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ОСВРТИ
Слободан Антонић
ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ

 
(Ми лош Кне же вић, Евро скеп
ти ци зам: 111 евро скеп тич ких 
фраг ме на та, За слон, Бе о град 
2008, стр. 232)

Ова књи га да је до бар од го
вор на пи та ње шта да нас у Ср
би ји зна чи би ти “евро скеп тик”. 
Кне же вић од мах пра ви раз ли
ку из ме ђу евро скеп ти ци зма и 
евро фо би је. Евро скеп ти ци зам 
ни је страх од Евро пе или мр
жња пре ма њој. То је “ра ци о
на лан и кри ти чан став пре ма 
ЕУ” (19). Мо же се исто вре ме но 
во ле ти Евро па, сма тра Кне же
вић, али и би ти кри ти чан пре ма 
ЕУ. И сам аутор је евро скеп тик 
“упра во из ја ког осе ћа ја на кло
но сти ка европ ском кул тур ном 

и ци ви ли за циј ском то та ли те ту” 
и за то што “ве ру је у бу дућ ност 
Евро пе у дру га чи ји кон ти нен
тал ним кон ту ра ма” (20). 

Кне же вић, ме ђу тим, сма тра 
да, ра ци о нал ни по сма трач из 
Ср би је, мо ра озбиљ но да за ме
ри ЕУ ба рем три круп не ства ри: 
по ти ски ва ње мо дер них на ци о
нал них др жа ва у име фе у дал них 
или ве штач ких “европ ских” ре
ги о на; кул тур ну ис кљу чи вост, 
па и кул тур ни ра си зам пре ма 
све му што не при па да од ре ђе
ној кон цеп ци ји Евро пе; и си
сте мат ско по ни жа ва ње (прет)
кан ди да та за члан ство у ЕУ (а 
по себ но Ср би је), са ци љем про
ме не њи хо вог кул тур ног (на ци
о нал ног) иден ти те та (2021).

Европ ска уни ја, као сво је
вр сна “над др жа ва”, до жи вља
ва све дру ге др жа ве, а на ро чи
то оне ко је је уси са ла, или тек 
хо ће да уси са, као кон ку рен те. 
Она же ли сла бље ње и не ста нак 
свих европ ских др жа ва, же ли 
да их фраг мен ти зу је и ис пра
зни од ствар не мо ћи, ка ко би 
Бри сел, као цен тар те но ве су
пер др жа ве, имао по сла са мо са 
ато ми зо ва ним, пред мо дер ним 
(фе у дал ним), или не дав но скро
је ним ре ги о ни ма. То је оно што 
уви ђа и че шки пред сед ник Вац
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лав Кра ус ко ји ка же: “Не мо гу 
да се по ми рим са чи ње ни цом 
да је циљ Уни је – Евро па ре ги
о на. За ме не је то крај све та. Ја 
же лим Евро пу др жа ва, Евро пу 
Пољ ске, Че шке, Пор ту га ли је, 
Ир ске, а не Евро пу До ње Шта
јер ске, Се вер не Мо рав ске или 
Гор ње Аустри је” (на ве де но код 
Кне же ви ћа, 116). Али, Кра у сов 
про тест је ва пај жед ног у пу
сти њи. Мр вље ње и сла бље ње 
др жа ва оста је основ ни циљ це
ло куп не бри сел ске би ро кра ти
је, тач ни је европ ске по ли тич ке 
кла се. Њој на ци о нал не др жа ве 
сме та ју као но си о ци ре ал не де
мо кра ти је и ма кар огра ни че не 
гра ђан ске кон тро ле над ели том. 

На и ме, док у на ци о нал ним 
др жа ва ма ипак по сто ји из ве
сна ме ра де мо кра ти је, Европ ска 
уни ја је у све ве ћој ме ри пра ва 
оли гар хиј ска тво ре ви на. Њо ме 
вла да ју “ко ме са ри” (ко ји се баш 
та ко се и зо ву), ко ји за пра во 
ниг де ни су би ра ни, већ ко оп ти
ра ни (49). Европ ски пар ла мент 
у Стар збу ру, по са да шњем ди
зај ну ЕУ, има са мо са ве то дав ну 
функ ци ју. Европ ски по сла ни ци 
при ма ју огром не пла те, као део 
ко руп тив не рен те, али они ни
шта ва жно не од лу чу ју. Од лу ке 
се до но се, у Европ ској ко ми си
ји, у Бри се лу, из ко је ће уско ро 
би ти од стра ње ни пред став ни ци 
ма њих зе ма ља. У ЕУ за пра во 
по сто ји “ви ше стру ко дис кри
ми на тор ска хи је рар хи ја европ
ских зе ма ља” (50), тач ни је ло
кал них би ро кра ти ја, ко је су све 

ви ше са мо пу ке фи ли ја ле је дин
стве не и клеп то крат ске по ли
тич ке кла се Цар ства. Док по ли
то кра те из не ких зе ма ља, по пут 
Не мач ке, Фран цу ске, Бри та ни
је, Шпа ни је или Ита ли је, до ми
ни ра ју, до тле су пред став ни ци 
по је ди них ло кал них би ро кра
ти ја пот пу но скрај ну ти, а не ке 
на ци је фак тич ки и не по сто је у 
цен три ма европ ског по ли тич
ког и еко ном ског од лу чи ва ња.

Та по тму ла и при та је на иде
о ло ги ја “хи је рар хич но сти на
ци ја”, ка ко је на зи ва аутор, до 
из ра жа ја по себ но до ла зи ка да 
је реч о од но су Бри се ла пре ма 
зе мља ма из ван ЕУ. Кне же вић 
под се ћа да ЕУ, чак и на кон по
след њег про ши ре ња на Ру му ни
ју и Бу гар ску, не об у хва та ви ше 
од 41 по сто те ри то ри је Евро пе 
(43). ЕУ јед но став но не са мо 
да ни је це ла Евро па, она ни је 
ни ве ћи део Евро пе, а по нај ма
ње је је ди на Евро па, Евро па као 
та ква. Но, за евро крат ску ели ту 
Бри се ла са мо је ЕУ истин ска 
Евро па. Реч је о ти хој, под ра
зу ме ва ју ћој по де ли ста нов ни
ка Евро пе на “ци ви ли зо ва не” 
и “вар ва ре”, од но сно, на “пра
ве Евро пља не” и оне ко ји жи ве 
“из ван зи ди на псе у доЦар ства”, 
ка ко то ка же Кне же вић (36). Та 
истин ска, ма да при та је на иде о
ло ги ја Бри се ла, нај бо ље се мо
же ви де ти упра во кроз кон цепт 
про ши ре ња ЕУ. 

По том кон цеп ту, про ши ре ње 
се не схва та као плу ра ли стич ко 
бо га ће ње Фе де ра ци је но вим, 
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са мо свој ним на ро ди ма, већ као 
пу ко про ши ре ње Цар ства но
вим, кул тур но уни фи ко ва ним и 
хо мо ге ни зо ва ним по да ни ци ма, 
по тро ша чи ма  по ре ским гла ва
ма. Оту да про ши ре ње ЕУ има 
об лик уну тра шњег ко ло ни ја ли
зма, тач ни је кул тур ноци ви ли
за циј ског уни фи ко ва ња сва ке 
раз ли чи то сти и са мо свој но сти. 
За бри сел ске кул тур тре ге ре, ис
точ но е вроп ске на ци је су јед но 
ве ли ко ни шта, пу ка си ро ви на 
ко ја тек тре ба да бу де пре ра ђе на 
у не ка кав кул тур ни фа бри кат. 
За Бри сел ис точ ну Евро пу чи не 
ди вља ци ко је се тек ду го трај
ним по ступ ком “кул ти ви за ци је” 
мо гу пре тво ри ти, нај пре, у “по
луЕвро пља не” (тј. у “кан ди да
те” или “но ве чла но ве” ЕУ), да 
би тек у нео д ре ђе ној бу дућ но
сти они мо гли по ста ти “пра ви” 
и “истин ски” Евро пља ни. 

И као што се ко ло ни ја ли зам 
19. ве ка од и гра вао под крин ком 
ши ре ња “ци ви ли за ци је”, “тр го
ви не” и “хри шћан ства”, та ко се 
овај уну тра шњи ко ло ни ја ли зам 
21. ве ка од и гра ва под ма ском 
ши ре ња “европ ских стан дар
да”, “сло бод ног тр жи шта” и 
“људ ских пра ва”. Али, иза те 
ви со ко пар не ре то ри ке кри је 
се вул гар но еко ном ско и по ли
тич ко “ре са те ли ти зо ва ње ис
точ но е вроп ских зе ма ља” (38), 
као и те жња да се, кроз тзв. 
кан ди дат ски стаж, свим ис точ
но е вроп ским дру штви ма из вр
ши ко лек тив но “пра ње мо зга”. 
“Пред кан ди дат ске др жа ве и 
на ци је су скрај ну та и по ни же

на би ћа са европ ске по лу пе рип
фе ри је”, упо зо ра ва Кне же вић, 
ко је су “под врг ну те оп се жном 
со ци јал ном и по ли тич ком ин
же ње рин гу” (53). За ауто ра ове 
књи ге је за па њу ју ће да та кву 
кон цеп ци ју кул тур ног са мо
по ни жа ва ња при хва та ју чак и 
ели те у “зе мља ма(пред)кан
ди да ти ма”. Те ели те по ка зу ју 
чуд но ва то од су ство ин те лек ту
ал не ауто но ми је, до сто јан ства и 
са мо по што ва ња. По ни жа ва ње 
на ро чи то при хва та “слој са мо
о вла шће них и пре пла ће них за
ступ ни ка и ту ма ча европ ских 
иде ја” (23) ко ји се на да ју да 
ће, као на гра ду за “уте ри ва ње” 
свог на ро да у ЕУ, по ста ти део 
при ви ле го ва не, европ ске, тран
сна ци о нал не кла се и де ли ти сво 
ње но бо гат ство и моћ (35). 

До ма ће, ком пра дор ске ели
те на сто је да код на ро да, ко јем 
су на че лу, раз ви ју но ву ре ли
ги ју “евро љу ба”, у ко јој се култ 
“бес при зив не ве ре у Евро пу” 
за сни ва на идо ло по клон ству 
пре ма “ње ној ва лу ти” (65), 
као истин ском Злат ном те ле ту 
Евро пе 21 ве ка. До ма ће ели
те пр ве уче ству ју у фар сич ном 
глу мље њу “Евро пеј ства” ко је 
по ста је офи ци јел ни обра зац по
на ша ња за це ло дру штво. Реч 
је о “јед но стра ном и уми ља ва
ју ћем пред кан ди дат ском опо
на ша њу члан ства пре ствар ног 
члан ства, ко је је де ма го шки 
под стре ки ва но од функ ци о не ра 
и те ла ЕУ” (53). То глу мље ње 
бу ду ћег члан ства за пра во има 
функ ци ју сим бо лич ког при зна
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ва ња вла сти те кул тур не и ци
ви ли за циј ске ин фе ри ор но сти 
ис точ но е вроп ских зе ма ља, и 
исто вре ме но има функ ци ју за
вет ног при зна ва ња веч ног кул
тур ног пр вен ства “истин ских” 
(За пад них)  Евро пља на над ис
точ ним по луЕвро пља ни ма. 

Оту да до ла зи и зна ме ни та 
функ ци ја че ка о ни це за при јем 
у ЕУ. Че ка о ни ца ствар ним го
спо да ри ма, ко ји мир но се де и 
ру ча ва ју у са ло ни ма зам ка, да
је осе ћај мо ћи. Али она тре ба 
и трај но да фик си ра јед но ста
ње, је дан од нос. Че ка се, на и
ме, то ли ко ду го све док “че кач” 
не успе да уве ри го спо да ра да 
ће њи хов од нос го спо дарслу
га би ти на ста вљен и кад слу ги 
ко нач но бу де до зво ље но да уђе 
у са лон. Оту да је, за на ро чи то 
сум њи ве и не по кор не “че ка че”, 
као што је Ср би ја, пред ви ђе но 
“ста ре ње у европ ској че ка о ни
ци” (54). Не по кор ни “че кач” 
мо ра да, кроз “про цес евро пе
и за ци је”, за пра во из гу би сва ку 
во љу, сва ко до сто јан ство и сва
ко са мо по што ва ње. А ако на ста
ви да по ка зу је не за до вољ ство, 
ако не по слу шни че кач не ки на
лог, не ку за по вест, не из вр ши 
са вр ше но тач но и по кор но, ако 
још при то ме гун ђа и жа ли се, 
та ква зе мља, по пут Ср би је, би
ва из ба че на чак и из че ка о ни це, 
и оста вље на да, по пут пса, ки
сне ис пред ка пи је, све док цви
ле ћи не за тра жи да по но во бу де 
при пу ште на у че ка о ни цу (65). 

Да би свој на род на ве ли да 
уче ству је у овим игра ма са

мо по ни жа ва ња, ком пра дор ске 
ели те “зе ма љаче ка ча”, ме ђу 
сво јим по да ни ци ма, уз мак си
мал но охра бре ње го спо да ра из 
Бри слеа, ши ре уве ре ње да сви 
они ко ји жи ве из ван ЕУ и ни су 
пра ви Евро пља ни. Ми сви, ко
ји смо са ове стра не ли ме са (тј. 
“Шен ге на”), тре ба да се осе ћа
мо са мо као по луЕвро пља ни, 
тач ни је, као “јошнеЕвро пља
ни”, да кле као не ко ко тек при
зна њем од стра не “истин ских 
Евро пља на” (тј. Бри се ла) мо же 
да за слу жи европ ски ста тус. Ми 
сви тре ба да о се би ми сли мо са
мо као о по луљу ди ма, ко ји мо
гу би ти из диг ну ти из над свог 
по луљуд ства и би ти убро је ни у 
ствар на људ ска би ћа тек ако то 
ура ди не ко овла шће ни ауто ри
тет (Бри сел). 

Али, ако је не ко по лучо
век, то зна чи да у ње му по сто ји 
и не ка ква не људ ска по ло ви на, 
не ка ква по лужи во ти ња (“по лу
мај мун”?). И упра во та жи во
тињ скост (“мај мун скост”) је сте 
оно што Бри сел, кроз про цес 
“еро пе и за ци је” код “че ка ча” 
на сто ји да уни шти. А то је, код 
на ци ја из ван ЕУ, њи хов ис точ
но е вроп ски и бал кан ски ка рак
тер. Као што об ја шња ва Кне же
вић, Ис точ на Евро па и Бал кан 
су за пра во европ ско “дру го ја”, 
јед на дру га и дру га чи ја Евро па, 
она Евро па ко ју њен за пад ни 
део, оли чен да нас у ЕУ, у ства
ри истин ски не раз у ме и за то 
истин ски мр зи. Та мр жња је, 
исто риј ски, већ “мр жња ду гог 
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тра ја ња”, и има об лик же ље да 
се ли кви да ци јом “оног дру гог” 
оста не је ди ни пред став ник за
јед нич ког иден ти те та. Ка то лич
ки За пад је, та ко, же лео да бу де 
је ди но хри шћан ство. Сто га је 
он не са мо од ри цао хри шћан
ски ка рак тер пра во слав ног (ви
зан тиј ског, ру ског) Ис то ка, већ 
и же лео да уни шти (аси ми лу је, 
по ка то ли чи, по ла ти ни чи) цео 
европ ски Ис ток. Исто та ко, и 
да на шња, бри сел ска Евро па од
ри че европ ски ка рак тер Ру си је 
и дру гих ис точ но е вроп ских зе
ма ља. Јер, оно што она же ли је
сте мо но пол над име ном Евро
пе, мо но пол над том иде јом, над 
тим при влач ним кул тур нотр го
вач ким брен дом. Та ко ђе, ЕУ до
жи вља ва Бал кан као кул тур ног 
ба шти ни ка ста рог ото ман ског 
Ори јен та, као не ка кву “ори јен
тал ну Евро пу”, а то је за Бри сел 
са мо од врат ни, на ка зни ок си
мо рон (“ан ти де ал Евро пе”; 77). 
Јед но став но, ка ко за ло кал ну 
ком пра дор ску ели ту, та ко и за 
сам Бри сел, “не би ти сме штен 
на Бал ка ну да нас је из у зет на 
пред ност, док је пре би ва ње на 
Бал ка ну озбиљ на фи зич ка и 
мен тал на ма на” (78). За то ни је 
ни чу до да зе мље ко је тек до ка
зу ју свој “европ ски иден ти тет”, 
по пут Хр ват ске, бе же од при де
ва “бал кан ски” као од оли че ња 
нај го рих и нај не жељ ни јих “не
е вроп ских” осо би на.

На не сре ћу, Ср би ја је по оба 
од ових кри те ри ју ма мо ра ла 
да до ђе под удар евро крат ских 

кул турра си ста. Она је не са мо 
ге о граф ски и кул тур но бал кан
ска зе мља, већ је то ком де ве де
се тих го ди на би ла про гла ше на 
и “глав ним крив цем за ет нона
ци о на ли стич ке ра то ве”. А ет но
на ци о на ли зам за Бри сел упра
во нај ви ше из ра жа ва “сам дух 
Бал ка на”. Са дру ге стра не, Ср
би ја је и пра во слав на и сло вен
ска зе мља, ко ју са Ру си јом ве
жу сна жне исто риј ске, вер ске, 
и кул тур не бли ско сти. За мно ге 
пред став ни ке ди пло ма ти је САД 
и ЕУ, Ср би ја је и да ље “ма ла Ру
си ја”, под се ћа Кне же вић (112). 
За то је Ср би ја у овом, дво стру
ком, “бал кан ском” и “ру ском”, 
не га тив ном свој ству по ста ла 
глав ни пред мет (под)све сне 
мр жње, не ко ко га бри сел ске 
евро кра те же ле не пре ста но да 
по ни жа ва ју (113). Шта ви ше, и 
у са мој Ср би ји, Бри сел фи нан
сиј ски, ме диј ски и ин сти ту
ци о нал но, под сти че зло ћуд ни 
ан ти бал ка ни зам и ху шкач ки ан
ти ру си зам. “Што је ве ћа ко ли
чи на ма ни фе сто ва не ру со фо би
је”, ве ли Кне же вић, “то је ви ше 
оми ље но сти ме ђу бри сел ским 
и по ме сним евро кра та ма” (113). 

Овај сво је вр сни “евро ра си
зам” има за пра во за свр ху уни
ште ње до са да шњег кул тур ног 
и вер ског иден ти те та (ре ци мо, 
пра во слав ног и бал кан ског, у 
Ср би ји) и ње го ву за ме ну са не
ка квим “ин стантиден ти те том”. 
Реч је о ства ра њу дру штвама се, 
без бо је и уку са, дру штва евро
по тро ша ча, евроме ди о кри те та, 
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ко ји ма вла да ју бес крај но бо га те 
и оту ђе не евроели те. На су прот 
иде а лу Евро пе, до ко јег др жи 
и Кне же вић, као фе де ра ци ји 
отво ре них на ци ја, као еку ме не 
сло бод них и про све ће них на ро
да, са са мо свој ним кул ту ра ма 
ко ја се ме ђу соб но про жи ма ју, 
сто ји ре ал ност би ро кра ти зо
ва не су пердр жа ве (Цар ства), 
са ста вље не, на јед ној стра ни, 
од бри сел ске би ро кра ти је, а на 
дру гој од ми ли о на ло кал них по
да ни ка са мо зго ви ма стег ну тих 
у мен ге ле по ли тич ке ко рект но
сти. Та ква “Евро па Уни је”, ка
ко је зо ве Кне же вић, под ра зу
ме ва сло бо ду са мо за ка пи тал 
и рад ну сна гу, а не за кул ту ре 
и уве ре ња, та ква “Евро па Уни
је” је сте са мо тр жни ца ро бо ва и 
нов ца, а не аго ра на ко јој се су
сре ћу раз ли чи те на уч не и умет
нич ке иде је.

Кне же вић на јед ном ме сту 
(68) ци ти ра Ми ло ва на Да ној ли
ћа, ко ји је у ин тер вјуу, упра во 
у Пе ча ту (бр. 29), ре као: “Ако 
ни смо у ста њу да се од у пре мо 
над моћ ном не при ја те љу и да га 
ис те ра мо из по се да, мо гли би
смо му бар да ти на зна ње да га 
мр зи мо”. Мр жња сва ка ко ни је 
хри шћан ски осе ћај. Али јед но 
ду бље раз у ме ва ње стра шних 
си ла и вр тло га ко ји нас но се, 
про бу ди ће у на ма же љу да се од 
те сти хи је од бра ни мо, као што 
ће про бу ди ти и осе ћај пре зи ра 
пре ма сви ма ко ји сти хи ју при
хва та ју и роп ски јој слу же. Ова 
књи га по ма же да се то раз у ме

ва ње про ду би, а ре ше ност на 
от пор оја ча. У од но су на да нас 
вла да ју ћи си стем, ова књи га је 
истин ски суб вер зив на. У од но
су на да нас пре о вла ђу ју ћу ли те
ра ту ру о ЕУ ова књи га је, за то, 
и истин ски до бра.
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