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ВАРКАЕВРОПСКЕХАРМОНИЈЕ
Рас по лу ће ни уни по ла ри зам Евро пе Уни је

1.ПОЛИТИКАИШЧЕЗЛИХСУПРОТНОСТИ  

Уко ли ко се де ша ва про цес еко но ми зо ва ња по ли ти ке, а де ша-
ва се као ка скад на ре дук ци ја: по ли тич ко се сво ди на еко ном ско, 
ге о по ли тич ко на ге о е ко ном ско, а ге о е ко ном ско на фи нан сиј ско у 
спе ку ла тив ним фор ма ма ње го вог од ви ја ња. Ин ва зив ни про дор еко-
но ми је у по ли ти ку, по ли тич ку сфе ру ли ша ва при мар них и спе ци-
фич них свој ста ва. Уме сто еко ном ске по ли ти ке или по ли тич ке еко
но ми је ши ри се са мо „уни вер зал на“ еко но ми ка, за пра во пре би ра ње 
по роб ном све ту и све ту ка пи та ла, ко је се ис цр пљу је у мо но ка у зал-
ном еко но ми ци зму, све де ном на ну ме рич ко раз ма тра ње ве ли чи на, 
сто ха сти ку и дру ге про це ду ре ме ре ња и са ме ра ва ња, ко шта ња и 
до би ти.

Утр ну ће кла сич не по ли ти ке се од ви ја ута жа ва њем би о ло-
шких тј. ин стинк тив них по тре ба ин ди ви дуа и њи хо вих при ра чу на-
тих зби ро ва, ма си стич ким по ти ра њем сва ке кул тур не и по ли тич ке 
раз ли ке, про тив ре че но сти, су прот но сти су ко ба...

Из по ли ти ке, ко ју оли ча ва ду го трај ни су коб у те ме љу дру-
штва, не ста је бит на ди мен зи ја, она ко ја тво ри по ли тич ко као та кво. 
Су прот но сти, у ства ри, не не ста ју, али се ма ски ра ју у не про ти вреч-
но сти по ли тич ког плу ра ли зма, нај че шће у ре фе рент ном окви ру 
про це ду рал не де мо кра ти је.

Пост и транс им план тан ти пост мо дер не обра зу ју пост по ли
ти ку и тран спо ли ти ку. Гло ба ли зо ва ним све том пост мо дер не по-
ли ти ке овла да ва би о по ли тич ка ин ди фе рен ци ја. Не у тра ли за ци ја 
по ли тич ког узро ку је дво стру ки гу би так пој ма:
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1) о се би као ми сле ћем су бјек ту ко ји је сте и би ва у свом 
иден ти те ту - су бјек ту ко ји се де лат но аутен ти фи ку је (не 
ви дим се, не ви ди мо се, не са гле да ва мо се...), али и о:

2) су прот ном и про тив ном, као кон траст ном и кон тра и ден-
ти тет ном (не ви дим дру ге, не ви ди мо дру ге, не пре по-
зна је мо их).

2.ГУБИТАКПОЈМАОПРИЈАТЕЉУ

У та квим окол но сти ма онај ко ји хо ће да на у ди и овла да при-
ка зу је се као онај ко ји „до бро вољ ним да ва њем ту ђе кр ви“ хо ће по-
што-по то да по мог не они ма ко ји ни су упо зна ли вла сти ту сре ћу пре 
су сре та са но вим го спо да ром. За то су по треб не „еду ка ци ја“ и „пе-
да го ги ја“ по да ни ка но вог роп ства без ви дљи вих ла на ца, ко је пер-
су а зив ним тех ни ка ма об ли ку ју (не)свест тех но-ро бо ва. Об ја шња ва 
им се, за пра во, да њи хов скуп ни и по је ди нач ни по ло жај ни је роп-
ски не го сло бо дан, а да се њи хо ва рад на ди сци пли на и по слу шност 
огле да ју у сло бо ди кон фо ра.

Овла да ва ње су бјек тив но шћу дру гог је угро жа ва ње и ште та, 
на ро чи то ка да се под ме ће и про тив ста вља, ка да су штин ски оспо-
ра ва, на сва ки на чин при кра ћу је и до бо ла оште ћу је на ив ни и ти ме 
осла бље ни су бјект око ко га пре да тор ски об и гра ва.

Јер, оно што је оди ста по ли тич ки раз ли чи то и су прот но, ди-
фе рен ци ра но да кле, у тој ане сте тич кој игри без про тив не по ли ти ке 
ви ше не по сто ји. По ли ти ча ри, ко ји ру тин ски ома мљу ју де ма го ги-
јом не из во дљи вих обе ћа ња, по ста ју со ци јал ни ане сте зи о ло зи. Ла-
ти ни су зна ли да ка жу: Ко уме мно го да обе ћа ва, при чи ња ва ра дост 
бу да ли.

У кон фу зној ома ми по сто ји(м) са мо Ја или по сто ји мо Ми, 
ко ји уми шља мо да нам се не што про ти ви, да нам је про тив но, или 
још го ре, да се не че му про ти ви мо, док се, са вр ше но укло пље ни у 
по ли те ко ном ски игро каз, са свим и сва чим сла же мо!? А оно не ра-
зот кри ве но, што нас под му кло пот ко па ва и кр њи, што нас раз је да, 
оште ћу је и уни шта ва, у по ли тич ком и ге о по ли тич ком си му ла кру му 
то бо же не по сто ји!? У отво ре ном пре ло му по ли тич ког мо ра ла ши-
кља ју ком плек сне илу зи је о они ма ко ји нас „по шту ју“ и „пре зи ру“, 
„во ле и не во ле“. При вид но не ма(мо) про тив ни ка и не при ја те ља; 
на вод но по сто је још са мо не схва ће ни при ја те љи од чи је при ја тељ-
ске же сти не мо же да се по стра да.
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3.ВАРКАЕВРОПСКЕХАРМОНИЈЕ

Зар је мо гу ће да ви ше ико ве ру је да жи ви мо у све ту пре ста-
би лар не хар мо ни је? Да је Ср би ја хар мо нич на за јед ни ца? Да је Бал-
кан оли че ње хар мо ни је? Да је Европ ска уни ја оте ло тво ре на хар мо-
ниј ска струк ту ра?

Тран си де о ло шки и тран спо ли тич ки су ро гат све е вро пеј ства 
за сно ван је на стра те ги ји нео до љи ве вар ке, да је Евро па у вла сни-
штву Европ ске уни је не про ти вреч на да кле хар мо нич на по ја ва, 
иди лич но ли ше на су прот но сти на ре ла ци ји про тив ни ка и са ве-
зни ка у по сло ви ма ује ди ња ва ња. Евро па Уни је се, на и ме, у та квом 
дис кур су ис ка зу је ис кљу чи во, као већ схва ће ни или још не схва ће-
ни при ја тељ и са ве зник у не сум њи вом на у му европ ског је дин ства.

Евро па Уни је на сто ји на упе ча тљи вом и до бром ими џу. Ода-
тле из гле да као да је Евро па Уни је до бро ћуд на и до бро хот на ста ра-
те љи ца рас тр ча ле европ ске де чи це ко јој же ли сва ко до бро. При чи-
ња ва се као да ЕУ из сре ди шта сво је мо ћи, бо дре ћи их, уса вр ша ва 
и по бољ ша ва кан ди да те и пред кан ди да те, чак и оне ко ји ни су ни у 
јед ном од сте пе но ва них и пр сте но ва них ста ту са, иако су у Евро пи. 
За то је из гра ђе на ко ме сар ска че ка о ни ца, у ко јој се ти ска ју на ро ди у 
пре о ста лим зе мља ма жељ ним Евро пе уни је.

Па ци фи стич ким са мо о бја шње њем, Евро па Уни је, као уви-
ђав на и „бла га мај ка“ по ми ри тељ ка европ ских на ро да, не же ли 
ни ти је спо соб на да ико ме од њих бу де про тив ник и не при ја тељ. 
Кан ти јан ски рас по ло же на, уз па те тич не зву ке Мо цар та и Бе то ве на, 
Уни ја те жи ко нач ном ми ру у сво јој Евро пи.1)

4.МИРОТВОРНОУКАЗАЊЕЕВРОПЕУНИЈЕ

Евро па Уни је је мир на, Евро па жи ви у ми ру Уни је. Ту и та-
мо из би ја ју спо ро ви и су ко би, по не ки ма ли и огра ни че ни рат, али 
је Уни ја углав ном мир на. Сми ре на Евро па Уни је по ру чу је да ви ше 
не ће да ра ту је, бар не на свом тлу, осим ако је не ко не на пад не. Он-
да ће ЕУ да се бра ни, но, и ту има из у зе та ка.

Европ ска уни ја се, из ме ђу оста лог, схва та и као ми ров ни уго-
вор, пре вен тив на ан ти рат на али јан са и хар мо ни зу ју ћа струк ту ра 
ко ја во ди у кон ти нен тал ну за јед ни цу у ко јој ви ше ни ка да не ће би ти 
ра то ва. Та ква за јед ни ца те жи европ ском и свет ском ми ру, да кле, не 

1) Кан ти јан ске пре ми се европ ског ми ров ног про јек та нај у пут ни је је упо ре ди ти са из вор-
ни ком. Ви де ти: Кант Ема ну ел, Веч ни мир. Фи ло зоф ски на црт, гла ва „Пр ви од сек ко ји 
са др жи де фи ни тив не чла но ве веч ног ми ра ме ђу др жа ва ма“, стр. 27-37, Гу тен бер го ва 
га лак си ја, Бе о град – Ва ље во, 1995.
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ра ту је ни ти би тре ба ло да ра ту је на свом ни из ван свог про сто ра. 
Да ли је та ко?

Ни је, јер не кан тов ски и не па ци фи стич ки про блем на ста је у 
ге о по ли тич кој ка ко фо ни ји, на не мир ним про сто ри ма Евро пе из ван 
Уни је.2) А та кви не хар мо нич ни про сто ри, ис пу ње ни не при јат ним 
шу мо ви ма и ра то бор ним кр ча њем, на ла зе се на ру ском и про ру-
ском Ис то ку, на Бал ка ну и Кав ка зу.

Евро па Уни је је, уоста лом свој „веч ни мир“ от по че ла за јед но 
са Аме ри ком, јед ним ма лим и крат ко трај ним, али са свим европ-
ским ра том. Уни вер зал ни зна чај евро а ме рич ког рат ног пред у зе ћа 
је за па зио фи ло зоф Ка рел Ко сик: „Рат, што га Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве са сво јим са ве зни ци ма во де про тив Ју го сла ви је, омо гу ћа ва 
увид у цје ло куп ну да на шњу ствар ност, из ван ред ност ко ја по ста је 
кључ за ра зу мје ва ње су вре ме не нор мал но сти. Сво јим от кри ва ју-
ћим (из дај нич ким) зна че њем тај рат пре ра ста на мје ре и хо ри зонт 
сво јих тво ра ца. У ло кал ном ('бал кан ском') ра ту по ка зу је се шта се 
до га ђа са ци је лом пла не том.“3)

Да ли је и на про сто ри ма из ван Уни је, та ко бо га тим су прот-
но сти ма и про тив реч но сти ма, мо гућ мир ка кав је де ли мич но ус по-
ста вљен уну тар зе ма ља Уни је? Или се ЕУ не мо же за кле ти да ће на 
ис точ ним про сто ри ма Евро пе, као је ди ним на ко је још мо же да се 
ши ри, уоп ште, и у сва ком ин ци дент ном слу ча ју, за сту па ти по ли ти-
ку ми ра и са рад ње?

5.САМОПРИКАЗМОРАЛНЕСИЛЕ

Ма ло ко не уобра жа ва да је нај бо љи, чак и ка да не на сто ји да 
бу де до бар или бо љи не го што је сте. Евро па Уни је на сто ји да бу де 
не са мо је ди на не го и нај бо ља мо гућ ност европ ског је дин ства. ЕУ 
као ап со лут ни мо рал ни ар би тар – Евро па Уни је као до стиг ну то мо-
рал но ста ње кон ти нен та!

Ода тле из ла зи да је европ ска оп штост бо ља од по је ди нач но-
сти, европ ски уни вер за ли зам бо љи од европ ског пар ти ку ла ри зма. 
Су де ћи пре ма број ним де кла ра ци ја ма, ис хо ди да је Уни ја Евро пе, 
у сво јој ам би ци о зном уни о ни зму, бо ља, чак мно го бо ља од сво јих 
по је ди нач них чла ни ца. Чи ни се као да је евро крат ски Бри сел ви-
2) Кант је, до ду ше, пред ви део не по ду да ра ње из ме ђу мо рал ног про јек та веч ног ми ра и ње-

го ве по ли тич ке су прот но сти. Ви де ти: гла ву „О не са гла сно сти из ме ђу мо ра ла и по ли ти-
ке у по гле ду веч ног ми ра“, на ве де но де ло, стр. 75-93.

3) Ко сик Ка рел, О ди ле ма ма са вре ме не исто ри је, гла ва „Мо сто ви пре ко европ ске ри је ке“, 
по гла вље „Аме рич ки рат“, стр. 345-346, Раз лог, За греб, 2007.
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до ви ти ји и при вр же ни ји европ ској иде ји од сва ке европ ске на ци о-
нал не пре сто ни це по на о соб. Као да се упра во у ад ми ни стра тив ном 
сре ди шту Уни је су сти чу и по ја ча ва ју нај бо ља евро у ни о ни стич ка 
хте ња. На тој ма три ци ми шље ња Европ ска уни ја се пре ма др жа ва-
ма чла ни ца ма ис по ља ва као sum mum bo num.4)

Бри сел ски по ли тич ки цен три зам и по ли тич ка и мо рал на ар-
би тра жа, ме ђу тим, иза зи ва ју ра зу мљи ве от по ре на не за до вољ ној 
„пе ри фе ри ји“. Упра во не у ви ђав ним де ло ва њем над ме не бри сел ске 
евро кра ти је ме сти мич но на ста ју евро скеп тич ке ре ак ци је у зе мља-
ма чла ни ца ма.5)

Европ ска уни ја на сто ји на соп стве ној ви зи ји по ли тич ке ор га-
ни за ци је Евро пе, као што је већ и ње но ин сти ту ци о нал но по сто ја-
ње ре зул тат јед не од ре ђе не европ ске ви зи је. Ви зи ја Европ ске уни је 
по сту ли ра ла је од ре ђе не вред но сти, као што су не ке на кнад но фор-
ми ра не вред но сти плод жи во та Уни је. Европ ски си стем вред но сти 
и ви зи ја Евро пе ко ју оства ру је Уни ја, те сно су по ве за ни, то ли ко 
те сно да на пр ви по глед ни је ја сно шта че му прет хо ди; да ли си-
стем вред но сти ви зи ји, или је европ ска ви зи ја у те ме љу си сте ма 
вред но сти Европ ске уни је?.

Аме рич ки те о ре ти чар То мас Со вел је уста но вио да огра ни-
че на и нео гра ни че на ви зи ја под јед на ко ин си сти ра ју на узроч но-
сти“. „Уко ли ко су ви зи је 1. упро шће не про јек ци је ствар но сти 2. 
под ло жне кон тра дик тор но сти утвр ди вој на осно ву чи ње ни ца, он да 
све ви зи је мо ра ју су о чи ти сво је упро шће не пре ми се са чи ње ни ца-
ма. То им пли ци ра да све ви зи је мо ра ју раз ви ја ти ин те лек ту ал на и 
пси хич ка сред ства, за хва та ње у ко штац са кон тра дик ци ја ма и да 
сва ка из глед на кон вер зи ја мо ра иза ћи на крај са кон тра дик ци ја ма 
ко је се да ју на зре ти у ал тер на тив ној ви зи ји.“6)

При ме ње но на Евро пу Европ ске уни је пре до че но би мо гло 
да зна чи по тре бу ускла ђи ва ња упро шће не про јек ци је европ ске 
ствар но сти са кон тра дик ци ја ма из ни клим из чи ње ни ца ствар ног 
жи во та европ ских на ци ја и др жа ва. След стве но ре че ном, уко ли ко 
се те жи кон вер зи ји европ ског пар ти ку ла ри зма у то та ли тет Европ-
4) Упо ре до са мње њем о Европ ској уни ји као оте ло тво ре њу до бра, де лу је и мње ње о 

европ ском злу, или о злу у Евро пи. О то ме: Јуд То ни, „Про блем зла у по сле рат ној Евро-
пи“, Le Mon de di plo ma ti que, из да ње на срп ском је зи ку, стр. 20-23, бр. 32, јун 2008.

5) Де ли мич ни пре глед схва та ња евро скеп ти ци зма у ЕУ дат је у: Мар ко вић Г. Сло бо дан, 
„Евро скеп ти ци зам на кон ве ли ког про ши ре ња Европ се уни је, стр. 53-66, Евро па и за пад
ни Бал кан по сле ве ли ког про ши ре ња, збор ник, уред ник Сло бо дан Г. Мар ко вић, Ин сти тут 
за европ ске сту ди је, Бе о град, 2005. 

6) Со вел То мас, Кон фликт ви зи ја. Иде о ло шки ко ре ни по ли тич ких бор би, гла ва „Ви зи је и 
вред но сти“, стр. 200-201, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2007. 
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ске уни је, по треб но је раз мо три ти кон тра дик ци је ко је по сто је у ал-
тер на ти ви – то та ли зу ју ћој и то тал ној Евро пи Уни је.

6.ЕВРОПСКИСИСТЕМВРЕДНОСТИ

Бри сел се, ме ђу тим, не над но си и не над ре ђу је са мо зе мља ма 
ЕУ, не го и зе мља ма ко је ни су ЕУ. Та ко се ства ра јед на ма ло за па же-
на ди хо то ми ја. Зе мље ко је су већ у Европ ској уни ји су то бо же бо ље 
од оних ко је још ни су, а тре ба ло би да бу ду. Ди хо то ми ја се те ме љи 
на фор мал ном ме ри лу члан ства и неч лан ства. Евро у ни о ни стич-
ки ин сај де ри се при ка зу ју бо љи мод не у ни о ни стич ких аут сај де ра. 
По ста вља ње на ко ло сек евро ин те гра ци ја и пу шта ње на утвр ђе ну 
тра су „при је ма у члан ство“ та квих зе ма ља, сма тра се њи хо вим 
„пра вил ним усме ре њем“ и ис пра вља њем не до ста та ка, пре ма раз-
ра ђе ним ме ри ли ма ка па ци те та за учла ње ње. Вр хун ско, ре кло би 
се, син те тич ко ме ри ло ти че се „до сти за ња европ ских стан дар да“, 
те при др жа ва ња и ис пу ње ња „европ ског си сте ма вред но сти“, за-
пра во по сву да пре по зна тљи вог „европ ског на чи на жи во та“.7)

Је дан од мно го број них са вре ме них „пу то пи са ца“ са Бал ка на 
Ита ли јан Фер на до Ген ти ли ни де фи ни сао је европ ске вред но сти на 
овај на чин: „Евро па обе ћа ва. Јер пред ста вља вред но сти као што су 
мир, сло бо да, прав да, де мо кра ти ја и по што ва ње до сто јан ства лич-
но сти. И пре све га, Евро пи и ње ној исто ри ји не ма кра ја. Јер су ове 
вред но сти бит ни је од ге о гра фи је и гра ни ца: ко год се за њих за ла-
же и бо ри, уче сник је истог пла на, европ ски је гра ђа нин.“8)

Оп ште при хва ће на са о бра ћај на ме та фо ра при кљу че ња је на-
да ле ко чу ве ни „европ ски пут“. Про ми шља ју ћи сло ве нач ки по ло-
жај, евро ре а ли ста То маж Маст нак је при ме тио ка ко је уз ви ки ва ње 
ло зин ке „Евро па“ по ста ла ал фа и оме га у по ли тич кој ко му ни ка-
ци ји: „'Евро па' је по ста ла стра те шки циљ по ли ти ке без стра те ги је. 
На род ко ји са да твр ди да је део 'Евро пе' и да је увек био, свим се 
си ла ма и свим уве ре њи ма ко је има, упу тио у 'Евро пу'.  Ку да во ди 
тај пут – не по тре бан као што се ви ди – ни ко ме ни је на ро чи то ја-
сно.“9)

7) О исто риј ским аспек ти ма ево лу ци је европ ског си сте ма вред но сти, из јед на че ног са на-
чи ном жи во та, ви де ти: Judt Tony, Post war. A Hi story of Euro pe Sin ce 1945, chap ter „Euro pe 
as Way of Li fe, pp. 777-803, Pi mli co, Lon don, 2007.

8) Ген ти ли ни Фер нан до, Не до ку чи ви Бал кан. Сен ти мен тал но пу то ва ње од При шти не до 
Бри се ла, гла ва „Европ ска ‘кри за’ ви ђе на из угла Бал ка на“, по гла вље „Ге о гра фи ја и вред-
но сти“, стр. 258, Хи спе ри а е ду, Бе о град, 2008.

9) Маст нак То маж, Евро па: исто ри ја по ли тичког пој ма, гла ва „Но во европ ско јед но у-
мље“, стр. 13, Цен тар за ме ди је и ко му ни ка ци је - Бе о град ски круг, Бе о град, 2007.
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Ак си о ло шка ком по нен та те мељ ног кри те ри ју ма за „ула зак у 
Евро пу“ је, по све му су де ћи, бит на. Ње на ем пи риј ска ре ал ност сва-
ка ко, али и из ви то пе ре на и су лу да оче ки ва ња, те де ма го ги ја и уто-
пи зам ме ђу кан ди да ти ма за ула зак, та ко ђе. Књи жев ник Ми ло ван 
Да ној лић сма тра да је Ср би ја у три де се то го ди шњем за ка шње њу 
укла па ња у по ли тич ке, еко ном ске и мо рал не пре ди спо зи ци је ко је 
је ус по ста ви ла Уни ја. У Уни ју се, пре ма пи шче вим ре чи ма, угу ра-
ло пре ви ше „пу же ва го ла ћа“ ко ји оче ку ју „џа ба лук“ ко га, на рав-
но, не ће би ти. „По вољ но сти ко је на За па ду ужи ва ју при ви ле го ва не 
кла се оп се да ју на шу ма ло гра ђан шти ну, убе ђе ну да ће 'ула ском' у 
Евро пу и са ма од мах осво ји ти та кве при ви ле ги је. Бо гат ство За пад-
не Евро пе, ко је се осе ћа и у го ди на ма кри зе и де пре си је, из гра ђи-
ва но је ве ко ви ма, кр ва вим ра дом с јед не стра не, и пљач ком чи та вих 
кон ти не на та с дру ге стра не, и оно се не мо же при сво ји ти сту па њем 
у сло бод ну ца рин ску зо ну и пре пи си ва њем за кон ских ака та ко ји то 
бо гат ство шти те.“10)

7.ЕВРОПЉАНИСАОБЕСТРАНЕЗИДИНА

Не у пу ће ни би мо жда по ми сли ли да је Европ ска уни ја нај зад 
про на ђе ни рај бе ри ће та, то ле ран ци је, сло бо де и јед на ко сти. Њи-
ма се ЕУ не при чи ња ва као ег зи стен ци јал ни и мо рал ни es ha ton 
ми ле ни јум ске Оди се је европ ског чо ве ка, не го као из о биљ на ту ро-
пе ра тор ска де сти на ци ја - all in clu si ve аран жман бо рав ка у мно го 
угод ни јем и бо га ти јем кра ју. Ту ри стич ки све то на зор, пре у зет из 
бе де ке ра и про спе ка та са по ну да ма за оби ла ске и бо рав ке, на до-
ме шта ва па но рам ски по глед на европ ски свет. То, ме ђу тим, ни је 
аутен тич на Евро па не го њен ла ко ми сле но по тро шни су ро гат.

Еко ном ска и по ли тич ка ствар ност Евро пе Уни је, за пра во, ви-
ше ли чи на чи сти ли ште за не до ра сле и не до зре ле, јер је ЕУ већ 
учи ни ла и стал но чи ни три ја жу по ја ва на ци ја и др жа ва и пој мо ва 
њи хо вог иден ти те та. Број ним де фи ни ци ја ма и ди фе рен ци ра њи ма 
европ ског, по лу е вроп ског и не е вроп ског, Евро па Уни је је оме ђи ла 
гра ни це сло бо де при сту па ња и од сту па ња. По угле ду на ан тич ка и 
ка сни ја све то рим ска им пе ри јал на уоб ли че ња европ ске мо ћи, и са-
вре ме на Уни ја Евро пе је уре за ла и утвр ди ла сво је ли ме се, ли ма не 
и ли ма нее. По сле сим бо лич ког и ствар ног па да Бер лин ског зи да 
из гра ђе ни су мно ги без и ме ни зи до ви ко ји под ва ја ју на ро де и зе мље 
Евро пе на пе ри фе ри ји, али и Евро пу Уни је од Евро пе из ван Уни је. 

10) Да ноjлић Ми ло ван, „У за гр ља ју са не при ја те љем“, не дељ ник Пе чат, стр. 49-50, бр. 29, 
12. сеп тем бар 2008, ин тер вју, раз го ва рао Го ран Ко зић.
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Члан ства, кан ди да ту ре и пред кан ди да ту ре су иш че ку ју ћи пре град-
ци европ ске ре ал но сти,

Та мо где то пла и хлад на мо ра за пљу ску ју европ ске оба ле 
упа дљи ва фи зич ка гра ни ца Ста рог кон ти нен та ни је ни ти мо же би-
ти спор на. Али, та мо где се на коп ну мно же и пре пли ћу др жа ве 
и на ци је, ис точ не гра ни це Уни је се по ста вља ју по из вољ ним ге о-
по ли тич ким ме ри ли ма. Уну тра шње и спо ља шње гра ни це, Евро пе 
да кле, ни су не спор не.11)

Ода тле по ти че од сеч на раз ли ка Евро пља на in tra mu ros, и 
оних по гу ре них спо ља – Евро пља на из ван зи ди на псе у до-Цар ства. 
Као не ка да, у су ро вој раз де о би жи те ља на ци ви ли зо ва не и вар ва ре, 
са да је на де лу двој на по де ла на при ви ле го ва не чла но ве и хен ди ке-
пи ра не неч ла но ве Уни је. Сва ко иде та мо где је бо ље или где му се 
при чи ња ва бо љи так. Ода тле у Евро пи из ван Уни је вла да из ну ђе на 
ар бај тер ска по ма ма за „бе лом шен ген ском ли стом“, без ви зним ре-
жи мом и нео ме та ним „пу то ва њи ма у Евро пу“.

II

8.ДВОСТРУКИПРЕЛАЗ

Евро па Уни је те жи да ин сти ту ци о нал но пре мо сти то ко ве 
ко ји раз два ја ју оба ле кон ти нен та, оба ле чла ни ца и неч ла ни ца. У 
под ло зи пре до че не ди хо то ми је - оних ко ји је су и оних ко ји ни су 
у Евро пи Уни је - ни је по хра ње но са мо не при зна ва ње би ло ка кве 
„пра ве“ Евро пе из ван пу но прав ног са ста ва Уни је, не го и ома ло ва-
жа ва ње кан ди дат ских зе ма ља у дво стру кој тран зи ци ји.

Тран зи ци ја - про ход, пре нос, пре лаз или или пре ла зак, ка ко 
год - од ви јао се у дво стру ком об ли ку:

1) из са мо у прав ног и ре ал ног со ци ја ли зма и ко му ни зма, у 
де ре гу ли са ни нео ли бе рал ни ка пи та ли зам, пр во бит ног и, нај че шће, 
си ро вог ман че стер ског ти па. Иако се пр во бит ност, у исто риј ском 
по гле ду, ти ца ла ар ха ич них фор ми аку му ла ци је ка пи та ла, ве ћи ни 
те о ре ти ча ра и исто ри ча ра то вре мен ско од ре ђе ње ни је сме та ло да 
у ско ри јој про шло сти про мов ше сме ну ста рог но вим по рет ком. 
Ста ри по ре дак је, на рав но, био про па ли ко му ни зам, а но ви об но-
вље ни ка пи та ли зам и де мо кра ти ја, по сле сед мо де це ниј ског пре ки-
11) Ско ро сва ка гра ни ца у Евро пи има кли цу сум ње и спор но сти. О то ме: За ни ни Пје ро, 

Зна че ње гра ни ца. При род на, исто риј ска и ду хов на од ре ђе ња, гла ва „Гра ни ца као зо на 
су ко ба“, стр. 98-123, Клио, Бе о град, 2002.
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да.12) У тран зи ци о ној иде о ло ги ји ре ста у ра ци ја „Ста рог по рет ка“ је 
у гло бал ним окви ри ма де фи ни са на као за жи вља ва ње Но вог (свет-
ског) по рет ка;13)

2) из екс и сточ них про сто ра из ван Уни је, у за пад ни про стор 
ЕУ, што озна ча ва ра ди кал ну про ме ну све то на зо ра, ге о по ли тич ке 
по зи ци је и ре са те ли ти за ци ју. Но, бр за и жељ на про ме на са ве знич-
ке ор би те у ве ћи ни слу ча је ва ни је про ту ма че на као но ва ге о по ли-
тич ка де тер ми на ци ја и гу би так сло бо де, већ су прот но, као зго ди-
так ве ће си гур но сти у окри љу моћ ни је, у том ча су за пра во, је ди не 
пре о ста ле али јан се гло бал не мо ћи.

9.ОРБИТАЛНЕЗАБЛУДЕ

Но ве ге о по ли тич ке ор би те тра же лан си ра ње но вих са те ли та. 
Кру же ње је за цр та но ако не и те ле ди ри го ва но. Ор би тал ни ин те рес 
се фор ми ра и спро во ди из све ви де ћег гра ви та ци о ног цен тра. Др-
жа ве ко је кру же по ор би ти има ју тек огра ни че не мо ћи за сту па ња и 
оства ре ња соп стве них ин те ре са, под усло вом да их у но вој кон сте-
ла ци ји уоп ште ис ка зу ју.

Ве ћи на ре са те ли ти зо ва них ис точ но е вроп ских зе ма ља ни је 
ни при ме ти ла об но вље ну бло ков ску ло ги ку и укри ве ни ми ли та-
ри зам „јед ног по ла“.14) Њи хо ве ди си дент ски ге не ри са не по ли тич ке 
ели те су нео т пор но под ле гле пре по ру ка ма „кра ја исто ри је“, пре пу-
стив ши се ко мот но уни по лар ној ар би тра жи пре о ста ле ме га си ле.

На ци је и др жа ве тзв. Но ве Евро пе су ви шком ло јал но сти 
пре ма но вом пост хе ге мо ну учи та ле сво је ма ју шне суд би не у „про-
ви ђе ње“ ко је је во ди ло Аме ри ку у но ви ми ле ни јум ко ји је она,  
бу ди ре че но, сма тра ла сво јим вре ме ном. Но во е вроп ске др жа ве у 
там пон ском ис точ ном под руч ју пре пу сти ле су се аме рич кој ви зи ји 
пре у ре ђе ња европ ског коп на, иако су за ре дом по ста ле чла ни це ЕУ. 
У не пре ва зи ђе ном стра ху од „по врат ка Ру си је“ по да ле су се про а-
ме рич кој стра сти ка ква ни је по сто ја ла ни ти  по сто ји ме ђу зе мља ма 
тзв. Ста ре Евро пе..  

Исто ри ја, у ма ка квом зна че њу схва ће на, по ка за ће убр зо зу-
бе ме си јан ски рас по ло же ним аме ри ка но кра та ма. Вре ме, та „чуд-
12) О то ме: Gil bert Mar tin, Hi story of the Twen ti eth Cen tury, chap ter „Bra ve New World“, pp. 

608-679, Har per Col lins Pu blis hers, Lon don, 2001.

13) Judt Tony, Post war. A Hi story of Euro pe Sin ce 1945, chap ter „The End of the Old Or der“, pp. 
585-633, Pi mli co, Lon don, 2007.

14) Кне же вић Ми лош, Моћ За па да, Но ва ста ра Евро па, пр ва књи га, по гла вље „Ре са те ли-
ти за ци ја Евро-Ис то ка“, стр. 119-122, Ма ли Не мо, Пан че во, 2005. 



СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22. стр. 5786.

66

на ра бо та“, про ме ни ло је ти ту ла ра сво ји не. Вре ме на се, уоста лом, 
ме ња ју. По ка за ло се да ни је би ло мо гу ће раз ме ни ти де вал ви ра ну 
три јум фа ли стич ку „ва лу ту“ по бед ни ка у хлад ном ра ту, за „по лу ге 
у зла ту“ трај ног ми ле ни јум ског до бит ни ка и ли де ра чо ве чан ства на 
ње го вом пу ту ка ко зна че му!?  

10. ЈАЛТ СКИ НА ТО РЕ ЗИ ДУ УМ

Пре до че не про це се у њи хо вим кон крет ним исто риј ским и 
ге о по ли тич ким  ди мен зи ја ма увер љи во је илу стро ва ла ру ска на-
уч ни ца На та ли ја На руч ниц ка. Она је за па зи ла да је по сле кра ха 
СССР-а, За пад на Евро па оста ла „јалт ска“ и уз то кон со ли до ва на 
у НА ТО-у: „Али 'со ци ја ли стич ка Ис точ на Евро па', иза шав ши из 
ру ске кон тро ле, осу ла се у пост вер сај ски низ сит них и не са мо стал-
них др жа ва од Бал ти ка до Сре до зем ног мо ра. На о чи глед све та је 
на ста ла, за са да још ге о граф ска, али по тен ци јал но по ли тич ка Mit
te le e u ro pa, а као њен ор га ни за тор мо гла је се бе уми сли ти Не мач-
ка, чи је је ин те ре со ва ње за са мо стал ну уло гу пре ти ло да се про-
бу ди.“15)

Пра зни не се, уко ли ко су по жељ не или опа сне, све јед но, бр зо 
по пу ња ва ју. Ис пу ња ва ње по жељ не и опа сне ге о по ли тич ке пра зни-
не је осва ја ње. По ли тич ки гле да но, на „ни чи јој“ и „сва чи јој зе мљи“ 
гра ди се власт ко ја је по сва ја и чи ни де лом те ри то ри је осва ја ча. 
НА ТО је евро а ме рич ка вој на ор га ни за ци ја ко ја од сре ди не про-
шлог ве ка др жи (од брам бе ни?) ну кле ар ни „ки шо бран“ из над те-
ри то ри је Евро пе. Али, НА ТО је и ви ше од вој ног са ве за, он је свет 
за се бе, свет ко ји ути че на све об ли ке у по де ли европ ске вла сти.16) 

За ве ћи ну За пад ња ка про ши ре ње на Ис ток и по за пад ње ње 
европ ског Ис то ка је рад у по ни же ној пра зни ни, по пу ња ва ње „пра-
зног ме ста жи во та“, ис пу ња ва ње ре ал ном исто ри јом не че га што 
је из исто ри је одав но ис па ло. Фи ло зоф Ми лан Бр дар је при ме тио: 
„Ис точ на Евро па је 'по сто је ће' ко је не вре ди ни шта. Пре пе де сет 
го ди на - пре вред но ва ње је из во ђе но у име ко му ни зма; да нас се из-
во ди - про тив ко му ни зма. Ни у јед ном слу ча ју не ма бри ге о се би, 
са мо по што ва ња, до сто јан ства и ауто но ми је.“17)

15) На роч ниц ка На та ли ја, Ру си ја и Ру си у свет ској исто ри ји, гла ва „Ру си ја, Mit te le u ro pa 
и Бал кан у ан гло сак сон ској ‘ге о по ли тич кој оси’ са вре ме не исто ри је“, стр. 474, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град, 2008.

16) Да НА ТО има и сво је пра во су ђе, све до чи Ко ста Ча во шки у књи зи, Ха шки Ми но та ур. 
Хаг про тив прав де 1, гла ва „Ха шки суд под окри љем Атлант ског пак та“, стр. 188-189, 
Бе ок њи га – Срп ска ли бе рал на стран ка, Бе о град, 2007.

17) Бр дар Ми лан, Фи ло зо фи ја у Ди ша но вом пи со а ру. Пост мо дер ни пре сек XXве ков не фи
ло зо фи је, гла ва „Ис точ на Евро па: па рер го нал на пра зни на“, стр. 138, Из да вач ка кљи жар-
ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2002. 
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11.ЕВРОПСКАМЕГАЛОМАНИЈА

Евро па Уни је не же ли да Евро па бу де дво пол но би ће. Да ли 
са да ша ња Евро па има са мо је дан пол у Европ ској уни ји Бри се ла и 
Стра збу ра, као што је свет до  не дав но имао са мо је дан пол мо ћи 
усре ди штен у Аме ри ци?18) Или је тек Евро па у це ли ни жи вот ни и 
исто риј ски пар јед но пол них би ћа ко ја пре би ва ју на За па ду и Ис то-
ку Ста рог кон ти нен та?

Европ ска уни ја на сто ји да у сво је ин сти ту ци о нал но окри ље 
при ву че што ви ше зе ма ља не ка да шњег и са да шњег Евро-Ис то ка. 
На сто ја ње ЕУ је из ра зи то то та ли зу ју ће, пре ком по зи ци о но и ге о по-
ли тич ко. Ка да је реч о про до ру у Ру си ју, та ква про стор на по ли ти ка 
ши ре ња ЕУ на ли ку је ме га ло ма ни ји, јер се же да ле ко из ван оп се га 
вла сти те мо ћи. Оно за шта ЕУ оп ту жу је на ци о нал не ре жи ме на 
Бал ка ну – бал ка ни зам, ре ви зи о ни зам и ме га ло ма ни ја – обе ле жа ва 
екс пан зи ју ЕУ пре ма про сто ри ма ко ји јој исто риј ски и кон ти нен-
тал но не при па да ју.

Вре ме је по ка за ло да је Европ ска уни ја, као де ли мич на кон-
ти нен та ла на кон струк ци ја, у ства ри, по вра так јед ног де ла Евро пе 
соп стве ним екс пан зив ним, тј. ко ло ни јал ним тра ди ци ја ма на по-
стим пе ри ја лан на чин. Да Евро па Уни је, не ли чи на кла сич ну им-
пе ри ју, шта ви ше, да је за сно ва на на опро шта ју од би ло ко је вр сте 
им пе ри јал но сти, по тру дио се да до ка же евро по лог Нор ман Деј вис. 
„Европ ски по крет мо же да ис пра ти сво је ко ре не до се дам на е стог 
ве ка. Али ам би ци је на ци о нал них др жа ва уни шти ле су сва ку ини-
ци ја ти ву у том прав цу. Европљни су мо ра ли да ис пи ју гор ки та лог 
по ра за и по ни жа ва ња, пре не го што су сно ви ра них иде а ли ста  мо-
гли да се оства ре. Мо ра ли су да из гу бе сво је им пе ри је и на де о им-
пе ри ја ма, пре не го што вла де при о ри тет да ју сво јим су се ди ма.“19)

Но, и по ред из гу бље не, тач ни је ре че но, не сте че не им пе ри-
јал не цр те, Европ ска уни ја је ипак об но ви ла тра ди ци о нал ни пра-
вац европ ске екс пан зи је са за па да ка ис то ку. Ода тле се се „ши ре ње 
18) Фи ло зоф Ли но Ве љак сма тра су прот но, да у са вре ме ном гло ба ли зо ва ном све ту ви ше не 

де лу је до ми нант ни цен тар. „Да нас цен тар свјет ске мо ћи ви ше ни су ни Ва шинг тон, ни 
Мо сква, ни Пе кинг, ни Лон дон, ни ти су они ве за ни за би ло ко ју кон крет ну ин сти ту ци ју 
а по го то во не за би ло ко ју осо бу или име. Они су ано ним ни, то је ло ги ка про фи та као 
са мо свр ха.“ Ве љак Ли но, „По вра так Марк са и дру ге при че“, не дељ ник Вре ме, стр. 19, 
30. око то бар 2008.

19) Деј вис Нор ман, Евро па – јед на исто ри ја, гла ва „Di vi sa et in di vi sa. По де ље на и не по де-
ље на Евро па“, стр. 1064, Ве га ме ди ја, Но ви Сад, 2005.
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Евро пе“ по но во ука зу је као већ ис ку ша но по за пад ње ње, тј. ве стер-
ни за ци ја.20)

12.РАСПОЛУЋЕНИУНИПОЛАРИЗАМ
ЕВРОПЕУНИЈЕ

Ипак, про цес евро пе и за ци је, у ин те гри стич ком скло пу ве-
стер ни за ци је кон ти нен та, не те че глат ко, већ уз мно го оме та ња и 
отво ре них су ко ба ин те ре са. Об но вље ни евро цен три зам у ли ку ЕУ 
– оне вр сте Евро пе ко ја те жи да бу де са мо За пад без Ис то ка - су-
о ча ва се са две озбиљ не, у овом ча су, ре кло би се, не пре мо сти ве 
ба ри је ре:

1) над моћ ном Аме ри ком - ре ал ном тран са тлант ском атрак-
ци јом и уну та ре вроп ском кон тро лом Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва, пу тем НА ТО-а,21) и;

2) све сна жни јом Ру си јом - ре ал ним от по ром ши ре њу ЕУ и 
НА ТО-а, ко је пру жа ју зе мље из ру ске ин те ре сне сфе ре и 
Ру си ја, тј. Ру ска Фе де ра ци ја.

Уз то, два ви да европ ског уни по ла ри зма на го ве шта ва ни су и 
прак ти ко ва ни кроз до ми нант ни ити цај зе ма ља тзв. Ста ре Евро пе и 
пу тем све ве ћег ути ца ја зе ма ља тзв. Но ве Евро пе са про сто ра пре-
о бра ће ног екс-Ис то ка.22)

Са гле да но у ве стер ни стич кој це ли ни Евро а ме ри ке, (ин тер-
ни) европ ски уни по ла ри зам са о бра жа вао се гло бал ном уни по ла-
ри зму Аме ри ке. Аме ри ка, ме ђу тим, ни је у исто риј ској си ту а ци ји у 
ко јој се об ре ла Евро па Уни је. Док у се вер ној Аме ри ци већ по сто је 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве (уз Мек си ко и Ка на ду), у Евро пи је 
тек у по во ју ства ра ње „Сје ди ње них Европ ских Др жа ва“. Оту да је 
аме рич ка аме ри ка но цен трич ност свет ска, тј. спо ља шња, док је об-
но ва европ ске евро цен трич но сти пре те жно уну тар кон ти нен тал на, 
тј. уну тра шња. Тек у ди мен зи ји евро ин те гра ци ја евро цен три зам 
20) Кне же вић Ми лош, на ве де но де ло,  по гла вље „Ве стер ни зам“, стр. 135-139.

21) Сло бо дан Де спот сма тра да Аме ри ка во ди дво лич ну игру са му сли ман ским све том и 
не гу је ви со ки при ра штај соп стве ног ста нов ни штва, док: „ЕУ из у ми ре и во ди по ли ти ку 
исла ми за ци је чи је смо по сле ди це на Бал ка ну нај о штри је осе ти ли. Исто вре ме но и због 
та кве иде о ло ги је, ЕУ не по сто ји као не за ви сан су бјект, већ све ви ше као евро а зиј ска 
плат фор ма НА ТО-а. Про јект европ ске од бра не је са хра њен са Ми те ра ном.“ Ви де ти Де-
спо тов ин тер вју „Страх од За па да“ у ме сеч ни ку Ге о по ли ти ка, стр. 13, бр. 28, 25. сеп тем-
бар 2008.

22) Judt Tony, Post war. A Hi story of Euro pe Sin ce 1945, chap ter „The Old Euro pe – and the 
New“, pp. 701-749, Pi mli co, Lon don, 2007.
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по при ма сво ја не ка да шња до бро по зна та, екс пан зив на и ко ло ни-
јал на свој ства.

Ода тле ни је те шко за кљу чи ти да је дво де це ниј ском гло бал-
ном уни по ла ри зму Аме ри ке аме ри ка но кра ти ји, на европ ском тлу 
би ла са о бра зна евро кра ти ја. Да нас је,ме ђу тим европ ски уни по ла-
ри зам до ве ден у пи та ње и на из ма ку.23)

13.АПОРЕТИКАЈЕДНОСТРАНОГПРОШИРЕЊА

Од у век је би ло ко ри сно зна ти соп стве ну ве ли чи ну и гу бер 
пре ма ко ме се мо же про те за ти. Трај ни осе ћај не до ра сло сти и ма ли-
не во ди у скру ше ност. Ре ал ни или нар ци со ид ни осе ћај ко ло сал не 
ве ли чи не, све јед но, мо же да об ли ку је ги ган ти зам па и ме га ло ма ни-
ју. У ге о по ли ти ци се, та ко ђе, мо гу опа зи ти про кру стов ске за ми сли 
на сил ног ис те за ња и уте за ња, са би ја ња и ра за сти ра ња. Раз у зда ни 
Про круст у ге по ли ти ци има зна че ње иза зи ва ча су ко ба и ра то ва.

Евро па Уни је на сто ји да се ус по ста ви као ком пак тан ге о-
граф ски и по ли тич ки агенс пре ма си ла ма из око ли не. Са би ра ју ћи и 
урав на ва ју ћи уну тра шње спољ но по ли тич ке при сту пе чла ни ца, ЕУ 
те жи је дин стве ном при ка зу кон ти нен тал них ин те ре са, спрам чи-
ни ла ца из не по сред ног окру же ња и са дру гих кон ти нен та.

Европ ска уни ја је, у ства ри, пр во ра зред на ге о по ли тич ка по-
ја ва За пад не Евро пе, јер се у све му бит ном осла ња на вла сти ту им-
пе ри јал ну тра ди ци ју и про стор ну ствар ност, то јест ге о по ли тич ку 
ам би ци ју пред ста вља ња и ши ре ња. Те ри то ри јал но ши ре ње је есен-
ци јал но ге по ли ти зо ва ње спољ не по ли ти ке. У Евро пи и из Евро пе 
се не ши ре европ ске на ци о нал не др жа ве, јер - пре ма Хел син шкој 
по ве љи - у де фи ни тив но раз гра ни че ној и те ри то ри јал но „за по сед-
ну тој“ Евро пи не ма ју ку да.24) Уме сто европ ских на ци о нал них др-
жа ва, ши ри се њи хов са вез у об ли ку Европ ске уни је.

Ши ре ње ЕУ је, по све му су де ћи, спе ци фич на исто риј ска 
на док на да за исто риј ски из ма клу мо гућ ност ко ло ни јал ног на сту-
па нај ја чих европ ских др жа ва. ЕУ је, у ства ри, њи хов на ро чи ти 
пост ко ло ни јал ни суп сти тут. Ши ре ње ЕУ је (не)мо гу ће са мо пре ма 
европ ском Ис то ку.
23)  О па ра док сал ној при ро ди европ ског уни по ла ри зма је лу цид но пи сао Ду шан 

Ни ко лиш, у књи зи САД или ни кад. Од гло ба ли зма ка то та ли та ри зму, гла ва „Аме ри ка, 
НА ТО и но ва, уни по лар на Евро па“, стр. 123-147, пи шче во из да ње, Бе о град, 1998.

24)  Је ди но европ ско оду сту па ње од пре до че ног прин ци па „не по вре ди во сти гра ни ца“ пред-
ста вља ства ра ње дру ге ал бан ске др жа ве на по кра јин ској те ри то ри ји на ци о нал не др жа ве 
- Ре пу бли ке Ср би је.
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III

14.ЕВРОПА–НАЈЗАПАДНИЈИРТЕВРОАЗИЈЕ

Је дан од ви ђе ни јих евро кра та Гер хард Бу сек је по ку шао да 
об ја сни ге о по ли тич ку ре ор га ни за ци ју и ус по ста вља ње но вог пој-
ма европ ског Ис то ка, чи јим усва ја њем би се ле ги ти ми са ло ши ре ње 
ЕУ: „По ме ра ње спо ља шње гра ни це ЕУ ка ис то ку, про ста по де ла 
на За пад и Ис ток, ка кву нам је омо гу ћа ва ла 'гво зде на за ве са', оти-
шла је не по врат. Ве о ма рас про стра ње но не по зна ва ње тих зе ма ља 
ви ше ни је ар гу мент за њи хо во свр ста ва ње у 'ис точ не' зе мље. (...) 
'За пад ни' Евро пља ни мо ра ју да схва те да се но ве чла ни це ЕУ на-
ла зе су сре ди шту кон ти нен та, иако пред ста вља ју ис точ ну гра ни цу 
Уни је.“25)

Без об зи ра на Бу се ко во ме ша ње исто риј ских и ге о граф ских 
стра на све та, ни је зго рег има ти на уму да је Евро па кон ти нент чи ји 
је ге о граф ски про стор ве ћи од те ри то ри је Европ ске уни је. По но-
ви мо: Евро па је ве ћа од Европ ске уни је, ма ко ли ко у про јек ци ја ма 
ње ног ши ре ња из гле да ло обр ну то! 

Ге о граф ски по да ци ука зу ју да је Евро па, као нај за пад ни је по-
лу о стр во џи нов ског кон ти нен та Евро а зи је, има 10,4 ми ли о на км.кв. 
Евро а зи ја у це ли ни има 54,8 ми ли о на кв.км. Евро па уче ству је са 
19% у укуп ној по вр ши ни дво кон ти нен тал ног коп на. Евро па је, та-
ко ђе, тек 7% коп на у све ту и са мо 11% свет ског ста нов ни штва.

Сра зме ре ве ли чи не Европ ске уни је пре ма Евро пи и Евро а-
зи ји су још ма ње. ЕУ за по се да 4,3 ми ли о на кв.км, или 41% укуп не 
по вр ши не Евро пе, и тек 8% те ри то ри је Евро а зи је.

Пре до че ни по да ци де лу ју отре жњу ју ће спрам не бу ло зних за-
мил си јед ног бро ја нео ба ве ште них евро кра та. Оту да је ра зло жно 
под се ти ти да је Европ ска уни ја, и по ред свих на по ра упот пу ња ва-
ња, тек де ли мич ни кон ти нен тал ни са вез, или - по лу кон ти нен тал на 
над др жа ва.

15.МЕТАФИЗИКАУНИЈЕ:
ЧИТАВАЕВРОПАУУНИЈИ

Ме та фи зич ки ци ље ви по бу ђу ју и за но се. По че сто има ју ре-
ли ги о зна обе леж ја, те ме ље се на ве ри ко ја мо же би ти ап сурд на. 
25)  Бу сек Ер хард, Отво ре на ка пи ја ка ис то ку. Ве ли ка шан са за Евро пу, гла ва „Ис ток Евро-

пе – где се на ла зи“, стр. 61, Клио, Бе о град, 2007. 
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Об у зе тост ап сур дом не рас кри љу је вра та све сти. Ап сурд ност се 
гра ди као ре ал на мо гућ ност; ире ал на и има ги нар на мо гућ ност се 
ра ци о на ли зу је, ода тле по ти чу ап сурд не прак се и ак ци је. Евро па са-
ку пље на у Уни ји ве ру је да мо же да се оце ло ви, и то то тал но, ап со-
лут но?

Ка ко из гле да та циљ на ве ра? Нај да љи, нај ви ши и нај оп се-
жни ји циљ Евро пе Уни је је вас це ла Евро па са бра на у Уни ји! Чи-
та ва Уни ја би ла би чи та ва Евро па! Уко ли ко би се то јед ног да на 
де си ло, очи то ва ла би се пот пу на исто вет ност Евро пе и Европ ске 
уни је. У дво ми ле ни јум ској европ ској исто ри ји, ме ђу тим, та кав са-
би ра ју ћи и са борн ни циљ ни ка да и ниг де, ма кар и при бли жно, ни-
је до стиг нут. За то су по сто ја ле и још увек по сто је не пре мо сти ве 
пре пре ке.

Ако је уну тар кон ти нен тал ни фи зис Евро пе Уни је прет по ста-
вљен фи зи су оно га што је из ван ње, он да је фи зис Евро пе у це ли-
ни - и Ази је у ко ју се Евро па ули ва – пр во ра зред на ге о по ли тич ка 
ме та фи зи ка. Оно што је из ван ЕУ гра ди се као фи зис иза фи зи са, 
не до се зљи во ме та-фи зич ко про стран ство, не до ку чи ви пред мет до-
ди ра и же ље.

Огром на Евро а зи ја, као ме та фи зич ка по ја ва на из глед мо гу-
ће европ ске про те жно сти, обе ле же на је кон крет ном исто риј ском 
не мо гућ но шћу. Евро у ни о ни стич ко екс пан зив но са мо ра зу ме ва ње 
те (не)мо гућ но сти уво ди у ап сурд ни игро каз. Реч је, да бо ме, о тзв. 
ис точ ној по ли ти ци Европ ке уни је. 

За озби ље ње па не вроп ског ци ља по треб на је из у зет на сна га 
ин те гра ци је и ап сорп ци је, и то не обич на, не го ги гант ска сна га и 
спо соб ност Ли ли пу тан ца, спрем ног да са вла да от пор европ ског и 
евро а зиј ског Гу ли ве ра – Ру си је.

16.УСУДДВОЈНОГУКАЗАЊА

Пре до че ни циљ Европ ске уни је ни је са мо про стор ни, тј. ге-
по по ли тич ки, де мо по ли тич ки и ге о е ко ном ски, по ред то га он са др-
жи и спи ри ту ал ну за ми сао упот пу ња ва ња и уса вр ша ва ња Евро пе 
као је дин стве не, тач ни је ре че но пер фект не кон ти нен тал не то во ре-
ви не. Циљ Евро пе Уни је је, за пра во, ства ра ње јед но кон ти нен тал не 
асо ци ја ци је, над др жа ве по на че лу: Је дан кон ти нент – јед на др жа-
ва!?

Чи та ва па не вроп ска за ми сао у са вре ме ној вер зи ји те ме љи 
се на ре ал ној не пот пу но сти, по де ли и не са вр ше но сти са мо за пад не 
кре а ци је ка ро лин шке ро ман ско/гер ман ске Евро пе. Ма ко ли ко би ла 
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це ло ви та на За па ду, ка да се про јек ту је на Ис ток Евро пе, та за ми сао 
ис по ља ва кон сти ту тив не мањ ка во сти. Бри сел ска про јек ци ја ши ре-
ња ис по ља ва Евро пу Уни је као по лу конт нен тал ни фе но мен.   

Про стор но ме ри ло, вред ност про стор но сти и циљ про сти ра-
ња у по ли тич кој је осно ви по сто ја ња Европ ске уни је као се ми кон-
ти нен тал ног фе но ме на. Ге о по ли тич ка да тост по лов не струк ту ре 
ЕУ ис по ља ва се упо ре до са ам би ци ја ма то та ли зо ва ња. Мањ ка ва 
по ло вич ност ЕУ по бу ђу је и сна жи же ље за уве ћа њем и оце ло вље-
њем.

Та ко се Европ ска уни ја (ге о по ли тич ки) ука зу је двој но:
1) као ге о по ли тич ка кон фи гу ра ци ја на ма њем а не на ве ћем 

де лу европ ског кон ти нен та;
2) као ге о по ли тич ка кон фи гу ра ци ја ко ја сво јом струк ту ром 

те жи да пре кон фи гу ри ше и об у хва ти чи тав европ ски 
кон ти нент.

Пр во је из ве сна ге о граф ска и по ли тич ка да тост не по ду да ра-
ња Европ ске уни је са Евро пом у ге о граф ској це ли ни; дру го је не-
из ве сна ге о по ли тич ка за да тост по ду да ра ња и по и сто ве ће ња Евро-
пе и Уни је Евро пе. От да је ла ко утвр ди ти да је циљ Евро пе Уни је 
об у хва та ње Евро пе у це ли ни. Да ли је то уоп ште и ика да мо гу ће? 
Од го вор је не дво сми слен: по све му су де ћи, ни је!

17.ПОЛУКОНТИНЕНТАЛНАСПОЉНАПОЛИТИКА

Са да шња за да тост Европ ске уни је, као ге о по ли тич ке по-
ја ве са са о бра зним спољ но по ли тич ким од но си ма, ука зу је да она 
ак ту ал но спро во ди ге о по ли ти ку по лу кон ти нен та. По лу кон ти нен-
тал ност, у пре до че ном кон ди ци о на лу европ ске кон ти нен тал но сти, 
ис ту ра у пра ви план ге о по ли тич ку ди мен зи ју не ти пич не спољ не 
по ли ти ке ЕУ. Европ ска спољ на по ли ти ка је, за пра во, су ма, а мо жда 
и по чет на син те за спољ них по ли ти ка чла ни ца по лу кон ти нен тал-
ног са ве за.26)

На ци о нал не др жа ве чла ни це ЕУ још увек во де (не)за ви сне 
спољ не по ли ти ке, уса гла ше не са на чел ним ста во ви ма Европ ске 
уни је. Оне, ме ђу тим, та ко ђе, во де ра чу на о не из бе жним ге о по ли-
26) О на сто ја њи ма на је дин ству европ ске по ли ти ке уну тар Евро пе, ви де ти: Ген ти ли ни Фер-

нан до, Не до ку чи ви Бал кан. Сен ти мен тал но пу то ва ње од При шти не до Бри се ла, гла ва 
„За јед нич ка спољ на по ли ти ка европ ских зе ма ља: бал кан ске по у ке“, по гла вље „‘Cri sis 
ma nag ment’ и бал кан ска пре вен тив на ди пло ма ти ја: кад Евро па го во ри јед ним гла сом, 
стр. 211.215, Хи спе ри а е ду, Бе о град, 2008.
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тич ким и без бед но сним аспек ти ма на ци о нал не др жав но сти, на 
дво стру кој рав ни:

1) ге о по ли тич ког по ло жа ја и ме ста вла сти те на ци о нал не 
др жа ве уну тар про стор не струк ту ре ЕУ, чи ме је ви ди-
љи во да ЕУ ни је ус пе ла да мар ги на ли зу је и уки не уну-
тра шњу ге о по ли тич ку ди мен зи ју чла ни ца; 

2) ге о по ли тич ких ин те ре са на осно ву по ло жа ја вла сти-
те на ци о нал не др жа ве у ЕУ, спрам ге о по ли тич ких, тј. 
спољ но по ли тич ких чи ни ла ца из ван ЕУ.

Оба аспек та ге о по ли ти за ци је и ге о по ли ти ке чла ни ца ЕУ, ука-
зу ју на не пре вла да не су прот но сти уну тар по лу кон ти нен тал не те-
ри то ри је удру же них др жа ва Европ ске уни је.

Сто га сре ди шни ор га ни Европ ске уни је на сто је да пред ста-
ве ге о по ли ти ку Евро пе као је дин стве ну и јед ну, на рав но, у ње ном 
ту ма че њу и за сту па њу. У дво дел ној прак си кон ти нен тал не Евро пе 
то, ме ђу тим, ни је мо гу ће.

18.ГЕОПОЛИТИКАЕУ–
ГЕОПОЛИТИКЕУНУТАРЕУ

Оно што је европ ски мо гу ће и из во дљи во, је сте ува жа ва ње 
по ло вич ног евро у ни о ни зи ма и рав на ње пре ма твр дој да то сти по-
лу кон ти нен тал не ар ти ку ла ци је ЕУ.

Ако се из у зме ге не рал но ома ло ва жа ва ње и ни по да шта ва ње, 
ко је је европ ски За пад вр шио и још увек вр ши пре ма тран зит но/
тран зи ци о ном екс-Ис то ку и кон со ли до ва ном и про спе ри тет ном 
Ис то ку Евро пе, оста је про пи ти ва ње са да шњих об ли ка дик скри-
ми на ци је уну тар по ли тич ке струк ту ре Европ ске уни је. Тим ви ше, 
што се ЕУ, ка ко је оцр та но, са мо при ка зу је као не хи је рар хиј ска и 
не ди скри ман тор на, да кле, хо ри зон тал на и ега ли тар на кон ти нен-
тал на струк ту ра.

На ме та ње бес кон фликт ног ими џа Евро пе Уни је по ти ску-
је кри тич ки дис курс ко ји по ла зи од уви да у уну тра шње раз ли ке, 
су прот но сти и су ко бе у са мој Уни ји. Као на до ме стак фор си ра се 
при јем чи ви мит ски и мо не тар ни лик Уни је.27) Гра ди се лик хар мо-
нич не ЕУ из ван и из над свих су прот но сти, при че му се при зна ње 
евен ту ал них раз ми ри ца од но си са мо на не до вољ но при ла го ђе не и 
не у кло пље не чла ни це. Та ко кон крет на су прот ста вља ња чла ни ца 
од лу ка ма Бри се ла по ста ју пред мет убла жа ва ња и „из гла ђи ва ња не-
спо ра зу ма“, при ме ном европ ске пе да го шке ди пло ма ти је.
27)  Ре љеф ни при каз бо ги ње Евро пе на ле ђи ма би ка, на зве че ћој мо не ти од 2 евра.
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Ода тле ге о по ли тич ки аспек ти европ ског (не)је дин ства до би-
ја ју ис кљу чи во спо ља шње, тј. спољ но по ли тич ке ди мен зи је.28) То 
се зби ва иако се де мо по ли тич ке, ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске сут-
прот но сти ите ка ко очи ту ју и у са мој Европ ској уни ји. Ге о по ли ти ка 
Европ ске уни је, у сво јој тек де ли мич ној це ло ви то сти, не по ду да ра 
се са ге о по ли ти ка ма у Европ ској уни ји!

Чак иако се из о ста ве гру бљи ге о по ли тич ки об ли ци су прот-
но сти и су ко ба Европ ске уни је са не по сред ним окру же њем, оста ју 
уну та ре вроп ске тен зи је и не рав но мер но сти, ко је се очи ту ју на по-
ли тич ком и прав ном пла ну у жи во ту Уни је.

19.ХЕРАКЛИТОВСКИМЕМЕНТОРАЂАЊА

Ро ђе ње пра те гр че ви. Евро па се по ра ђа ла у гр че ви ма исто ри-
је. Евро па Уни је је на ста ла у Евро пи а не као Евро па. ЕУ је од ра-
ста ла и укруп ња ва ла се из су прот но сти не у рав но те же не и „пре вр-
ну те“ исто ри је. Ра то ви пре пла вљу ју мр жњом, мир хра ни жи вот. Да 
се ни су де си ле две гло бал не рат не ка та стро фе, да европ ски ча мац 
ни је по то пљен у мо ру кр ви Евро пља на, ве ро ват но, не би на ста ла 
ни Европ ска за јед ни ца а по том Уни ја Евро пе.

Европ ска уни ја је рат на и по рат на тво ре ви на, а рат је, ка ко 
ка же Хе ра клит „отац свих ства ри“. Да се под се ти: оних ко је је су да 
је су и оних ко је ни су да ни су. Евро па Уни је оди ста је сте не што у 
шта се не мо же сум ња ти, као што сва ка ко „ни је оно што ни је“, чак 
иако се пред ста вља да је сте.

Европ ска уни ја је у исто риј ској ви зу ри ге о по ли тич ки и ге-
о е ко ном ски ра сло је на, а по ли тич ки и еко ном ски спрег ну та у ин-
сти ту ци о нал но над др жав но „је дин ство“. Ње на де скрип тив на и 
пре скрип тив на хи пер прав ност – про ли фе ра ци ја прав них нор ми и 
ин сти ту ци ја - не по ду да ра се са ин ди ка тив ном (спо ља шњом и уну-
тра шњом) ге о по ли тич но шћу.

Ге о по ли ти ке и ге о е ко но ми је уну тар Европ ске уни је из ра жа-
ва ју по сто је ћи, да кле, још не у га ше ни на ци о нал ни, др жав ни и при-
вред ни плу ра ли зам Евро пе у Уни ји и из ван Уни је.
28) При мер схва та ња је дин стве ног ге о по ли тич ког на сту па у европ ској је ди ни, пру жа: Ген-

ти ли ни Фер нан до, Не до ку чи ви Бал кан. Сен ти мен тал но пу то ва ње од При шти не до 
Бри се ла, гла ва „Бал кан ви ђен из угла Бри се ла“, по гла вље „По сле рат на ге о по ли ти ка, 
европ ска пер спек ти ва“, „под ло га за европ ску са вест“, стр. 54-58, Хи спе ри а е ду, Бе о град, 
2008.
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20.ЗАПАДНАЕВРОПАУ
ПОЛИТЕКОНОМСКОЈВИЗИЈИ

Пр во бит на за ми сао бу ду ћег је дин ства по рат не Евро пе опре-
зно се те ме љи ла на ис ка за ној по тре би:

1) пре вла да ва ња ри вал ства нај ја чих европ ских др жа ва, пре 
свих Фран цу ске и Не мач ке;

2) функ ци о нал ној иде ји ко ор ди ни са ња про из вод ње у нај ва-
жни јим ин ду стриј ским сек то ри ма, и;

3) за ми сли ства ра ња за јед нич ког европ ског тр жи шта, у 
ства ри, ја ке кон ти нен тал не еко но ми је, са свим при па да-
ју ћим сег мен ти ма.

Ем бри он са да ше ње Европ ске уни је на стао је 18. апри ла 
1951. го ди не ства ра њем Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик, да 
би се по том 1957. го ди не Рим ским уго во ром фор ми ра ла Европ ска 
еко ном ска за јед ни ца, ко ја ће у по след њој де ка ди ве ка пре ра сти у 
Европ ску уни ју.

Европ ски еко ном ски про стор ево лу тив но је са чи њен од три 
„пр сте на“, за пра во по ли те ко ном ске фор ме у ко је спа да ју:

1) ца рин ска уни ја - ко ја у ин сти ту ци о нал ном об ли ку Европ-
ске еко ном ске за јед ни це по сто ји још од 1969. го ди не;

2) за јед нич ко тр жи ште – на ста ло 1992., у ко је спа да ју све 
зе мље чла ни це ЕУ;

3) мо не тар на уни ја - ко ју чи ни са мо два на ест зе ма ља ко је 
при па да ју тзв. евро зо ни.29)

Из пре до че ног се мо же за кљу чи ти да је ево лу ци ја евро ин-
те гра ци о не иде је по бу ђе на рђа вим ста њем ства ри на Ста ром кон-
ти нен ту по сле Дру гог свет ског ра та и опа сним ја ча њем хлад но-
ра тов ских од но са. С по чет ка опре зна иде ја европ ског је дин ства, 
вре ме ном је ме ња ла оп се ге и кон ту ре да би при кра ју уни по лар ног 
пе ри о да за до би ла мак си ма ли стич ке фор ме.

21.ИЛУЗИЈАПОТПУНЕЈЕДНАКОСТИ

Евро па Уни је је ме ђу соб на ин тер ак ци ја на ци о нал них др жа ва 
и еко но ми ја, и сва ке по је ди нач но са сре ди шним ор га ни ма у Бри се-
29) О три еко ном ска пр сте на ко ја чи не пр стор Европ ске уни је, ви де ти: Цр но бр ња Ми ха и ло, 

„Еко ном ски аспек ти Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји  и при дру жи ва њу“, Иза зо ви европ ских 
ин те гра ци ја, Ча со пис за пра во и еко но ми ју европ ских ин те гра ци ја, стр. 83-96, бр.1, 
2008, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008.
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лу. Те шко је за ми сли ти да је Европ ска уни ја са мо оно што кан це ла-
риј ски пре би ва у Бри се лу.

Је дин стве ни ге о по ли тич ки пред знак Евро пе Уни је при ба вља 
се су ми ра њем пар ти ку лар них ге о по ли ти ка чла ни ца у је дин стве ну 
ге о по ли тич ку по зи ци ју и спољ ну по ли ти ку ЕУ. Је дин стве ни европ-
ски став је кон сти ту тив но про бле ма ти чан, али до сти жан. По стиг-
ну ти је дин стве ни европ ски став, ме ђу тим, са др жи са вла да не али 
при кри ва и не са вла да не су прот но сти.

Уну тра шња и спо ља шња европ ска дис кри ми на ци ја про ис ти-
чу из не по стиг ну те еко ном ске ујед на че но сти, оп ште јед на ко сти и 
ни воа сло бо да и пра ва у ра зним обла сти ма европ ског жи во та.

У том сми слу, ко ри сно је пот се ћа ње на Ва лер штај но во раз-
ми шља ње о мо гућ но сти ма јед на ко сти у свет ским ре ла ци ја ма. 
Ема ну ел Ва лер штајн, на и ме, сма тра да је не мо гу ће из јед на ча ва ње 
на ци о нал ног раз во ја др жа ва уну тар свет ске ка пи та ли стич ке еко но-
ми је: „Про цес аку му ла ци је ка пи та ла зах те ва хи је рар хиј ски си стем 
у ко јем је ви шак вред но сти не јед на ко ди стри бу и ран, про стор но и у 
кла сним тер ми ни ма. Осим то га, раз вој ка пи та ли стич ке про из вод-
ње је то ком вре ме на до вео до стал но рас ту ће дру штве но-еко ном-
ске по ла ри за ци је свет ског ста нов ни штва, удво стру че не де мо гаф-
ском по ла ри за ци јом.“30)

Уко ли ко се Европ ска уни ја не очи ту је као де мо крат ска, он да 
мо же би ти са мо но ва ауто ри тар на струк ту ра. Сло бо дан Де спот је 
уочио но во е вроп ски не де мо кра ти зам: „Уни јом вла да ју ко ме са ри, 
ко оп ти ра ни не иза бра ни, уз Пар ла мент ко ји има са мо са ве то дав ну 
функ ци ју. Ма ло ко зна да евро пар ла мен тар ци, са во јим ба сно слов-
ним пла та ма, не ма ју ни ка кве за ко но дав не мо ћи. А да сви на ци о-
нал ни за ко ни - плод де мо крат ских про це ду ра - гу бе пре и мућ ство у 
ко рист не де мо крат ских за ко на Уни је. За тим, да не по сто ји про це-
ду ра раз дру жи ва ња за др жа ве ко је би же ле да ис ту пе.“31)

У Евро пу Уни је је те шко ући, али је, из гле да, још те же ако 
не и не мо гу ће из ње иза ћи! Аси ме три ја по сто је ће ула зне и не по-
со то је ће из ла зне про це ду ре збу њу је. Европ ска уни ја је, по све му 
су де ћи, не у јед на че на и не јед на ка асо ци ја ци ја из ко је је, мал' не, 
за бра њен из ла зак. Оту да је ко мич на аси ме три ја же ље за члан ством 
ме ђу кан ди да ти ма, и ра ста рав но ду шно сти пре ма сре ди шним ор га-
ни ма Уни је ме ђу чла но ви ма.   
30) Ва лер штајн Има ну ел, По сле ли бе ра ли зма, гла ва „Ге о кул ту ра раз во ја или тран сфор ма-

ци ја на ше ге о кул ту ре“, стр. 143, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005. Ва лер штајн Има ну-
ел, По сле ли бе ра ли зма, гла ва „Ге о кул ту ра раз во ја или тран сфор ма ци ја на ше ге о кул ту-
ре“, стр. 143, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005.

31) Де спот Сло бо дан, „Страх од За па да“, ин тер вју, ме сеч ник Ге о по ли ти ка, стр. 13, бр. 28, 
25. сеп тем бар 2008.
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Пре до че но ва жи ка ко за Евро пу це ли ни, та ко и у оном ње ном 
де лу ко ју об у хва та Европ ска уни ја. Ни су све зе мље у Евро пи и у 
Европ ској уни ји исте, ни ти јед на ке у сво јим пра ви ма и оба ве за ма. 
У Уни ји Евро пе сва ка ко не вла да обес пра вље ност, али је при мет на 
се лек тив на прак са при да ва ња и од у зи ма ња пра ва и ду жно сти чла-
ни ца, кан ди да та и пред кан ди да та. Евро па Уни је ге не ри ше пра ва и 
оба ве зе, Уни ја Евро пе је, да кле, из вор пра ва и оба ве за.

22.НИВОИЕВРОПСКЕДИСКРИМАНЦИЈЕ

Ин сти ту ци о нал ном из град њом ЕУ је нео сет но на ста ла ви-
ше стру ко дис кри ми на тор на хи је рар хи ја европ ских зе ма ља. Већ и 
ус по ста вља ње Европ ске за јед ни це и ње но пре о бли ко ва ње у Европ-
ску уни ју би ло је тек де ли мич но уоб ли че ње европ ског „те ста“. Све 
што је оста ло из ван уго вор не ар ти ку ла ци је ЕУ, на шло се из ван 
оби ма спа со но сне де фи ни ци је. Ло ги ка исто ри је упу ћу је на то да 
је оста ја ње ван од ре ђе ња опа сно, а у из ве сним слу ча је ви ма и по-
губ но.32)

Ода тле се у европ ској хи је рар хи ји, и без ве ће ис тра жи вач ке 
му ке, и да нас ра за зна је не ко ли ко ни воа, или, аспе ка та не јед на ко сти 
и дис кри ми на ци је. По ме ну ће се са мо не ки.

1) Европ ски ве ли ки и ма ли
У Евро пи Уни је ни је све јед но да ли је не ка др жа ва и на ци ја, 

ве ли ка или ма ла. Европ ска уни ја је те ри то ри јал но ве ли ка, сва ка 
европ ска др жа ва са ме ре на са њом је ма ња и ма ла. ЕУ ута жа ва жеђ 
Евро пља на за гран ди о зном ве ли чи ном. У ЕУ, ме ђу тим ко ег зи сти-
ра ју ве ли ки и ма ли, па и ми ни ја тур ни чла но ви. Сви они су, пре ма 
јед ном од те мељ них европ ских по ли тич ких и прав них иде а ла, из-
јед на че ни и јед на ки.

На пр вом дис кри ми на тор ном ни воу, ме ђу тим, и по ред свих 
нор ма тив них, про це ду рал них и ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма за-
шти те, осе ћа се дис кри ми на ци ја ма њих и сла би јих, од ве ћих и сна-
жни јих зе ма ља у са мој Уни ји. Ако је та ко у Уни ји, ка ко ли је, он да, 
ме ђу пред кан ди да ти ма и кан ди да ти ма за члан ство?33)

32) Ста ра ла тин ска из ре ка гла си: „Om nis de fi ni tio pe ri cu lo sa est“ или „Сва ка де фи ни ци ја је 
опа сна“. Ово ме се мо же до да ти Спи но зи на ми сао: „Om nis de ter mi na tio est ne ga tio“, или 
„Сва ко од ре ђе ње је не ги ри а ње.“ 

33) Нај ре чи ти ју ин ди ка ци ју уз не ми ру ју ћег ста ња не рав но прав но сти ве ли ких и ма лих зе-
ма ља пру жа Ха шки суд. На Три бу на лу у Ха гу су ма ле зе мље, по пут Ср би је, дис кри-
ми ни са не у од но су на ве ли ке зе мље чи је ин те ре се Три бу нал не са мо да пре ко мер но 
ре спек ту је, не го и шти ти од евен ту ал них „угро жа ва ња“ у про це си ма ко ји се во де. О 
то ме де таљ но пи ше аутен тич ни бо рац за људ ска пра ва и сло бо де Ко ста Ча во шки 
Ко ста у: Ха шки Ми но та ур. Хаг про тив прав де 1, гла ва „Двој на ме ра за др жа-
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У Евро пи Уни је од ви ја се не чуј на ги ган то ма хи ја. Европ ски 
„мра ви“ стра да ју на ста за ма европ ских „сло но ва“. ЕУ је кон гло-
ме рат ве ли ких, сред њих и ма лих на ци о нал них и др жав них са сто-
ја ка. По ве ћа ни број зе ма ља чла ни ца ма ле и ми ни ја тур не ве ли чи не 
до во ди до ин сти ту ци о нал ног ги ган ти зма, па ра ли зе од лу чи ва ња и 
кон фу зи је ин те ре са.

У од но су на ствар ни и про јек то ва ни обим Евро пе Уни је све 
европ ске зе мље има ју тек де ли мич не уде ле и ис по ља ва ју се у ве-
ли чи на ма ко је мо гу да до сег ну тек ве ћи или ма њи раз ло мак укуп не 
евро у ни о ни стич ке мо ћи. Ме ђу тим, као „мо то ри ра ста и раз во ја“, 
нај ве ће европ ске зе мље, на из ме нич но све сно и не све сно, по кат кад 
од луч но али при кри ве но, при сва ја ју пра во пред ста вља ња и вођ-
ства. Та ко се у не сра зме ри ве ли ких и ма лих мо ћи и гла сач ких уде ла 
ра ђа ју спо ро ви и су ко би уну тар Уни је.

Ре ал ност упу ћу је да ве ли ки у „Ста рој Евро пи“ „ко ло во де“, 
док ма ње зе мље тзв. Но ве Евро пе, ли ше не ре ал не сна ге и ути ца ја, 
све че шће, уче шћем у ло би ра њи ма и ин те ре сним аран жма ни ма, 
са мо „во ду но се“. Рав на ју ћи се пре ма рим ској из ре ци да: „Све што 
је ве ли ко има не че га не пра вич ног, али се то при кри ва оним што је 
за за јед ни цу ко ри сно“, ис хо ди да су не ке зе мље, по пут Не мач ке, 
Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је, Шпа ни је и Ита ли је, пу но прав ни је и 
јед на ки је од дру гих, шта ви ше да као ста ри је и ја че чла ни це по ла-
жу ви ше пра ва на Европ ску уни ју од мла ђих и сла би јих чла ни ца. И 
то сто га што бо ље од ма лих зна ју шта је ко ри сно и до бро за Уни ју. 
Европ ску ко рист и на чи не ње ног упра жња ва ња, као не ка да, и са да 
од ре ђу ју нај ве ћи и нај ја чи. 

2) Бри сел ми мо зе ма ља чла ни ца

Сле де ћи дис кри ми на тор ни ни во упу ћу је на не га тив но по на-
ша ње цен трал них бри сел ских ин сти ту ци ја спрам др жа ва чла ни ца 
Уни је. Ор га ни спе ци фич но кон цен три са не и тро дел но по де ље не 
вла сти Уни је, од слу ча ја до слу ча ја али све че шће, до но се од лу ке 
ко је се ко се са из вор ним, тј. на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма 
зе ма ља чла ни ца.

Та ко се по ка зу је да де ле ги ра ње из ве сних сег ме на та на ци о-
нал ног су ве ре ни те та на сре ди шне бри сел ске ор га не не да је увек 
по зи тив не ре зул та те. Тран сна ци о нал но или пост на ци о нал но, као 
би ро крат ска пре ра ђе ви на по ли тич ких тех но ло га из Бри се ла, од-
сту па од при мар них ин те ре са чла ни ца. Тим ви ше што бри сел ска 

ве раз ли чи те ве ли чи не и сна ге“, стр. 130-136, Бе ок њи га – Срп ска ли бе рал на 
стран ка, Бе о град, 2007.
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ад ми ни стра ци ја по ка зу је те жњу ка не ли ми ти ра ној би ро крат ској 
са мо ре про дук ци ји ко ја ни је за сно ва на на ствар ним већ има ги нар-
ним по тре ба ма у вр ше њу де ле ги ра них над ле жно сти.34)

На по слет ку, Евро па Уни је као по лу/кон ти нен тал на по ли тич-
ка асо ци ја ци ја не ма уз о ре у про шло сти и са да шњо сти, ма да има 
ми шље ња да у по гле ду кон сен зу ал ног упра жња ва ња над су ве ре ни-
те та мо жда ли чи на Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве.35)

3) Усло вља ва ње пред/кан ди да та

Тре ћи ни во дис кри ми на ци је ти че се од но са Евро пе Уни је 
пре ма зе мља ма из ван ЕУ. Че кач ке зе мље са „ли сте че ка ња“ ко је, 
по ви ња ва ју ћи се број ним усло ви ма же ле да уђу у са став Уни је, 
под врг ну те су оп се жном со ци јал ном ин же ње рин гу чи је се кон ту-
ре са гле да ва ју у чи ње ни ци да, иако ни су чла ни це, јед но стра но на-
сто је да се по на ша ју као чла ни це Уни је, на рав но, без аде кват ног 
ува жа ва ња бри сел ских ор га на. То јед но стра но пред кан ди дат ско 
опо на ша ње члан ства је под стре ки ва но од ЕУ чи та вим си сте мом 
ла жних обе ћа ња „бр зог при је ма“. 

С дру ге стра не, у ор га ни ма Уни је се од ви ја по је ди нач но или 
груп но раз вр ста ва ње, кла си ра ње и де кла си ра ње пре ма „ис пу ње-
ним усло ви ма“ ко ји у из ве сним слу ча је ви ма има ју ка рак тер отво-
ре не уце не и при ну де. Не ке зе мље, по пут Ср би је, ви ше стру ко су 
оба ве за не и усло вље не стро гим зах те ви ма ко ји, по кат кад, на ли ку ју 
на ул ти ма ту ме.

Тех ни ка кри зног упра вља ња пред кан ди дат ских под руч ја 
огле да се у не пре кид ном и за мор ном усло вља ва њу, уз не пре кид но 
ис по ста вља ње оро че них оба ве за. Та ко се не стр пљи вим и за ди ха-
ним (пред)кан ди да ти ма за да ју уто пич ни ро ко ви за при јем, у ви зу-
ри ви ше го ди шњег, за пра во ви ше де це ниј ског иш че ки ва ња.

4) Не у ви ђа ван и лош од нос ЕУ и САД пре ма Ру си ји

На спољ но по ли тич ком пла ну, уса гла ше ним и за јед нич ким 
на сту пом са Аме ри ком пре ма европ ском Ис то ку, ЕУ као део Евро а-
ме ри ке де ста би ли зу је и по гор ша ва од но се са Ру ском Фе де ра ци јом, 
тј. Ру си јом. Та кав при ступ европ ском и евро а зиј ском Ис то ку, сва-
34) Ви де ти текст: „10 раз ло га за рас ту ра ње Европ ске уни је“, по гла вље „Европ ска уни ја 

про мо ви ше на ду ва ну би ро кра ти ју“ ано ним ног нор ве шког ин тер нет бло ге ра на адре си: 
http://ga te sof vi en na.blog spot.com/2008/10/ten-re a sons-to-get-rid-of-euro pean.html

35) Хард и Не гри сма тра ју да је иде о ло ги ја хлад ног ра та ство ри ла екс трем не об ли ке ма ни-
хеј ске по де ле „што је има ло за по сле ди цу да су се не ки глав ни еле мен ти, ко ји де фи ни шу 
мо дер ни европ ски су ве ре ни тет, по ја ви ли у Сје ди ње ним Др жа ва ма.“ Хард Мајкл, Не гри 
Ан то нио, Им пе ри ја, гла ва „Аме рич ки им пе ри ја ли зам“, стр. 194, Игам, Бе о град, 2005.
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ка ко ни је у су штин ском ин те ре су зе ма ља чла ни ца Евро пе Уни је, 
а ни не ких пред/кан ди да та, у кон ту ра ма за пад но/ис точ не це ли не.

И по ред из ве сних ин ди ка ци ја ува жа ва ња про ме ње не ге о по-
ли тич ке ре ал но сти, на евро а зиј ско тлу и у гло бал ним окви ри ма, 
ве ћи на зе ма ља у Уни ји још увек се ни је од ре кла ста рог сти ла по-
на ша ња ко ји пре ма ги ган ту са Ис то ка тра је још од вре ме на Крим-
ског ра та сре ди ном де вет на е стог ве ка. Ти ме се по ка зу је да Евро па 
Уни је још увек ни је из гра ди ла са мо стал ну и це ло ви ту спо ља шњу 
по ли ти ку пре ма ис точ ном про сто ри ма у но вим усло ви ма. Тач ни је 
ре че но, спо ља шња по ли ти ка ЕУ ба зи ра се на нењ пре ва зи ђе ним ге-
о по ли тич ким ре сен ти ма ни ма из про шло сти,

Бел ги ја нац Ро бер Сто је крс сма тра да се оп шта евро а ме рич-
ка, тј. ан гло а ме рич ка ге о по ли ти ка пре ма Ру си ји ис по ља ва кроз три 
стра те ги је:

1) оп ко ља ва ња – ко ја ства ра зо не стал не тур бу лен ци је и 
осла ња се на Ма кин де ро ву стра те ги ју за ми сао „за пре-
ча ва ња“, об у хва та ју ћи зо не Кав ка за, цен трал не Ази је, 
Укра ји не итд;

2) ко ма да ња – ко ја ко ри сти зо не тур бу лен ци је ра ди под ба-
да ња и по бу њи ва ња ет нич ких, ре ли ги о зних и ма фи ја-
шких за јед ни ца про тив Ру си је и на сил ног из два ја ња тих 
те ри то ри ја из про сто ра ру ске ци ви ли за ци је;

3) суб ве ре зи је – ко ја се осла ња на три под ци ља:
 а) на ме та ња иде а ла за пад не де мо кра ти је Ру си ји, пу тем 

тзв. на ран џа стих ре во лу ци ја;
 б) кон тро ле ру ских ме ди ја и на ме та ња за пад ног сти ла 

жи во та ру ском на ро ду;
 в) до би ја ња ме та по ли тич ке бит ке у Ру си ји, пу тем при-

ме не кон цеп та „ме ка не мо ћи“. За оствар ње овог ци ља 
ко ри сти се „мре жа“ и „ра ди о ни це“ ме ђу на род не ка пи та-
ла.36)

Под ло гу инер тив ног по на ша ња За па да пре ма Ру си ји об ја-
сни ла је и ру ска на уч ни ца На та ли ја На руч ниц ка, сле де ћим ре чи-
ма: „На пре ла зу 90-их го ди на Ру си ја је пре да ла сво је ге о по ли тич ке 
по зи ци је, од ре кла се сво јих тра ди ци о нал них ори јен та ци ја и оти-
шла из ис точ не Евро пе, чи ји је 'ор га ни за тор' увек би ла она или Не-
мач ка. Упра во се ра ди спре ча ва ња до спе ва ња Ис точ не Евро пе у 
36) Ви де ти: Сто је керс Ро бер, „У освит пре суд не пар ти је. Жи вот и про јек ци је: да ли се 'ве-

ли ка евро а зиј ска игра' ан гло а ме рич ке ге о по ли ти ке до и ста на ла зи пред по след њом фа-
зом?“, ча со пис Евро па на ци ја, стр. 32-33, бр. 10, јул/ав густ 2006.
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њи хо ве сфе ре ути ца ја и по ја ви ла ори јен та ци ја ен гле ске европ ске 
стра те ги је: ства ра ње сло ја ли ми тро фа из ме ђу Не мач ке и Ру си је.“37)

Очи глед но је да у кре и ра њу од но са Европ ске уни је пре ма 
Ру си ји, Бе ло ру си ји, Укра ји ни и др жа ва ма на Кав ка зу, до ми ни ра ју 
оне европ ске зе мље ко је, у том по гле ду, има ју рђа ву, тач ни је ре че но 
ду гу и про ве ре ну ан ти ру ску тра ди ци ју и, за што не ре ћи, и ру со фо
би ју као са сто јак по ли тич ког мен та ли те та.

Исто вре ме но, та ко ђе је ви дљи во да до из ра за не мо гу да до-
ђу зе мље евен ту ал но дру га чи јих и мек ших ста но ви шта. Мо же да 
се за ми сли шта би се тек до го ди ло ка да би Ср би ја (при хи по те зи 
ско ра шњег члан ства) ис по љи ла дру га чи ји и бла го на кло ни ји став 
пре ма Ру си ји од ве ћи не чла ни ца Европ ске уни је.38)

Ру со фо бич ност за пад не по ли ти ке уочио је и Ср ђа Триф ко-
вић: „Не из не на ђу је што је пост со вјет ска сла бост Ру си је – еко-
ном ска, ди пло мат ска, вој на и пси хо ло шка – под сти ца ла три јум-
фа ли зам САД. Ме ђу тим, аме рич ка аро ган ци ја '90-их од по че ка је 
до дат но би ла за тро ва на ата ви стич ком ру со фо би јом. Мр жња пре ма 
Ру си ји као та квој у ко лек тив ној пси хи за пад не ели те при сут на је 
ве ко ви ма, али у вре ме хлад ног ра та би ла је до не кле за ка му фли ра на 
ре то ри ком ан ти ко му ни зма. Ка му фла же ви ше не ма. Огр ну та 'ле вим' 
или 'де сним' иде о ло шким пла штом, у САД ак си о мат ска ру со фо би-
ја не под ло жна је ра ци о нал ној кри ти ци...“39)

5) Евро па над вла да на Аме ри ком

Евро па је не та ко дав но вла да ла дру гим кон ти нен ти ма ко ји 
су да нас са мо стал ни. Европ ску вла да ви ну све том по сле два ис цр-
пљу ју ћа свет ска ра та на сле ди ла је Аме ри ка. Аме ри ка се на хо ри-
зон ту исто ри је ука за ла као Ве ли ка Бри та ни ја два де се тог ве ка.

Мул ти на ци о нал ну и мул ти др жав ну, тј. мул ти им пе ри јал ну 
евро кра ти ју је за ме ни ла по стим пе ри јал на аме ри ка но кра ти ја, као 
вла да нај ве ће и нај ја че си ле. Мо дус аме рич ке вла де је тзв. ме ка моћ 
за ко ју њен ту мач Џо зеф Нај ве ли: „Ме ка моћ по чи ва на спо соб но-
37) На роч ниц ка На та ли ја, Ру си ја и Ру си у свет ској исто ри ји, гла ва „Ру си ја, Mit te le u ro pa 

и Бал кан у ан гло сак сон ској ‘ге о по ли тич кој оси’ са вре ме не исто ри је“, стр. 474, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град, 2008.

38) Фи ло зоф Ми ро слав Ива но вић је још пре де се так го ди на про ниц љи во упо зо ра вао: „На-
шли би смо се у та бо ру ко ји је не при ја тељ ски пре ма Ру си ји, Евро па је тра ди ци о нал ни 
не при ја те ље Ру си је, обр ну то ни је слу чај, јер је Евро па не ко ли ко пу та на па ла Ру си ју 
а ова Евро пу ни јед ном.“ Ива но вић Ми ро слав, „Ми ни смо Евро па, стр. 213, Ср би ја и 
Евро па, збор ник, при ре дио Ми лош Кне же вић, ДКСГ, Бе о град, 1996.

39) Триф ко вић Ср ђа, „Не ста бил на мул ти по лар ност“, ме сеч ник Ге о по ли ти ка, стр. 15, бр. 28, 
25. сеп тем бар2008.
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сти утвр ђи ва ња по ли тич ког днев ног ре да на на чин ко ји об ли ку је 
пре фе рен ци је дру гих“.40) Оди ста, до са да су европ ске пре фе рен ци-
је углав ном об ли ко ва не у Ва шинг то ну.

Евро па За па да се ви ше од шест де це ни ја на ви ка ва ла на под-
ре ђе ну уло гу у за пад ној хе мис фе ри. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
су на ста ле кроз ан ти ко ло ни јал ну ре во лу ци ју и еман ци па ци ју од 
европ ских им пе ри ја ла них си ла.41) По врат ни исто риј ски ефе кат је 
по чет ком про шлог ве ка увео је Аме ри ку у Евро пу у ко јој је оста ла 
до на ших да на. Аме ри ка је још увек вој но при сут на у Евро пи, иако 
је уни по лар ни пе ри од у гло бал ним од но си ма за вр шен у ско ром 
свим свој стви ма ис по ља ва ња. Фран цу ски ана ли ти чар Пјер Ко не за 
је на бра јао кључ не осо би не уни по ла ри зи ма: 1) од ба ци ва ње пра ви-
ла за јед нич ке без бед но сти; 2) моћ од лу чи ва ња о то ме ко је у од ре-
ђе ном тре нут ку не при ја тељ; 3) моћ да се вој но са мо стал но де лу је; 
4) моћ и пра во пре кра ја ња кар те све та.42)

Аме ри ци се оди ста до го дио „крај исто ри је“, али исто ри је 
вла сти те до ми на ци је. Аме ри ка но кра ти ја на из ма ку до ве ла је у пи-
та ње и об ли ке евро кра ти је. Да на шње зна че ње евро кра ти је од но-
си се пр вен стве но и са мо на европ ско тло, а не и на ко ло ни јал ну 
вла да ви ну из ва не е вроп ским на ро ди ма. Дру ги сми сао евро кра ти је 
ука зу је на зна чај ни ју гло бал ну уло гу Евро пе Уни је у све ту су тра-
шњи це. На по слет ку, у Евро пи Уни је је уоч љив и по раст европ ске 
са мо све сти, у ко јој се до са да над моћ на уло га Аме ри ке ре де фи ни-
ше, оспо ра ва и сво ди на парт нер ски ни во. 

6) Евро па у кон ти нен тал ном тро у глу

Украт ко, Евро па Уни је се об ре ла на про стро но/вре мен ској 
тро ме ђи, или у тро у глу те лу ро крат ских и та ла со крат ских стра те-
шких ин те ре са, у ко ји ма се ука зу ју три спо ља шња чи ни о ца:

а) Аме ри ка - са ко јом Евро па не ма коп не ну ве зу, од ко је је 
одва ја Атлант ски оке ан а спа ја јед но ве ков но вој но, по-
ли тич ко и кул тур но са ве зни штво. Евро па је аме ри ка ни-
зо ва на те је сто га по по ло жа ју и гло бал ној функ ци ји ма-
њи и ис точ ни ји, пре ко мор ски део Евро а ме ри ке;

б) Ази ја – са ко јом Евро па има ду гу коп не ну ве зу по сре-
до ва ну Ру си јом, од ко је је мор ски одво је на Бос фо ром и 

40) Нај Џо зеф, Па ра докс аме рич ке мо ћи. За што је ди на свет ска су пер си ла не мо же са ма, 
гла ва „Аме рич ки ко лос“, по гла вље „Ме ка моћ“, стр. 29, БМГ, Бе о град, 2004.

41) О то ме: Бор стин Џ. Да ни јел, Аме ри кан ци. Ко ло ни јал но ис ку ство, Ге о по е ти ка, Бе о град, 
2004.

42) Ко не за Пјер, „А шта ако су Сје ди ње не Др жа ве нај ве ћи ри зик за Евро пу?“, Le Mon de di
plo ma ti que, из да ње на срп ском је зи ку, стр. 12-13, бр. 30, април 2008.
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Дар да не ли ма. Евро па За па да не до зво ља ва ја че по го то ву 
пре вла ђу ју ће ру ске и тур ске евро а зиј ске ути ца је, иако се 
рас пра вља о бу ду ћем учла ње њу Тур ске у ЕУ, док се у од-
но су на Ру си ју на та ко не што ни не по ми шља.43) Евро па 
Уни је, ко ја је део Евро а ме ри ке, не мо же исто вре ме но да 
бу де и део Евро а зи је, бар не без Ру си је;

в) Афри ка – са ко јом Евро па не ма коп не ни до дир, од ко-
је је одво је на Хер ку ло вим сту бо ви ма, тј. Ги брал та ром, а 
спо је на све ве ћом ма сом ими гра на та из зе ма ља Ма гре ба 
и ду би не африч ког коп на. Евро па је сво је вре ме но има-
ла ам би ци је африч ког про те за ња од ко јих је од у ста ла на 
кра ју де го ли стич ке ере, '60-их го ди на про шлог ве ка.

У овом ча су, Европ ска уни ја кроз пред ло ге фран цу ског пред-
сед ни ка Ни ко ле Сар ко зи ја вас кр са ва иде ју Ме ди те ран ске уни је ко-
ја об у хва та ју жно е вроп ски обод на се ве ру и се вер но а фрич ки обод 
на ју гу Сре до зем ног мо ра.

Уну тра шња и спо ља шња ори јен та ци ја Европ ске уни је ка 
Аме ри ци има свој ства са ве зни штва до ни воа ге о по ли тич ке сим-
би о зе. Усме ре ње ЕУ пре ма Ис то ку ис по ља ва се кроз ин те гра ци о-
ну стра те ги ју ши ре ња и ге о по ли тич ку екс пан зи ју. Је ди ни „ве ли ки 
про стор“ ко ји ни је у пот пу но сти „за по сед нут“ је Афри ка.

Ни ко ла Сар ко зи је ре ак ти ви рао пре ми се тра ди ци о нал не 
фран цу ске ко ло ни јал не по ли ти ке, по ку ша ва ју ћи да ре а фир ми ше 
ме ди те ран ски ба зен као у пер спек ти ви кљу чан за ЕУ. Евро а тлан-
ти зму и ис точ ној по ли ти ци је до да та сна жни ја ме ди те ран ска ди-
мен зи ја зе ма ља Ју жне Евро пе и се вер ног Ме ди те ра на.

Ре кло би се да је грч ко/рим ски кон цепт Евро пе Уни је као 
ме ди те ран ске си ле, мо гућ ка да на истом про сто ру већ не би би ла 
не из бе жна Аме ри ка. Уз то, у арап ском све ту Ма гре ба и у Афри ци 
сво је ин те ре се све ви ше пла си ра ју Ки на и Ин ди ја. Афри ка мо жда 
и је сте „кон ти нент бу дућ но сти“, али је пи та ње да ли и за Евро пу 
Уни је и ње не да ле ко се жне ин те ре се?
43) Тур ска, ко ја је аме рич ки са ве зник и сна жна зе мља по ве ћа ног ма кро ре ги о нал ног ути ца-

ја, као мо гу ће раз ре ше ње су ко ба у кав ка ском ре ги о ну, пред ла же фор ми ра ње Кав ка ске 
уни је. Кав ка ску уни ју на не у рал гич ном про сто ру из ме ђу Цр ног и Ка спиј ског мо ра, пре-
ма пред ло гу тур ског пре ми је ра Ер до га на чи ни ле би: Тур ска, Ру си ја, Гру зи ја и Азар беј-
џан. Мо тив за ства ра ње те асо ци ја ци је на ла зи се у скло пу по ве ћа ног зна ча ја енер гент ске 
по ли ти ке у ма кро ре ги о ну. Про блем је, на и ме, на стао гру зиј ским ра том и по ре ме ћа ји ма 
у снаб де ва њу зе ма ља Европ ске уни је наф том и га сом из ка спиј ског ре ги о на. Пре ма: Ла-
лић Во ји слав, „Ан ка ра за го во ра 'Ќав ка ску уни ју'“, днев ник По ли ти ка, стр. 3, 18. ав густ 
2008.
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Би ло ка ко би ло, Европ ска уни ја из ме ђу три тран скон ти нен-
тал не мо гућ но сти ни је иза бра ла ге о граф ски но тор ну и са при па-
да ју ћу Евро а зи ју, ни ти ме ди те ран ски бли ску Евро а фри ку, јер ни-
је од у ста ла од оно га у шта је ду бо ко за ро ње на, ни је од у ста ла од 
Евро а ме ри ке.

Пјер Ко не за сма тра да Сје ди ње не Др жа ве за Европ ску уни ју 
ни су прет ња већ ри зик. „Фран цу ска и Евро па тре ба да се за пи та ју 
о ме ра ма ко је се скри ва ју иза по зи ва ја ча ња уло ге НА ТО-а.“44) Оди-
ста, Евро па Уни је и да ље је су спрег ну та и под врг ну та над моћ ној 
во љи САД, чи ме је ре ал но под ре ђе на у тран са тлант ској ге о по ли-
тич кој и та ла со крат ској сим би о зи. Све је ура ђе но да аме рич ка хе-
ге мо ни ја у Евро пи из гле да при род но и „ме ка но“.45) При том, сви 
од суд ни ји по ку ша ји европ ске еман ци па ци је од во ље Ва шинг то на 
на и ла зе на не про бој ни зид НА ТО-а.

Ци ти ра ни Ко не за пред ла же а Евро па ко нач но пре ста не да се 
огле да у огле да лу Аме ри ке, сма тра ју ћи да је по треб но има ти у ви-
ду сле де ће:

1) европ ски ди пло мат ски про је кат вој не си ле без им пе ри-
јал не ам би ци је, што прет по ста вља про ме ну од но са пре-
ма НА ТО-у;

2) европ ска стра те ги ја си ле тре ба да се раз ли ку је од аме-
рич ке стра те ги је де струк ци је, уз по спе ше ње стра те ги је 
не у тра ли за ци је;

3) Евро па тре ба да рас по ла же соп стве ним си сте мом про це-
не кри за и оба ве штај но бу де на за ви сна од САД.46) 

На по слет ку, Евро па је, ка ко је ви ше пу та ис ти ца но, еко ном-
ски ко лос, а вој ни па ту љак, и то је њен исто риј ски струк тур ни хен-
ди кеп.47)

44) Ко не за Пјер, „А шта ако су Сје ди ње не Др жа ве нај ве ћи ри зик за Евро пу?“, Le Mon de di
plo ma ti que, из да ње на срп ском је зи ку, стр. 13, бр. 30, април 2008.

45) Хард и Не гри су за па зи ли: „Вој на исто ри ја о то ме ка ко је аме рич ка ар ми ја два пу та 
спа си ла Евро пу у два свет ска ра та има ла је па ра ле лу у из ба вље њи ма у по ли тич ком и 
кул тур ном сми слу. Аме рич ка хе ге мо ни ја над Евро пом, ко ја по чи ва на еко ном ским, фи-
нан сиј ским и вој ним струк ту ра ма уде ше на је да из гле да при род но уз по моћ ни за кул тур-
них и иде о ло шких опе ра ци ја.“  Хард Мајкл, Не гри Ан то нио, Им пе ри ја, гла ва „Аме ри ка, 
Аме ри ка“, стр. 402, Игам, Бе о град, 2005.

46) Ко не за Пјер, „А шта ако су Сје ди ње не Др жа ве нај ве ћи ри зик за Евро пу?“, Le Mon de di
plo ma ti que, из да ње на срп ском је зи ку, стр. 13, бр. 30, април 2008.

47) О то ме: Су ту Жорж-Ан ри, Не из ве стан са вез. Исто ри ја Европ ске за јед ни це, гла ва “НА-
ТО и про блем европ ског иден ти те та од бра не“, стр. 353-258, Кли нио Бе о град, 



Милош Кнежевић Вар ка европ ске хар мо ни је

85

РЕЗИМЕ

У ана ли за ма спољ но по ли тич ких од но са, на ро чи то ствар-
но сти ве ли ких стра те ги ја пла не тар ног до се га, при ме на пре гре ја-
ног дис кур са ко лек тив не сим па ти је и ме ђу соб не љу ба ви на ро да 
и др жа ва, нај че шће не да је же ље не са знај не пло до ве. Праг ма тич-
ност ви ше стра них и ра зно ли ких, гло бал них и ре ги о нал них ин те-
ре са упу ћу је на „рас хла ђе ну“, не е мо тив ну ана ли зу са о се ћа ња и 
по др шке. Ин те ре си, да бо ме, прет хо де све му у по ли ти ци, осим у 
ира ци о нал ним по ли тич ким си ту а ци ја ма ка да не ко, сле де ћи сво је 
вар љи ве осе ћа је, мо же да ра ди, и то упор но, про тив вла сти тих на-
ци о нал них и др жав них ин те ре са. Још је го ре ка да се, ра ци о на ли-
зо ва њем не у те ме ље них сен ти ме на та, или за па да њем у ко лек тив ни 
син дром „ки се лог гро жђа“, вр ши са мо у ни ште ње. Та да не по ма же 
вај ка ње на ци је и др жа ве као жр тве, над злом сре ћом и ху дом исто-
риј ском суд би ном.

Ни је од по мо ћи ни ма ло ду шно ука зи ва ње на нео до љи ву над-
моћ оног чи ни о ца ко ји же ли да на у ди, или већ пра ви ште те. У та-
квим слу ча је ви ма, пре вас ход ни жи вот ни ин те рес јед ног на ро да је 
не за шти ћен и нео ства рен, јер је на де лу ње го во од ри ца ње и опо-
вр га ва ње.
Кључнеречи:Евро па, Европ ска уни ја, Евро-Ру си ја, Бал кан, Ср би ја, 

евро ин те гра ци је, евро ди скри ми на ци ја, евро оп ти ми зам, 
евро пе си ми зам

MilosKnezevic

DECEPTIONOFEUROPEANHARMONY
-Abisecteduni-polarismoftheunionofEurope–

SUMMARY

Within analysis of the relations in the field of foreign politics, 
in particular in case of the analysis of reality of great global strategies, 
implementation of heated discourse of collective attraction and love 
among nations and states in most of the cases has not given results 
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of any cognitive value. Pragmatism of various multiple global and re-
gional interests points out on necessity for a calm and non-emotional 
analysis of sympathy and support. Certainly interests precede political 
issues, except in case of irrational political situations when somebody, 
deceived with contemporary feelings, might persistently act against 
their own national and state interests. Even worse situation could be 
created when somebody act in self-destroying manner, through ratio-
nalization of false sentiments or through a so-called “sour grapes” syn-
drome. In such case it is fruitless to go lamenting over bad luck and 
historical destiny of their own nation and states, and presenting them-
selves as victims.

It also does not produce any result to point out indispensable su-
periority of the damaging and destroying participant in such destiny. In 
such cases, basic national interests is unprotected and unfulfilled as it is 
already abounded and denied in that way.
Key Words: Europe, European Union, Euro-Russia, Balkan, Serbia, Euro-in-

tegrations, Euro-discrimination, Euro-optimism, Euro-pessimism
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