мо вић Зо ран, Родомрсци, гла ва „Уло га нов ца у по ли тич ком на-
сту па њу ДОС-а“, Кул ту ра по ли са-Гра фо мар ке тинг, Но ви Сад, 2009, стр. 43-
47.

45 О то ме у це ли ни го во ри књи га: Мар шал Тим, Играсенки.Петооктобарска
сменавластиуСрбији, Са ми здат Б 92, Бе о град, 2002.
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вог пред сед ни ко ва ња. Од но си Ср би је и Ру си је у том пе ри о ду 
очи та ва ли су се ви ше кроз од нос Ко шту ни це као пред сед-
ни ка Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Пу ти на на че лу Ру-
ске Фе де ра ци је, не го кроз Ђин ђи ћев ан га жман. Ђин ђић је, у 
ства ри, не скри ве но по ен ти рао од но се са са Европ ском уни-
јом, по себ но са Не мач ком, док је Ру си ју „пре пу стио“ Ко шту-
ни ци.

До сов ска струк ту ра вла сти се у пр ве три го ди не, без 
сум ње, да ле ко ви ше осла ња ла на за пад не зе мље, САД и ЕУ 
не го на Ру си ју, пре ма ко јој је ис по ља ва ла оба зри во ува жа ва-
ње. Упра во у том вре ме ну на ста ла је спољ но по ли тич ка фор-
му ла (или по у чак) о не у пит ној и пот пу ној западнојоријен
тацијиСрбије. Она се, пре свих, ду гу је Зо ра ну Ђин ђи ћу ко ји 
је срп ску (ју го сло вен ску) спољ ну по ли ти ку, по мо ћу „срп ског 
Ко зир је ва“ ми ни стра Го ра на Сви ла но ви ћа, пу ним је дри ма 
усме рио ка тзв. евро а тлант ским ин те гра ци ја ма.46 Од та да је 
за пад ни то пос, тач ни је ре че но евроатлантскиесхатонСр
бије, упр кос про ме на ма окол но сти и гло бал ног од но са сна га, 
ма ње-ви ше остао не у пи тан.

10.Заљуљанисрпскичун
Иако де мон ти ра ње Ср би је, у ви ду те ри то ри јал ног ре-

ди зај на и уну тра шње пре кон фи гу ра ци је пар тиј ске и тај-
кун ске мо ћи, још ни је би ло за вр ше но, крх ки срп ски чун је 
де бе лим кли јент ским ко ноп ци ма при ве зан уз бок за пад ног 
бро да. Кли јент ски и кли јен те ли стич ки обра зац се за па тио 
пр вен стве но ме ђу они ма ко ји су, сле де ћи аме рич ко џи нов ско 
пло ви ло, без ве ћих дво у мље ња сма тра ли да ће оно да бро ди 

46 О ли ку и де лу не ка да шњег ру ског ми ни стра ино стра них по сло ва Ан дре-
ја Ко зир је ва за ни мљи ве опа ске ис пи сао је ње гов ко ле га са ју го сло вен ско/
срп ске стра не Вла ди слав Јо ва но вић „Ко зир јев је... на сто јао да по ка же бла го-
на кло ност за на ше ста во ве и бу де адво кат зах те ва ко је нам За пад ру тин ски 
упу ћу је. Од нас се стал но тра жи ло да учи ни мо мно го ви ше да би смо до би ли 
мно го ма ње од оно га што еле мен тар на пра вич ност и рав но те жа да ва ња и 
узи ма ња на ла жу. Раз ли ка из ме ђу Ко зир је ва и на ших за пад них са го вор ни-
ка би ла је у то ме што је он те зах те ве про сле ђи вао у мно го бо љем па ко ва-
њу  и са пре на гла ша ва њем ва жно сти ком пен за ци је ко ју ће мо до би ти, док су 
за пад ни са го вор ни ци би ли ди рект ни ји и гру бљи, ис ти чу ћи ре дов но штап 
ис пред шар га ре пе. Би ло је очи глед но да је Ко зир јев, у су шти ни, био је дан 
од ка на ла ути ца ја За па да на на ше ста во ве и да је он ту уло гу са ве сно и пе-
дант но вр шио.“ Јо ва но вић Вла ди слав, Раткојисемогаоизбећи.Увртлогу
југословенске кризе, гла ва „По ли тич ки кон так ти са бал кан ским и дру гим 
зе мља ма“, Но лит - Киз ал те ра, Бе о град, 2009, стр. 242.
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та ла со крат ским оке а ном adinfinitum. Кли јент ски обра зац се, 
ме ђу тим, одо ма ћио и у уну тар по ли тич ким од но си ма.47

Ђин ђи ћев праг ма тич ни мен тал ни склоп је, на и ме, ра-
чу нао на бес крај ни про спе ри тет, моћ и бо гат ство „нор мал-
ног све та“ за пад не хе мис фе ре, от кла ња ју ћи сва ку по ми сао на 
за па да ње у кри зу ње них раз вој них пер спек ти ва. Шта ви ше, 
вла сти ти праг ма тич ни ре фор ми зам Ђин ђић је схва тао не-
дво смил се но, као бр зо при дру жи ва ње уни по лар ном За па ду, 
са вла да ва ње дру штве не и еко ном ске кри зе и нор ма ли зо ва ње 
жи во та у Ср би ји.48

Праг ма тич ни по ли ти чар, Ђин ђић је, да кле, по обра зо-
ва њу, мо ти ви ма и стре мље њи ма био и те ка ко уве ре ни за пад-
њак. На тра си тог од пр ва не кри тич ког и еуфо рич ног усме ре-
ња и осла ња ња на ла зи ле су се зна чај не пре пре ке. Отво ре но 
пи та ње ста ту са за по сед ну те по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја 
оме та ло је Ђин ђи ће ве пла но ве кон со ли до ва ња и нор ма ли-
зо ва ња при ли ка у Ср би ји. Ђин ђић је, на и ме, по пут ве ћи не 
до со ва ца, ве ро вао да по ста у то ри тар на при ро да ре жи ма Ср-
би ји га ран ту је па жљи ви ји и уви ђав ни ји од нос За па да пре ма 
ко сов ском про бле му. То уве ре ње ни је од го ва ра ло ствар но сти 
ме ђу на род них од но са и спољ не по ли ти ке за пад них си ла пре-
ма Ср би ји. Оно је, за пра во, ви ше оли ча ва ло ве ли ка оче ки-
ва ња и не у те ме ље на на да ња на срп ској стра ни не го ствар не 
мо гућ но сти про ме не евро а ме рич ког ста ва.

Би ће да је Ђин ђић, као што је по ме ну то, тек пред не-
срећ ни крај жи во та схва тио ре ла тив ност и амо рал ну ма ни-
пу ла тив ност за пад не по ли ти ке пре ма пост ми ло ше ви ћев ској 
Ср би ји по во дом Ко со ва и Ме то хи је. Уби јен под не до вољ но 
раз ја шње ним окол но сти ма у ан тен та ту мар та 2003. го ди не, 
Ђин ђић ни је до че као да ви ди кул ми на ци ју за пад не дво лич-
но сти - про гла ше ње ла жне ал бан ске др жа ве на Ко со ву и Ме-
то хи ји са мо пет го ди на по сле ње го ве смр ти. Оту да је Ђин ђи-
ће ва спољ но по ли тич ка „фор му ла“ у нај ве ћој ме ри по у чак о 
не по уч но сти исто ри је.

47 О то ме, де таљ ни је: Ву чи нић Ма рин ко, „На год бе ња штво и кли јен ти ли зам у 
срп ској по ли ти ци“, ча со пис Херетикус, стр. 245-253, бр. 3-4, Бе о град, 2007.

48 Упо ре ди ти: Ђин ђић Зо ран, СрбијауЕвропи.Ауторскитекстовииинтер
вјуи, гла ва „Ка кву бу дућ ност ства ра мо “, стр. 187-200, и „Циљ: члан ство у 
ЕУ“, Тан југ, 2004, стр. 270-272. 
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11.Коштуничинпоучак
У дру гој пост ми ло ше ви ћев ској фа зи, то ком два ман да-

та вла де Во ји сла ва Ко шту ни це (2004-2008) до шло је од из-
ра зи тог збли жа ва ња Ср би је и Ру си је. То се до го ди ло усред 
дра ма ти зо ва ног ко смет ског про бле ма, у де при ми ра ју ћим 
усло ви ма про па лих Беч ких пре го во ра,49 од ба ци ва ња до ла-
зног Ах ти са ри је вог пла на и на го ве шта ја ско рог про гла ше ња 
ко сов ске не за ви сно сти од стра не про/ал бан ске гру па ци је. Ру-
си ја је у од суд ним тре ну ци ма по др жа ла кључ не срп ске ста-
во ве, а Ср би ја се у ди пло мат ским ак ци ја ма у ве ћој ме ри осло-
ни ла на Ру си ју.

Не ка да шњи пре ми јер у сво јим из ја ва ма и ин тер вју и ма 
ни је крио на гла ше ну скло ност ка Ру си ји. Та ко је јед ном при-
ли ком ре као: „Ру си ја је за и ста пра ви при ја тељ Ср би је. Онај 
ко ји то не ви ди из не ког свог раз ло га, остра шће но сти или 
за сле пље но сти, тај не ће ума њи ти зна чај Ру си је, већ ће са мо 
по ка за ти да ни је све стан да ре ле ван тан жи вот про ла зи ми мо 
ње га. У сва ком слу ча ју Ср би ја мо ра би ти при ја тељ Ру си је, и 
Ср би ја ни ка да не ће би ти део би ло чи је кам па ње про тив ове 
зе мље.“50

Не на да но пре у сме ре ње је до че ка но „на нож“ ме ђу про-
за пад но ори јен ти са ним ак ти ви сти ма „тре ћег сек то ра“. Та ко 
је, ре ци мо, прав ни ца Ве сна Ра кић Во ди не лић ука за ла да је 
„не ми ли до га ђај“ на стао као ре зул тат спа ја ња пи та ња ула-
ска Ср би је у ЕУ и не ре ше ног ста ту са Ко со ва. На тај на чин се 
де сио стра те шки за о крет Ср би је пре ма Ру си ји и са мо у оним 
ње ним вред но сти ма ко је је Ко шту ни ца сма трао зна чај ним за 
Ср бе. „То ни су вред но сти ру ске кул ту ре, књи жев но сти, хра-
брих по је ди на ца и ци вил них гру па ко је се бо ре за људ ска 
пра ва и про тив сва ке опре си је. Оно што је би ла ин спи ра ци ја 
за овај за о крет је сте иде ја по но во ус по ста вље не им пе ри јал не 
Ру си је, не ги ра ње вред но сти се ку ла ри зма пу тем ин тер фе рен-
ци је цр кве у др жа ву и дру штво (ка кво се ов де сма тра по жељ-
ним), по ве за ност и бли скост по ‘кр ви’, је зи ку и са ауто ри тар-
ним на ви ка ма.“51

49 О то ме: Са мар џић Сло бо дан, „Беч као до бро ћуд ни Рам бу је“, ча со пис При
зма, ЦЛДС, Бе о град, 2003, стр. 13-21.

50 Ко шту ни ца Во ји слав, „Сто јим иза сво јих ре чи“, ин тер вју, не дељ ник Печат, 
бр. 10, 25. април 2008, стр. 11.

51 Ра кић Во ди не лић Ве сна, „По вра так у исто ри ју“, (2008). Ду ступ но на адре си: 
www.pe sca nik/net/con tent/vi ew/322/122
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Још ви ше озло је ђе но сти у по ме ну тој гру па ци ји иза ва-
ле су из ја ве нај ви ших ру ских зва нич ни ка. О то ме да Ру си ја 
не дво сми сле но по др жа ва срп ске ста во ве, из ја снио се у ви ше 
на вра та и та да шњи пред сед ник Пу тин. По чет ком 2008. он је 
по ру чио пред став ни ци ма За па да: „Зар се ви Евро пља ни не 
сти ди те да истим пи та њи ма при ла зи те са та ко дво стру ким 
стан дар ди ма? По др шка јед но стра ном про гла ше њу не за ви-
сно сти Ко со ва и Ме то хи је не мо рал на је и про тив пра ва на. 
Те ри то ри јал на це ло ви тост др жа ва је те мељ ни прин цип ме-
ђу на род ног пра ва. По сто ји Ре зо лу ци ја 1244 о те ри то ри јал ној 
це ло ви то сти Ср би је и то тре ба да се по шту је. (...) Тре ба да 
по сто је је дин стве ни прин ци пи. Ако бу де мо по сту па ли пре ма 
по ли тич кој свр сис ход но сти, слу же ћи ин те ре си ма од ре ђе них 
зе ма ља – сру ши ће се ме ђу на род но пра во и за јед нич ки по ре-
дак.“52

12.Потребнаеквидистанца
У Ко шту ни чи ни ној  ета пи про кла мо ва на је војнанеу

тралностСрбије.Та ко ђе су од шкри ну та вра та пр вим ру ским 
бан ка ма и фи нан сиј ском ка пи та лу за по сло ва ње на срп ском 
тр жи шту.53 Оба по те за ни су на и шла на јед но ду шно по во љан 
при јем, бу ду ћи да је на срп ској по ли тич кој и при вред ној сце-
ни до та да пре вла да ва ла јед но стра но ори јен ти са на, услу жна 
про за пад на оп ци ја ко ја ни је би ла рас по ло же на пре ма ру ском 
еко ном ском а по го то ву по ли тич ком упли ву. Шта ви ше, вла да-
ју ћи (екс)до сов ски ли де ри, пар ти је, ин те ре сне гру пе и ло би-
ји, ко ји су оства ри ва ли пре су дан ути цај на срп ску по ли ти ку 
и еко но ми ју, би ле су и оста ле сво јим упра вљач ким вр хо ви ма 
кли јент ски ве за не за пла си ра ни за пад ни ка пи тал и еко ном-
ске ин те ре се. Од њих се, као стра сно свр ста них ак те ра, ни је 
мо гло оче ки ва ти чак ни ми ни мал но са гла ша ва ње са отва ра-
њем вра та ру ским еко ном ским чи ни о ци ма, ни ти за у зи ма ње 
ста ва би ло ка кве, па ни вој не не у трал но сти Ср би је.

Срп ско/ру ско при бли жа ва ње и до ла зак ру ских фи нан-
сиј ских ор га ни за ци ја ни је од го ва ра ло за ступ ни ци ма и ко-
52 Из вод из Пу ти но ве го ди шње кон фе рен ци је за но ви на ре одр жђа не 14. фе бру-

а ра 2008.
53 Ви де ти, вест о ула ску ру ских фи нан сиј ских ин сти ту ци ја у Ср би ју: „Пр-

ва бан ка са ру ским ка пи та лом. Мо сков ска бан ка до би ла одо бре ње НБС за 
осни ва ње бан ке у Ср би ји“, днев ник Блиц, 4. март 2008, стр. 12.
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ри сни ци ма за пад ног ка пи та ла и де та ши ра ним са рад ни ци-
ма (кур си сти ма) Свет ске бан ке и Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да. Они су, као кла те ћи „при ве сци“ про фи таблних кор по-
ра тив них ин те ре са, мо ра ли па жљи во да слу ша ју упо зо ре ња 
ко ја су до ла зи ла из ор га на и ин сти ту ци ја Европ ске уни је, али 
и са дру ге стра не оке а на. Та упо зо ре ња су ука зи ва ла да ни је 
згод но, шта ви ше да је не при хва тљи во да се кључ ни срп ски 
ре сур си и ин фра струк тур ни објек ти на ђу у ру ском вла сни-
штву, на ро чи то у ча су ка да се Ср би ја ме шко љи у че ка о ни ци, 
као не стр пљи ви (пред)кан ди дат за евро а тлант ске ин те гра ци-
је. При све му се ми сли ло на хи дро и тер мо е лек тра не, наф то-
во де и га со во де, са о бра ћај ну мре жу, реч не лу ке, аеро дро ме, 
је ди ног срп ског ва зду шног пре во зни ка, ме тал ску и хе миј ску 
ин ду стри ју и сл.

Ко шту ни ца, ко ји се на шао пред ве ли ким опо зи ци о-
ним иза зо ви ма, ипак је, бар на крат ко вре ме, ус пео да уне-
се ре ла тив ну ме ру спољ но по ли тич ке екви ди стан це ко ја је 
прет по ста вља ла услов ни европ ски али не и ап со лут ни евро-
а тлант ски смер ин те гра ци је Ср би је. У кон крет ним усло ви-
ма по гор ша них при ли ка на Ко со ву и Ме то хи ји то је зна чи ло 
ка кву-та кву при ме ну кон цеп та вој не не у трал но сти,54 али и 
ин тен зи ви ра ње са рад ње на по ли тич ком и еко ном ском пла ну 
са Ру ском Фе де ра ци јом и зе мља ма ко је по др жа ва ју срп ску 
по ли ти ку по во дом Ко со ва.

У по гле ду срп ског ста ва пре ма по ли тич ком и прав ном 
ста ту су Ко со ва и Ме то хи је, Во ји слав Ко шту ни ца се при др-
жа вао на че ла ко је је ис ти ца ло исто риј ски и етич ки је ди ни 
мо гу ћи ре до след: „Ко со во... па Евро па!“ Пре ци зно по ли тич-
ко од ре ђе ње ин те гра ци о ног ре до сле да ујед но је зна чи ло од-
у ста ја ње од европ ске оп ци је Ср би је уко ли ко Европ ска уни ја, 
упр кос све му, за др жи про ал бан ски и ан ти срп ски став, на да-

54 Ко шту ни чин ДСС је ова ко од ре дио кон цепт вој не не у трал но сти: „Вој на не-
у трал ност Ср би је и ја ча ње од брам бе не спо соб но сти зе мље пред ста вља ју си-
гу ран га ра нат очу ва ња су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та зе мље. 
Вој на не у трал ност, осим то га, спре ча ва да Ср би ја ра ту је а Ср би ги ну по ра-
ти шти ма ши ром све та за ту ђе вој не и ге о стра те шке ин те ре се. Не за ви сност 
и сло бо да зе мље су нај ва жни ји циљ др жа во твор не по ли ти ке Ср би је.“ Ви де-
ти: Тач ка 4. НачеланационалнеполитикезабудућностСрбије, Де мо крат ска 
стран ка Ср би је, Бе о град, 15. фе бру ар 2009. Пре ма: днев ник Политика, 15. 
фе бру ар 2009, стр. 5.
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ље шти те ћи из град њу ла жне ал бан ске др жа ве на тлу ју жне 
срп ске по кра ји не.55

13.Постојили„тадићизам“?
Бо рис Та дић је на пред сед нич ки по ло жај до шао на из-

бо ри ма, као што је на из бо ри ма де мо крат ски ре и за бран. Из-
ме ђу пред сед ни ка Та ди ћа и пре ми је ра Мир ка Цвет ко ви ћа не 
по сто ји ни при бли жно сли чан од нос као из ме ђу Ме две де ва и 
Пу ти на. Та дић, у окви ру устав них овла шће ња, ре пре зен ту је 
зе мљу, док се пре ми јер Цвет ко вић ско ро и не по ја вљу је на 
спољ но по ли тич ком хо ри зон ту. На ди пло мат ском пла ну, пр-
вен стве но за по слен про бле ми ма Ко со ва и Евро пе, до ми ни ра 
агил ни ми ни стар Вук Је ре мић.

Го во ри ло се о стамболићевству, милошевићевству и 
ђинђизму, да ли он да мо же би ти ре чи и о тадићизму? Те шко 
би се мо гло ре ћи ка ко је Бо рис Та дић тво рац пре по зна тљи ве 
иде о ло ги је и по ли ти ке „та ди ћи зма“. Ве ћи на још увек сма тра 
да је Та дић услов ни уну тар пар тиј ски на ста вљач „ђин ђи зма“. 
Као по ли тич ка лич ност, Бо рис Та дић је у гру пи срп ских по-
ли ти ча ра ко ји су на врх до спе ли као след бе ни ци, „на ста вља-
чи де ла“ и „за ме ни ци“ при вре ме но и трај но од сут них ли-
де ра: Бо рис Та дић - Зо ра на Ђин ђи ћа;56 То ми слав Ни ко лић 
- Во ји сла ва Ше ше ља; Иви ца Да чић - Сло бо да на Ми ло ше ви-
ћа. „На след ни ци“ су се у ме ђу вре ме ну, на раз ли чи те на чи не 
до ду ше, по ста ра ли да сво ју по ли тич ку пер со нал ност ста ве у 
пр ви план. У ло кал ним при ли ка ма то је са мо мо гло да зна-
чи демилошевићизовање СПС-а57 и дешешељизовање СРС-а, 
али се на исти на чин ни је од ви ја ло у ДС-у. У јав но сти је, на-
и ме, за па же на те жња ка из град њи по ли тич ког кул та Зо ра на 
Ђин ђи ћа.

55 О то ме: Ко шту ни ца Во ји слав, ОдбранаКосова, гла ва „Про гла ше ње ла жне 
др жа ве под ста ра тељ ством САД и ЕУ“, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2008, 
стр. 210-214.

56 Мо жда је и пре по ја ве Бо ри са Та ди ћа  ме ђу (ан ти)ђин ђи ћев ци ма у ДС-у по-
сто јао ла тент ни „та ди ћи зам“?

57 Вук Дра шко вић је сво је вре ме но за па зио основ ну те шко ћу срп ских со ци ја ли-
ста: „СПС би да се пре у да за Евро пу, а не ће да се раз ве де од мр твог Сло бо-
да на Ми ло ше ви ћа“. Дра шко вић, ме ђу тим, ни је по го дио да ће Да чи ћев тим 
ре ал тив но бр зо и те мељ но да ре ви ди ра спољ но по ли тич ке ста во ве СПС-а. 
Ви де ти: Дра шко вић Вук, „Де сно - на из вор по во ду“, ин тер вју, днев ник 
Правда, 2. сеп тем бар 2008, стр. 8-9.
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Ва жни ји од свих ипак, био је и остао од нос Бо ри са Та-
ди ћа пре ма про де мо крат ском ри ва лу ли де ру ДСС-а Во ји сла-
ву Ко шту ни ци. У ства ри, Та ди ћев  уну тар по ли тич ки кон-
цепт огле дао се у тро стру ком од но су:

1) мар ги на ли зо ва ње про де мо крат ског ри ва ла ДСС и 
на род ња ка;

2) су сре тљи ва ко а ли ци о на отво ре ност пре ма СПС-у;
3) оштар ан ти ра ди кал ски став пре ма СРС-у, уз опре зно 

отва ра ње пре ма СНП-у.
Пред сед ник Та дић је у од но су на не ка да шњег пре ми-

је ра Ко шту ни цу по сту пао дис кон ти ну ал но. Пре све га, ре-
ла ти ви зо вао је спољ но по ли тич ке ре зул та те Ко шту ни чи не 
вла де. На пла ну од но са пре ма ко сов ском про бле му, уме сто 
на че ла „Ко со во... па Евро па“, от по че ла је при ме на по ли тич ке 
и прав не так ти ке кре та ња на „дво стру ком ко ло се ку“, по на-
че лу „И Ко со во и Евро па“, без ул ти ма тив ног од у ста ја ња од 
„европ ског пу та“ за рад не ис пу ње ња ко сов ског пред у сло ва. 
Иако је од пр ва од би јао спро во ђе ње ми си је ЕУЛЕКС, за ла гао 
се за оста нак ми си је УН УН МИК, Бо рис Та дић је, ко ри сте ћи 
уме шност и ре то рич ке на сту пе ми ни стра Ву ка Је ре ми ћа, под 
при ти ском Евро пе и Аме ри ке, ипак при стао на про тек то рат-
ско при су ство Евро пља на.58 Та ко је Евро па Уни је от по че ла 
жи вот бри сел ског про тек то ра та на древ ном тлу Ср би је.

14.Тадићевпоучак
Ако не по сто ји „та ди ћи зам“, на ко ји на чин, он да, мо же 

да се об ли ку је и при ме њу је Та ди ћев по у чак? Те ку ћа по ли-
тич ка ре ал ност ука зу је на спро во ђе ње спољ но по ли тич ких 
за ми сли пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је Бо ри са Та ди ћа. У 
де о би мо ћи из ме ђу по зи ци је и опо зи ци је не та ко ја ку пре ва-
гу има ко а ли ци ја за Европ ску Ср би ју. У по де ли мо ћи уну тар 
из вр шне вла сти из ме ђу пред сед ни ка и пре ми је ра, ко ји по ти-
чу из истог пар тиј ског са ста ва, не ма дво у мље ња око то га да  
глав ну реч о пи та њи ма спољ не по ли ти ке во ди пред сед ник 
Ре пу бли ке. Иако је ус по ста вљен по лу пред сед нич ки си стем, 
опе ра тив не по сло ве вр ше пре ми јер и ре сор ни ми ни стар, док 

58 О не чел ним пи та њи ма европ ских ми ров них ми си ја, ви де ти: То до ро вић Је-
ле на, „Уло га Европ ске уни је у из град њи ми ра“, гла ва „Ми си је на Бал ка ну“, 
(по себ но ми си ја ЕУЛЕКС на КиМ), Политичкаревија, бр. 1, Бе о град, 2009, 
стр. 145. 
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пред сед ник од ре ђу је стра те шке прав це и до но си ко нач не од-
лу ке.

Али, упра во је у тре ћој пост ми ло ше ви ћев ској фа зи 
пред сед нич ке ад ми ни стра ци је Бо ри са Та ди ћа (и тек де ли-
мич но В. Ко шту ни це), ко ја још увек тра је, до шло до осет них 
про ме на у од но су на прет ход но раз до бље. Пр во се до го ди ло 
од Ср би је и Ср ба у обе зе мље не же ље но раз два ја ње Ср би је 
и Цр не Го ре 2006. го ди не, чи ме је пре стао по след њи ју жно-
сло вен ски др жав ни са вез.59 За тим је пу тем Беч ких пре го во-
ра и на ме та ња Ах ти са ри је вог пла на ак ту а ли зо ва но пи та ње 
ко смет ског ста ту са пре ис пу ње них стан дар да. Да би на по-
слет ку, у во лун та ри стич кој, син хро ни зо ва ној и про тив прав-
ној опе ра ци ји, Ал бан ци са Ко со ва и Ме то хи је мар та 2008. 
на ства ран на чин про гла си ли ла жну не за ви сност.60 По том је 
у ко ор ди ни са ној и ја кој ал ба но а ме рич кој кам па њи ква зи др-
жав на ко сов ска кре а ту ра при зна та од пе де се так зе ма ља све та 
и ве ли ке ве ћи не чла ни ца ЕУ (осим Шпа ни је, Ру му ни је, Сло-
вач ке, Грч ке и Ки пра).

Срп ски ди пло мат ски осло нац на Ру си ју је су штин ски 
за др жан, али са не што ви ше оту пљи ва ња бри ди ко сов ског 
„или-или“ од но са. На срп ској стра ни та кав при ступ је озна-
чио на гла ше ни ји про е вроп ски дис курс и по ме ра ње по ли тич-
ких ак це на та са за о штре не ди пло ма ти је ка ком про ми сним 
фор ма ма ме ђу на род но прав не ини ци ја ти ве. То се, пре све га, 
од но си на ди пло мат ску ак ци ју усме ре ну ка зна чај ним зе мља-
ма ло би сти ма и Ме ђу на род ном су ду прав де у Ха гу, ко ме је 
под нет зах тев за ми шље ње са обил ном екс перт ском до ку-
мен та ци јом од ви ше сто ти на стра на.

При кра ју ко ха би та ци о ног пе ри о да пред сед ник Бо рис 
Та дић је са пре ми је ром Во ји сла вом Ко шту ни цом ис по љио 
на чел ну отво ре ност Бе о гра да пре ма Мо скви, што је ма ни фе-
сто ва но за јед нич ким мо сков ским су сре том са Ди ми три јем 
59 То ме је у це ли ни по све ће на књи га: Кне же вић Ми лош, Изневеренадржава.

СрбијаиЦрнаГораувременуразлаза, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2007, стр. 1-566.

60 Као по ли тич ко и прав но пред у пре ђе ње евен ту ал не се па ра ци је КиМ од Ре-
пу бли ке Ср би је, ко је се по том оди ста и до го ди ло, ре а го ва ла је Скуп шти-
на Ср би је ко ја је до не ла Ре зо лу ци ју ко јом не при зна је ефек те та квог чи на. 
Ви де ти: РезолуцијаНароднескупштинеРепубликеСрбијеозаштитисуве
ренитета,територијaлногинтeгритењтаиуставногпореткаРепублике
Србије, до не та 26. де цем бра 2007. го ди не. До ступ но на адре си: http://www.
par la ment.sr.gov.yu
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Ме две де вом и Вла ди ми ром Пу ти ном. На том да ле ко се жно 
ва жном су сре ту по твр ђе ни су пла но ви из град ње га со во да Ју-
жни ток, али и дру ге на ме ре ру ско/срп ске еко ном ске и по ли-
тич ке са рад ње.

У том ча су је из гле да ло као да Ср би ја, под при ти ском 
окол но сти, праг ма тич но ме ња спољ но по ли тич ки курс, ко ји 
је до та да био јед но стра но окре нут ка за пад ној стра ни. Ва-
ља ло је ува жи ти ди вер си фи ко ва ње и урав но те жа ва ње мо ћи 
у Евро пи и све ту, ко је је на ста ло сна же њем Ки не и опо рав ком 
и ја ча њем Ру си је. Ср би ја, а ти ме и Та дић као њен пред сед-
ник, јед но став но ре че но, ни су мо гли да пре ви де бит но про-
ме ње не кон ту ре ру ске спољ не по ли ти ке пре ма Евро пи, Аме-
ри ци и Бал ка ну.61 

15.Србијабезизразитогрускогфаворита
Та ди ћев спољ но по ли тич ки по у чак ни је на стао мир ним 

уса гла ша ва њем, већ у по ли тич ким, пар тиј ским и ли дер ским 
над ме та њи ма око аутен тич не иде је спољ не по ли ти ке Ср би је. 
С об зи ром на све на гла ше ни је уну тар по ли тич ко ри вал ство 
две про де мо крат ске гру па ци је оку пље не око Та ди ћа и ДС-а 
и Ко шту ни це и ДСС-а, од нос јед не и дру ге пре ма Ру си ји по-
стао је из бор ни адут. Нај ве ће и нај ја че стран ке у Ср би ји ис-
ти ца ле су те сне пар тиј ске ве зе и то пле од но се сво јих ли де ра 
са Ру си јом, у на сто ја њу да осво је што ви ше сим па ти ја би рач-
ког те ла.62 Та ко је ру ска бла го на кло ност и по др шка од јед ном 
по ста ла јак адут на из бо ри ма, што је би ла и оста ла крај ње 
рет ка по ја ва у ис точ но е вроп ским тран зи ци о ним зе мља ма.

Ру си ја, ме ђу тим, има ју ћи ису ви ше бал кан ског ис ку-
ства, на ро чи то у про мен љи вим, па и из не на ђу ју ћим то ко ви-
ма ју жно сло вен ског и срп ског пи та ња, ни је сма тра ла по треб-

61 Ви де ти, зва нич ну веб стра ни цу пред сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је: „The Fo re ig-
ne Po licy Con cept of the Rus sian Fe de ra tion“. До ступ но на адре си: http://www.
kre mlin.ru/eng/text/dosc/2008/204750/shtml

62 Пред сед ник Ру си је Вла ди мир Пу тин је упу тио ро ђен дан ску че стит ку Бо-
ри су Та ди ћу 14. ја ну а ра 2008, а Во ји сла ву Ко шту ни ци пи смо пред из бо ре 
4. ма ја исте го ди не. И док су јед ни ис ти ца ли да се ра ди о пу ком про то ко лу 
са две при јем не адре се, ко ји се не уз ди же из над уоби чај них ди пло мат ских 
фор му ла ци ја, дру ги су ука зи ва ли да су „лич на пи сма“ ви ше од ру тин ског 
обра ћа ња. У оба на вра та су че ље не пар тиј ске ску пи не су ис ти ца ле по вла-
шће ни по ло жај и на гла ше ну по др шку Кре мља, иако су пи сма би ла са мо јав-
ни и уч ти ви знак ру ске по др шке не са мо Ср би ји у це ли ни, не го и вла сти тим 
прин ци пи ма.
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ним да пру жи пре суд ну по др шку са мо јед ној стра ни. Ру си ја 
је пру жи ла по др шку свим оним по ли тич ким гру па ци ја ма и 
пар ти ја ма у Ср би ји ко је су ис по љи ле же љу за по бољ ша њем 
ру ско/срп ских од но са. То се под јед на ко од но си ло на Та ди ћа, 
Ко шту ни цу и Ни ко ли ћа, од ко јих ни је дан, упр кос сво јим же-
ља ма, ни је био при ви ле го ван као ис кљу чи ви ру ски фа во рит 
у из бор ним над ме та њи ма. А упра во су три по ме ну та ли де ра 
нај сна жни јих стра на ка (ДС, ДСС и СРС) очи та ва ла слич но-
сти и раз ли ке у срп ском опа жа њу ме ста и уло ге ру ског чи ни-
о ца у са вре ме ној Ср би ји.

То ми слав Ни ко лић на опе ра тив ном че лу Отаџ бин ске 
упра ве, та да још увек је дин стве них срп ских ра ди ка ла (СРС), 
у свој ству за ме ни ка ли де ра стран ке Ше ше ља, отво ре но се за-
ла гао за др жав ни и вој ни са вез Ср би је са Ру си јом, не у ла зак 
Ср би је у Европ ску уни ју и НА ТО и усту па ње про сто ра за 
ру ске ба зе у Ср би ји.63

Во ји слав Ко шту ни ца је био уме ре ни ји, зах те ва ју ћи бо-
ље од но се са Ру си јом, вој ну не у трал ност и од ла га ње а мо жда 
и од у ста нак од при је ма Ср би је у ЕУ.

Бо рис Та дић је, у том ча су, са пред сед нич ког по ло жа ја 
за у зео сред њу или ком про ми сну по зи ци ју, што је зна чи ло да 
Ср би ја сва ка ко тре ба што ви ше да са ра ђу је са бла го на кло ном 
Мо сквом, али да при том, исто вре ме но, ни ка ко не би сме-
ла да од у ста не од свог „европ ског пу та“, ко ји не прет по ста-
вља пре бр зи срп ски ула зак у НА ТО. Осло нац за та кав „и-и“ 
став Та дић је про на ла зио у по де ље ном рас по ло же њу срп ског 
јав ног мње ња пре ма про бле му укљу чи ва ња Ср би је у евро а-
тлант ске ин те гра ци је.64

16.Мањкаватактика„ијареипаре“
У по ли ти ци се, очи глед но, не мо же све по сти ћи од јед-

ном. Гра ду а ли зам је су штин ски ва жан, на ро чи то у за мр ше-
ним ства ри ма ко је зах те ва ју вре мен ско пла ни ра ње не са мо на 

63 Ни ко лић То ми слав, „ЕУ оти ма и по ни жа ва, Ру си ја по ма же“, ин тер вју, Poli
tikaonline, 10. јун 2007. До ступ но на адре си: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/
Po li ti ka/t27907.sr.html  Та ко ђе: Ни ко лић То ми слав, „Ру ска ба за на Ко па о ни ку 
или Па су љан ским ли ва да ма“, днев ник Блиц, 19. де цем бар 2007.

64 Кон сул то ва ти јед но од број них ис тра жи ва ња јав ног мње ња о од но су гра ђа на 
Ср би је пре ма евро а тлант ским ин те гра ци ја ма. На при мер: „Јав но мње ње Ср-
би је о евро-атлант ским ин те гра ци ја ма“, Ме ди јум Га луп. До ступ но на адре-
си: http://www.atlan tic co un cil.org.yu
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мар ке тин шком ни воу по треб ног „тај мин га“, не го и на мно го 
ду бљем ни воу осми шље не хро но по ли ти ке.

У при лог кон ди ци о нал ној ис точ но/за пад ној и евро/ру-
ској дво стра но сти у при сту пу Бо ри са Та ди ћа до не кле го во ри 
и раз ми шља ње исто ри ча ра Ми ро сла ва Јо ва но ви ћа: „Је дин-
стве на мо гућ ност ко ја да нас сто ји пред Ср би јом је - иРусија
иЕУ. Дру га ва ри јан та у са вре ме ној срп ској по ли ти ци јед но-
став но ни је мо гу ћа. Са јед не стра не, уко ли ко сви су се ди Ср-
би је уђу у ЕУ и НА ТО, че му сви те же, а не ки се та мо већ и 
на ла зе - пот пу но је илу зор но тра жи ти пер спек ти ве Ср би је 
ван ЕУ. Ру си ја, са сво је стра не, ни ти хо ће, ни ти еко ном ски 
мо же за ме ни ти ЕУ.“65

Да сви не ми сле баш та ко, по ста ра ла се да ука же со ци-
о лог Мир ја на Ра до ји чић.

Раз ма тра ју ћи иде је ов да шњих за пад ња ка, аутор ка су-
ми ра за јед нич ке ста во ве евро а тлант ских ту то ра и атлан ти-
зу ју ће ис ту то ри са них: „У евро а тлант ски свет Ср би ће, да кле, 
би ти до бро до шли тек на кон ви ше го ди шњег, а мо жда, на гла-
ша ва се, и ви ше де це ниј ског ет но-ка рак тер ног ди сци пли но ва-
ња (‘де на ци фи ка ци ја’) и по ли тич ко-кул тур ног ре со ци ја ли зо-
ва ња (‘ка тар за’), под про тек то ра том, од но сно јед ном вр стом 
ко ло ни јал не упра ве ме ђу на род не за јед ни це.“66

Озва ни че ни „и-и“ при ступ у по гле ду крај њих ци ље ва 
у од но си ма Ср би је пре ма ЕУ, САД, НА ТО, Ру си ји и Ко со ву 
и Ме то хи ји, очи глед но на и ла зи на мно ге кри ти ке спољ них и 
уну тра шњих оп сер ве ра и ак те ра срп ске по ли ти ке.67 Ве ћи ни 
је би ло не схва тљи во, пр во, „ста вља ње у исти кош“, а по том 
ди пло мат ско „раз два ја ње пи та ња“ Ко со ва и Евро пе. Те жња 
65 Јо ва но вић Ми ро слав, „Две Ру си је: о два до ми нант на дис кур са Ру си је у срп-

ској јав но сти“, гла ва „Са вре ме на ди ле ма: Ср би ја - ЕУ vs. Ср би ја - Ру си ја?“, 
стр. 42, Тре ћи из ве штај про јек та Праћењерускосрпскиходноса, Isac fond. 
До ступ но на адре си: www.isac-fond.org

66 Ра до ји чић Мир ја на, Историја у кривом огледалу.Невладине организације
уСрбијииполитикаинтерпретирањаскоријејужнословенскепрошлости, 
гла ва „Не вла ди не ор га ни за ци је у Ср би ји и по ли ти ка ин тер пре ти ра ња ско-
ри је ју жно сло вен ске про шло сти“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2009, стр. 99.

67 По не ки, као Сне жа на Кре со ја, пред сед ни ца Цен тра за по ли ти ку и евро а-
тлатнско парт нер ство, кри ти ко ва ли су „и-и“ по ли ти ку срп ске вла сти са 
ста но ви шта од ба ци ва ња ко сов ског ба ла ста и ре лак си ра ног ула ска у НА ТО 
и ЕУ. Ви де ти: Кре со ја Сне жа на „Стра те ги ја при ви да. Су о ча ва ње Ср би је са 
ефек ти ма по ли ти ке ‘И Евро па и Ко со во’“, днев ник Данас, 1. сеп тем бар 2008, 
стр. 8.
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раз два ја ња се, на и ме, оства ри ва ла у оде ли том „ре ша ва њу“ 
два по себ но де фи ни са на про бле ма (Евро пе и Ко со ва). При 
том се ин си сти ра ло на њи хо вој по себ но сти и не спо ји во сти, 
да би се - гле чу да! - у „ви зи о нар ском“ за кључ ку твр ди ло да 
ни је дан од та два про бле ма не сме та је дан дру гом у оства-
ре њу ко нач них ци ље ва: по врат ка Ко со ва у Ср би ју и ула ска 
Ср би је у Европ ску уни ју?! Оно што је ствар но не мо гу ће, ме-
диј ски је пре о бра жа ва но у ре ал по ли тич ку мо гућ ност.

Упра во то је, на упро шћен на чин, при ме тио је дан од 
сво је вре ме но зна чај них чи ни ла ца срп ске по ли ти ке, бив ши 
аме рич ки ам ба са дор у Бе о гра ду Мајкл Полт, ко ји је срп ској 
јав но сти и по ли ти ча ри ма по ру чио: „Не мо же те да ка же те 
НА ТО је наш не при ја тељ, бом бар до вао нас је, хо ће да нам от-
ме део зе мље, а ми хо ће мо да се укљу чи мо у НА ТО, ЕУ нам 
је не при ја тељ, хо ће да нам узме 15% те ри то ри је, а хо ће мо да 
се укљу чи мо у ЕУ. Не мо же те да има те и ја ре и па ре, мо ра те 
да се од лу чи те где сте.“68

17.ТрајнонискаценаСрбијеуперманентној
кризи

Ср би ја, као при кра ће на др жа ва, не пре ста је да жи ви у 
кри зи. Гра ђа ни Ср би је су се у тој ме ри на ви кли на кри зу, та-
ко да мно ги ни не успе ва ју да за ми сле соп стве ну зе мљу као 
из ван кри зну, ста бил ну и про спе ри тет ну. Кри зно обе леж је 
уну тра шње и спољ не по ли ти ке тра је пре ду го, ви ше од две 
де це ни је. По ли тич ку де струк ци ју пра ти ло је не ма ње сна жно 
еко ном ско ра за ра ње по тен ци ја ла зе мље и при ва ти за ци о на 
пљач ка пре о ста лих на ци о нал них ре сур са.

Обра зло же не кри ти ке ста ња у зе мљи су се, пре све га, 
ти ца ле не у оч љи вих на ци о нал них и др жав них при о ри те та. 
Од пре ве ли ке по мо ћи ни је би ло ни из јед на ча ва ње по ва жно-
сти „ула ска Ср би је у Евро пу“ и „по врат ка Ко со ва у Ср би ју“, 
ка да је би ла ла ко ви дљи ва под ре ђе ност срп ске стра не у оба 
по гле да. Агенс дис кри ми на ци је и ин фе ри о ри зо ва ња Ср би је 
је би ла и оста ла ЕУ ко ја у де лу по ли тич ке ели те Ср би је и 
да ље фи гу ри ше као ви со ки ин те гра ци о ни иде ал. На пи та ње: 
шта је ва жни је за Ср би ју „по вра так Ко со ва“ или „ула зак у 
Евро пу“? из о ста је ја сан и од лу чан од го вор. То што се нај-
че шће чу је да је ва жно „и јед но и дру го“, не мо же да бу де 
пре ве ли ка уте ха при окол но сти ма ка да спољ ни фак то ри од 

68 Пре ма: Б92, 1. април 2007.
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Ср би је не пре кид но тра же све но ва и но ва из ја шње ња и до ка-
зе ди сци пли не и ло јал но сти. Услед то га, а без по треб не по-
ли тич ке во ље, Ср би ја је за па ла у ста ње окле ва ња, ко ле бљи-
во сти и нећ ка ња!?

Ср би ја се у овом ча су на ла зи у еко ном ској и по ли тич кој 
си ту а ци ји пре за ду же не и не за по сле не зе мље, чи ји по ли тич-
ки и вла снич ки иза бра ни ци па мет сво је ви зи је ис цр пљу ју у 
све ве ћем по зајм љи ва њу нов ца и за цр та ва њу бу дућ но сти на 
(не)од ло же но пла ћа ње.69

Иако је кон цепт ом ни по тент ног тр жи шта и де ре гу ла-
ци је, ба зи ран на вир ту ел ном ка пи та лу, те мо не та ри за ци ји и 
фи ска ли за ци ји свих ква зи е ко ном ских то ко ва, на За па ду на 
из ди са ју, у Ср би ји се и на да ље, без ика кве све сти о ана хро-
ни зму и не е фи ка сно сти, уве ли ко при ме њу је. У то ме се огле да 
без на де жна за о ста лост и па ро хи ја ли зам еко ном ске по ли ти ке 
ко ја ни шта не чи ни да пре вла да ста ње де ин ду стри ја ли за ци је 
и де а гра ри за ци је зе мље ко ја је иза зва ла ве ли ки раст не за по-
сле но сти, пад на ци о нал ног бру то про из во да, украт ко - за стој 
и опа да ње.

Ср би ји је од у зе то Ко со во - а тре ба ло би на би ло ко ји 
на чин да га вра ти! Ср би ја ни је у Евро пи (Уни је) - а хо ће у њу 
што пре да уђе! Ср би ја не ма до вољ но нов ца - а тре ба ло би 
што ви ше да га до би је! Јер, но вац као да је све, или за ме на 
за све!70 Хте ло се или не хте ло, то су три кључ на, па те тич на 
или про за ич на,̀  све јед но, спољ но по ли тич ка мо ти ва са вре ме-
не Ср би је!

Ми лош Кне же вич 
СЕР БИЯ НА ПЕ РЕ КРЕСТ КЕ «ВО СТОК-ЗА ПАД»Серб ская 

по ли ти ка – про за пад ная ори ен та ция и ру со фи лия.

Ре зю ме 

ПринципиальнаяпозицияРоссииотносительнодосих
пор неразрешенной проблемы статуса Косова и Метохии
оказываетСербииогромнуюпомощьвеедипломатических

69 Ви де ти: Грк Сне жа на, „Ср би ја у зо ни ре це си о ног су мра ка“, гла ва „Гу би так 
еко ном ске не за ви сно сти и по ли тич ког су ве ре ни те та“, стр. 157-163, Српска
политичкамисао, бр. 1, 2009, Ин сти ту за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.

70 О то ме: Ан ђел ко вић Дра го мир, Срспкинационалнимазохизам.Одјугосло
венствадоевроатлантизма, гла ва „Кре ди ти су ‘ср це’ Ср би је“, Ал те ра, Бе-
о град, 2008, стр, 155-164.
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попыткахмирнымиправовымпутемвозвратитьпровинцию
ссоставгосударства.Однако,сдругойстороны,поддержка
РоссииставитпередСербиейнелегкуюзадачупрофилиро
ваниявнешнеполитическойориентациииопределениясоб
ственногогеополитическогоположения.Еслипредположи
ть,чтоподдержкасостороныРоссииотносительноКиМ
отсутствует, стремления Сербии к евроатлантической
интеграции, вероятно, былибыболее серьезнооправданы.
Всложившейсяжеситуациироссийскаяподдержкасозда
етследующийрасклад:проалбанскинастроенныезападные
страныоспариваютосновныежеланияСербии,тогдакак
Россияэтижеланияподдерживает.ВтандемесРоссией,
которая обеспечивает дипломатический тыл, Сербия на
международнойаренебольшенепредставляетсобойоди
нокое государство без собеседника, партнера и союзника.
Россия,несомненно,оказываетСербииподдержкувотно
шениипроблемыКосоваиМетохии,темнеменее,одинако
ваянапервыйвзглядроссийскосербскаяпозицияотносите
льнообозначеннойпроблемынелишенаопределеннойнере
шительности.Преждевсего,сюдаотноситсянеобходимо
стьтщательногоанализасложившейсяситуациисербской
стороной – необходимость распознать своих союзников и
противников,атакжеопределитьреальныевозможности
собирательной «ии политики», которую ярко демонстри
руетдевиз«ИЕвропа,иКосово».Помимоэтого,очевидно,
чтороссийскаясторонатребуетотСербииопределенных
усилийвсоблюденииосновмеждународногоправаиправил
политическойморали натом уровне, который представи
лаРоссиявпериодпутиновскогообновлениясвоейглобаль
ноймощии усилившегося влияния вЕвропеинаБалканах.
Данноетребованиеясновыраженодевизомрекомендацией:
«Русскиенемогутбытьбольшимисербами,чемсамисер
бы!»,или«Сербы,влюбомслучае,должныбытьбольшими
сербами,чемрусские!».
Ключевыеслова:Сербия,Россия,ЕвропейскийСоюз,статус

Косова, сецессия, внешнеполитический урок,
евроинтеграция, эквидистанция, нейтрально
сть.
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