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ОДСРПСТВАКАЈУГОСЛОВЕНСТВУ

Kа ра ђор ђев сан о сло бод ној и ује ди ње ној Ср би ји де ли мич но су 
оства ри ли  то ком 19. ве ка зна ме ни ти срп ски по ли ти ча ри и др-

жав ни ци Или ја Га ра ша нин,  кнез Ми ха и ло, Јо ван Ри стић  и  Ни-
ко ла Па шић. Сви они су, сва ко у сво је вре ме и сход но по ли тич ким 
при ли ка ма,  раз ра ђи ва ли  пла но ве и ви со ко на ле стви ци   спољ но-
по ли тич ких при о ри те та Ср би је ста вља ли осло бо ђе ње Ср ба  под 
Хаб збур шком мо нар хи јом и њи хо во ује ди ње ње са Ср би јом.  Та ко 
је би ло све до Пр вог свет ског ра та, ка да је срп ском дру штве ном и 
по ли тич ком сце ном за ца ри ла хр ват ска (Штро сма је ро ва ) иде ја ју-
го сло вен ства, тј. иде ја о јед ном „тро и ме ном“ на ро ду Сло ве на ца, 
Хр ва та и Ср ба, ко ју је при хва ти ла и срп ска дру штве на и по ли тич ка 
ели та то га до ба.  То  је био је дан од раз ло га што је Срп ска Вла да  
рат ни план Ср би је од „ма лог“- срп ског про ме ни ла у „ве ли ки“- ју-
го сло вен ски план. У ви ше на ших ра до ва кон ста то ва ли смо да је 
раз лог од бра њи во сти  срп ске  др жа ве био пре су дан за ује ди ње ње 
са  Хр ва ти ма и Сло вен ци ма у пр ву ју го сло вен ску др жа ву. Али ту је 
др жа ву због мно гих исто риј ских, по ли тич ких, ет нич ких, вер ских, 
мен та ли тет ских и дру гих раз ло га тре ба ло кон сти ту и са ти као фе-
де ра ци ју/кон фе де ра ци ју, тј. обе ле жи ти срп ски ет нич ки про стор 
на прин ци пу ет нич ког раз гра ни че ња. То је уоста лом  би ла и по-
ли ти ка  хр ват ских пред став ни ка у Ју го сло вен ском од бо ру, Су пи ла 
и Трум би ћа; они су зах те ва ли да се бу ду ћа ју го сло вен ска др жа ва 
кон сти ту и ше на фе де ра тив ном или кон фе де ра тив ном на че лу.  За то 
је би ло при ли ке све до 1930-тих го ди на, до ус по ста вља ња на ци-фа-
ши стич ких ре жи ма у Не мач кој и Ита ли ји, јер се ве ли ке си ле ни су 
ме ша ле у пи та ње уну тра шњег уре ђе ња ју го сло вен ске др жа ве. Ово 
је тре ба ло учи ни ти и због  тек за вр ше не тра гич не  срп ско-хр ват-
ске  исто ри је; ни је би ло при род но да се у исту др жа ву ује ди њу ју 
до ју че ра шњи не при ја те љи. Да је та ко учи ње но из бе гла би се  спо-
ре ња око тзв. хр ват ског пи та ња, али и  ма сов на  стра да ња Ср ба у 
уста шкој НДХ за вре ме Дру гог свет ског ра та,  као  и у се це си о ни-
стич ком ра ту   1991-1995. го ди не.  Дру га, Ти то ва Ју го сла ви ја би ла 
је фе де ра ци ја за сно ва на на те зи „сла ба Ср би ја-ја ка Ју го сла ви ја“. 
Ни је она би ла ја ка, али је са мо на та кав аси ме три чан на чин би ла 
мо гу ћа . Би ла је то не до вр ше на др жа ва, ко ја је скри ва ла ге но цид 
НДХ над Ср би ма, па је страх од Ср ба и Ср би је за сни ва ла на јед ном 
офан зив ном иде о ло шком обра сцу,  ко ји је зах те вао стал ну буд ност 
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и бор бу про тив „ве ли ко срп ског хе ге мо ни зма“.1) Та ква др жа ва је два 
да је над жи ве ла свог кре а то ра. Раз би је на  је од стра не Ва ти ка на и 
За па да на че лу са САД, у са деј ству са ње ним уну тра шњим не при-
ја те љи ма Хр ва ти ма, Сло вен ци ма, бо сан ским му сли ма ни ма и Шип-
та ри ма,  од мах по рас па ду СССР-а и ге о по ли тич ким сла бље њем 
Ру си је. 

На јед ном ме сту До бри ца  Ћо сић ка же: „...По ли ти ча ри и 
стран ке не ма ју сна ге да ство ре плу ра ли стич ки фо рум, не го фе у-
дал но пар ти ку ла ри зу ју др жа ву и власт“2). Бли ска нам је ова кон-
ста та ци ја, а има ју ћи у ви ду срп ску по сло вич ну скло ност ка де о-
ба ма, пар тиј ском стран ча ре њу и  ре ша ва њу на ци о нал ног пи та ња 
„на пар че“, сма тра мо да су по ли тич ке стран ке код Ср ба кључ на 
коч ни ца  у ре ша ва њу стра те шких на ци о нал них и др жав них пи та-
ња. Ре че но мо же да из гле да као сво је вр стан исто риј ско-по ли тич ки 
па ра докс.  А ни је! Јер Ср би ма и Ср би ји  као ма лом на ро ду и ма лој 
др жа ви кључ ни ин те рес  је  да као на род и др жа ва оп ста ну. То је 
нај пре чи ин те рес. Да кле, ин те рес је ге о по ли тич ки и др жа во твор-
ни- а не стра нач ки,  ко ји сво јом су же ном по ли тич ко-ин те ре сном 
ди оп три јом ре ду ку је и фраг мен ту је на ци о нал но и др жав но пи та-
ње. Иако сво јом иде о ло ги јом и про гра мом на сто је да са гле да ју це-
ли ну на ци о нал ног и др жав ног пи та ња, по ли тич ке стран ке у прак си 
нај че шће де лу ју  у скла ду са сво јим ужим пар тиј ским, груп ним, а 
не рет ко и по је ди нач ним ин те ре си ма. 

У по ли тич кој исто ри ји   Ср би је,  рет ко се де ша ва ло да је ве-
ћи на по ли тич ких стра на ка са гла сна око на ци о нал них и др жав них 
пи та ња, и да ту по ли ти ку при хва та нај ве ћи део срп ске дру штве не 
ели те. Упра во то се де си ло у вре ме раз би ја ња ју го сло вен ске др-
жа ве и се це си о ни стич ког ра та Сло ве ни је, Хр ват ске и му сли ман-
ско-хр ват ске стра не у БиХ. Све до Деј тон ског спо ра зу ма. Нај зна-
чај ни ји на уч ни скуп из то га пе ри о да био је Дру ги кон грес срп ских 
ин те лек ту а ла ца одр жан апри ла 1994, ко ји је зах те вао, као и ве ћи на 
срп ских по ли тич ких стра на ка, да се срп ско пи та ње ре ши на  ин те-
грал ној осно ви. Дру гим ре чи ма зах те ва но је да се при зна пра во на 
са мо о пре де ље ње Ср би ма у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни, јер 
су ове ре пу бли ке би ле устав но кон сти ту и са не као  дво на ци о нал не, 

1) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Право на самоопредељење и југословенски експери-
мент.Прва,друга,трећаЈугославија, део „Са мо о пре де ље ње на ро да у дру гој Ју го сла-
ви ји“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004.

2) До бри ца Ћо сић, СрпскопитањеуXXвеку.Личнаисторија  једногдоба, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2009, део   „О ан ти ти то и стич кој опо зи ци ји у Ср би ји“, стр. 166.
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од но сно тро на ци о нал не др жа ве у ко ји ма је срп ски на род био кон-
сти ту ти ван и као та кав сло бо дан да би ра сво ју по ли тич ку суд би ну, 
тј. оста не да жи ви у ис тој др жа ви са Ср би јом и це ли ном срп ског 
на ро да. Чи ни ло се да је срп ска по ли ти ка на шла пут из ла ска из ју-
го сло вен ског ла ви рин та. 3)

У вре ме раз би ја ња СФРЈ став срп ске по ли тич ке па ме ти умно-
го ме је са др жан у ста ву До бри це Ћо си ћа,  ко ји гла си: „Ју го сла ви ју 
су ко нач но ра зо ри ле сло ве нач ка и хр ват ска на ци о нал на и се па ра-
ти стич ка иде о ло ги ја, ко је су ег зи сти ра ле па ра лел но са ју го сло вен-
ском иде о ло ги јом у обе Ју го сла ви је. Ср би су рас па дом Ју го сла ви је 
при мо ра ни да про на ђу но ву др жав но-по ли тич ку фор му ре ше ња 
свог на ци о нал ног пи та ња. Ја је са да ви дим у фе де ра ци ји срп ских 
зе ма ља. У ту фе де ра ци ју тре ба да уђу  `не сви Срби` не го срп ске 
ет нич ке обла сти; та др жа ва тре ба да бу де ор га ни зо ва на са ви со ким 
сте пе ном по ли тич ког, еко ном ског и кул тур ног по ли цен три зма“.4) 
Био је ово оп шти из раз  ге о по ли тич ке све сти, не са мо срп ске ин те-
ли ген ци је, не го и свих ре ле вант них по ли тич ких стра на ка у Ср би ји,  
до Деј тон ског спо ра зу ма  из 1995. го ди не. 

„ЈУГОСЛОВЕНСТВОНЕМААЛТЕРНАТИВУ“

Али и  срп ске по ли тич ке стран ке и  срп ска дру штве на и на-
уч на ели та  по су ста ли су на пра вед ном и ле ги тим ном пу ту  обра-
зо ва ња    др жа ве на ет нич ком и исто риј ском про сто ру срп ског на-
ро да. Моћ ни За пад на че лу са Ва ти ка ном и САД ни су до зво ли ли 
да се на Бал ка ну фор ми ра сна жна срп ска др жа ва. На ру ку им је 
ишла ве о ма сла ба Јељ ци но ва Ру си ја, ко ја је у то вре ме би ла пред 
соп стве ним др жав ним ра су лом. Пе то ок то бар ска ДОС-ов ска власт 
обр ну ла је срп ску по ли тич ку па ра диг му; уме сто Ми ло ше ви ће ве 
кон фрон та ци је и ка кве - та кве од бра не  др жав них и на ци о нал них 
ин те ре са, но ва про за пад на власт „са ви ла је кич му“ и ка пи ту ли ра-
ла  пред  евро а тлант ским гло ба ли стич ким моћ ни ци ма. Под ви дом 
европ ских  и евро а тлант ских ин те гра ци ја5), Ср би ја је не са мо од у-
ста ла од за ла га ња за ин те грал но ре ше ње срп ског на ци о нал ног пи-

3) Ви ди: Другиконгрессрпскихинтелектуалаца, Бе о град, април 1994, као и: Мом чи ло 
Су бо тић, Српскопитањеданас, део „Срп ска др жа ва у про гра ми ма по ли тич ких стра-
на ка у Ср би ји до „Деј то на“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 60-82.

4) До бри ца Ћо сић, Промене, 1991,  Днев ник,Но ви Сад,1992. стр. 199-200.
5) Ви ди наш чла нак : «Ср би ја и Европ ска уни ја», Српскаполитичкамисао, 1/2010, стр. 

43-66, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, као и: «НА ТО-иза ци ја Ср ба», По-
литичкаревија, 3/2010, стр. 69-86, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010.
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та ња по европ ским стан дар ди ма, већ је ре ла ти ви зо ва ла и пи та ње 
соп стве не су ве ре но сти и те ри то ри јал не це ло куп но сти на Ко со ву и 
Ме то хи ји. При о ри тет срп ске спољ не по ли ти ке по ста ла је Европ ска 
уни ја и то „без ал тер на ти ве“, а па ра лел но с тим и по ли ти ка по ми-
ре ња и са рад ње са су се ди ма, пре вас ход но  са Хр ват ском и Бо сном 
и Хер це го ви ном,6) што по чи ње да ли чи на по ли ти ку ју го сло вен ства 
ко је Ср би ни ка ко да се осло бо де. Та ко смо у ге о по ли тич ком сми слу 
вра ће ни у пе ри од пред Бер лин ски кон грес, а у иде о ло шком по гле-
ду оста ли за ро бље ни ци ју го сло вен ске па ра диг ме. 

Да су Ср би ју го сло вен ством и ко му ни змом из гу би ли мно го у 
ет нич ком, исто риј ском,  је зич ком, вер ском и ге о по ли тич ком по-
гле ду, го во ри и чи ње ни ца да  Ср би ка то ли ци да нас чи не ве ћи ну 
хр ват ског на ро да, а  Ср би му сли ма ни пре тво ре ни су у но ву на ци-
ју-Бо шња ке. Ове но тор не исто риј ске чи ње ни це ни ко у срп ском 
по ли тич ком вођ ству, као ни у срп ским на ци о нал ним ин сти ту ци ја-
ма (СА НУ, Ма ти ца срп ска ...), ви ше и не спо ми ње. Опор ту ни је је 
за го ва ра ти опет не ко ју го сло вен ство као вид про ши ре ног срп ског  
иден ти те та. Упра во та ко је ве ћи на Ср ба до жи вља ва ла ју го сло вен-
ство-као про ши ре ни на ци о нал ни иден ти тет. Не ка вр ста двој ног 
иден ти те та, а то је већ пут ка гу бље њу срп ског . Оту да да нас ме ђу 
тзв. дру го ср бијн ском  ин те ли ген ци јом те за да иден ти тет - на ци-
о нал ни и др жав ни - не тре ба да се те ри то ри јал но иден ти фи ку је. 
Са мо дру го ср би јан ци не при зна ју оп ште при хва ће ну  те зу да је 
на ци о нал ни иден ти тет нај ви ши об лик ко лек тив ног иден ти те та, и 
да Ср би ја у ЕУ мо же да уђе као на ци о нал на др жа ва, као и оста ле  
др жа ве чла ни це, а не као „овај про стор“. Дру гим ре чи ма, су ге ри-
шу „дру го ср би јан ци“- тре ба од у ста ти од јед ног од нај зна чај ни јих 
атри бу та др жа ве, а то је те ри то ри ја и др жав не гра ни це. Ето до кле 
је до ве ла Штро сма је ро ва иде о ло ги ја ју го сло вен ства, ко ју су Ср би 
не кри тич ки при хва ти ли, а по на вља ју је и да на шњи срп ски вла сто-
др шци. Из гле да да је по ли тич ки во де ћим Ср би ма за зор но то срп-
ско опре де ље ње, при хва тљи во је да се дру ги опре де љу ју као Хр ва-
ти, Бо шња ци, Ма ђа ри, али  да се не ки опре де љу ју као Ср би... не-
ка ко ни је згод но. Да ли је то ли ко раз о ран учи нак на свест срп ских 
по ли ти ча ра иза зва ла ла жна, а ге о по ли тич ки ефи ка сна, син таг ма о 

6) Пред сед ник Та дић се у ви ше на вра та из ви нио Хр ва ти ма и му сли ма ни ма за зло чи не 
ко је су по чи ни ли при пад ни ци срп ског на ро да, али  ње го ва „из ви ња ва ју ћа“ по ли ти ка 
ни је иза зва ла слич не ре ак ци је с дру ге стра не, па се сти че ути сак да су Ср би агре со ри и 
зло чин ци ко ји тре ба да се сви ма из ви ња ва ју.  
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„ве ли ко срп ском хе ге мо ни зму“ и Ве ли кој Ср би ји као „удру же ном 
зло чи нач ком по ду хва ту“.

Не тре ба за бо ра ви ти да ак ту ел на власт у Ср би ји vo lens-no lens 
уче ству је у Ха шком про це су ко ји су ди срп ском по ли тич ком и вој-
ном ру ко вод ству, ко је је бра ни ло срп ски на род и ње го ве зе мље у 
ра ту за ју го сло вен ско на сле ђе. И да је ак ту ел на срп ска власт са-
гла сна са те зом да је Сло бо дан Ми ло ше вић глав ни кри вац за рат и 
рас пад ју го сло вен ске др жа ве, на ко јој ин си сти ра За пад и по ли ти ча-
ри но во фор ми ра них др жа ва. То је фал си фи кат, и то зна сва ко ко се 
озбиљ но ба ви ју го сло вен ском др жа вом и узро ци ма ње ног рас па да. 
Ни ко од озбиљ них за пад них ауто ра не ве ру је у ту лаж, па и Хен ри 
Ки син џер ис ти че да је рас пад др жа ве скри вио сло ве нач ки и хр ват-
ски, за тим му сли ман ски про тив у став ни и  на сил ни се це си о ни зам . 
Њи хо вим пу тем кре ну ли су и шип тар ски се це си о ни сти на че лу са 
те ро ри стич ком ОВК.  Али та кав став  ни кад ни је за у зе ла по сток-
то бар ска срп ска власт. То је је дан од кључ них  раз ло га због ко јих 
се Ср би ја не мо же си ту и ра ти као нор мал на европ ска др жа ва, ко ја 
са пу ним пра вом зах те ва по што ва ње свог су ве ре ни те та и те ри то-
ри јал ног ин те гри те та. Да не го во ри мо да, ова ква ка ква је да нас, 
срп ска власт не мо же да зах те ва  на јед ној до бро при пре мље ној  
Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји, у скла ду са европ ским стан дар ди ма 
и вред но сти ма, ре ше ње  срп ског пи та ња у скла ду са нор ма ма ме-
ђу на род ног пра ва. То би зна чи ло мо гућ ност  одр жа ва ња на род ног 
пле би сци та ра ди ује ди ње ња срп ских зе ма ља: Ср би је, Ре пу бли ке 
Срп ске и Цр не Го ре у јед ну срп ску др жа ву-Срп ску уни ју, при че му 
би Шип та ри има ли ауто но ми ју у тој др жа ви, исто вет ну ауто но ми ји 
ко ју би  Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на  има ла  у Хр ват ској. Овим би 
се ко ли ко-то ли ко  пра вед но ре ши ло срп ско пи та ње, као и пи та ње  
на ших су се да, и то би би ло у скла ду са  ет но-је зич ким  ре ше њи-
ма у кон сти ту и са њу европ ских др жа ва. И у тој фор ми при сту пи ти 
европ ским ин те гра ци ја ма.  Јер, не тре ба за бо ра ви ти да су за пад но 
европ ске др жа ве-на ци је на ста ле у 19. ве ку на ет но-је зич ком прин-
ци пу, и да су по истом прин ци пу раз гра ни че не  Че шка и Сло вач ка, 
да на шње чла ни це ЕУ, а да је тај прин цип гру бо на ру шен на срп ску 
ште ту у ју го сло вен ској вер зи ји са мо о пре де ље ња.     

Фи ло зоф Вла ди мир Цвет ко вић ука зу је на је дан де струк ти ван  
фе но мен  ка рак те ри сти чан  за Ср бе и Ру се. „Ко му ни сти ко ји су го-
ди на ма рас ту ра ли Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, и због про тив др жав них 
и те ро ри стич ких ак тив но сти од ла зи ли у за твор, пре у зе ли су јед ну 
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мо нар хиј ску иде ју и по ку ша ли да на њој за сну ју но ви иден ти тет 
ју го сло вен ства. Али, не ви ше као не че га што је  омра же на мо нар-
хи ја, већ ју го сло вен ства као не чег бли ског ко му ни зму, пра вед ном 
дру штву, ССССР-у и со вјет ском на ро ду, јер исто као и Ср би и Ру си 
су би ли спрем ни да ис ко че из сво је ет нич ке и др жа во твор не тра-
ди ци је. Ту по сто ји јед на ја ко нео бич на исто риј ска чи ње ни ца, а то 
је да су се де ло ви ин те ли ген ци је и код Ср ба и код Ру са  же сто ко 
про ти ви ли вла сти том на сле ђу и осу ђи ва ли оне ко ји су на ње му ин-
си сти ра ли. И та при ча о ср бо мр сци ма ме ђу Ср би ма и ру со мр сци ма 
ме ђу Ру си ма је фе но мен ко ји се те шко мо же на ћи би ло где у Евро-
пи“.7)

Срп ску ге о по ли тич ку по зи ци ју ака де мик Дра ган Не дељ ко вић 
ова ко са гле да ва: „У пост ју го сло вен ском пе ри о ду Ср би ја је ба че на 
на без бу дућ но бес пу ће, у бр лог и ха ос. А то ме је ку мо ва ла и Евро-
па, у ко ју се, у на ше име, из ве сни збу ње ни на ши пред став ни ци не у-
мор но гу ра ју, ве ру ју ћи да нам је у тој уни ји спа се ње. Баш се ни смо 
сна шли у но вим окол но сти ма! Опре де љи ва ли смо се, бе сло ве сно, 
за пу те ве на ко ји ма нас је че као не из бе жни по раз. Жр тво ва ли смо 
се за дру ге, за не ма ру ју ћи се бе. Ју го сло вен ство и ко му ни зам би ли 
су коб ни за нас. На та два ис пи та па ли су и не ки вр ли пред став ни-
ци, истин ски ге ни ји на ше на ци је, јер ни су про ниц љи во    про чи-
та ли дру гу стра ну, не схва тив ши с ким има ју по сла. Ра чу ни ца те 
дру ге стра не би ла је крај ње лу ка ва, се бич на и на жа лост да ле ко ви-
да...Оба зри мо се и упи тај мо се: ка ко су то Хр ва ти ус пе ли да до ђу 
до јед не од нај леп ших др жа ва Евро пе? За хва љу ју ћи ге слу: Хр ват је 
Хр ва ту мио ма ко је иде о ло ги је био. А за нас још ва жи про клет ство 
ко је је де фи ни сао Ла за Ко стић: „Нај цр њи враг је Ср бин се би сам“. 
Или, ка ко за кљу чу је Сло бо дан Ра ки тић: „Ср бин је Ср би ну Ју да“... 
За то што смо раш че ре че ни мо ра мо не го ва ти дух све срп ског је дин-
ства, не при ста ју ћи на си лом на мет ну те бе сми сле не гра ни це...Бит-
на је на ша во ља и на ша са мо свест да смо јед но, за ве то ва но и у ду ху 
не по бе ди во-Срп ство. Наш кул тур ни и ду хов ни про стор не сме да 
умре у на ма. И на да не сме да се уга си...Бит на је, да кле, ја сно ћа ци-
ља, али и чи сто та сред ста ва, јер циљ не сме да се оства ру је свим, 
па и не ча сним сред стви ма...Не кад су Ср би има ли ја сне ци ље ве. 
Тад су до би ја ли бит ке, из бо рив ши се за осло бо ђе ње и ује ди ње-
ње. Се ти мо се, из тих хе рој ских вре ме на, пе сме Вељ ка Пе тро ви ћа 

7) Вла ди мир Цвет ко вић, „Ђин ђи ћев оп ти ми стич ки па три о ти зам са мо је згод на по шта па-
ли ца за тре нут ну по ли тич ку упо тре бу“, У: До бри ца Га јић, Сведоциисторије, Би бли о-
те ка ди ја ло зи, Бе о град 2010, стр. 101.
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„Ве руј те пр во“...Вук бе ле жи на род ну му дрост: „Где је сло га- ту је 
Бо жи ји бла го слов. ..На пи та ње ка кве је по ли ти ча ре има ла Ср би ја 
до ства ра ња Ју го сла ви је, исто вет но је ми шље ње свих исто ри ча ра: 
нај ве ћих до ме та. За хва љу ју ћи уме ћи ма и спо соб но сти ма Или је Га-
ра ша ни на, Јо ва на Ри сти ћа и Ни ко ле Па ши ћа, Ср би ја је у сва ком 
раз до бљу на пре до ва ла, над му дру ју ћи или над вла ђу ју ћи про тив-
ни ке. У то ме је би ла без прем ца и при упо ре ђе њу са др жа ва ма и 
др жа ви ца ма оста лих бал кан ских зе ма ља и на ро да. Ми пр во мо ра-
мо де фи ни са ти сво ју др жа ву. Ми жи ви мо у јед ном про ви зо ри ју му, 
у јед ном ва ку у му, у јед ној за пра во фик тив ној др жа ви...Ми се не 
мо же мо ла ко ми сле но од ри ца ти Ко со ва, јер не по сто ји ни је дан на-
род ко ји сво је те ри то ри је, по го то во кључ не зе мље сво је ду хов но-
сти, јед но став но ба ца: ма то је го то во....Али, Цр кви је ме сто да о 
на ци о нал ном про гра му ка же не што . Она је исто риј ски, ако мо гу 
ре ћи, ква ли фи ко ва на да то ка же. Не ис кљу чи во она. Ми ни смо те о-
крат ска др жа ва. На рав но и СА НУ и Уни вер зи тет...Ми мо ра мо на ћи 
за јед нич ки је зик са Евро пом, а пре то га са су се ди ма. Мо ра мо се 
су о чи ти са јед ном из ме ње ном де о бом мо ћи, јер ви ди те ка ко је по-
ли ти ка праг ма тич на..На ша по ли тич ка си ту а ци ја је вр ло кон фу зна. 
Ми се још ба тр га мо у ха о су ко ји је иза звао рас пад бив ше Ју го сла-
ви је, где су Ср би ана те ми са ни. Не са мо во ђе ко је су се за де си ле у 
том рас па ду, не го на род је ана те ми сан с мно гих стра на... Тре ба се 
при ла го ди ти но вом свет ском по рет ку ко ји је до вео у пи та ње  сва ку 
су ве ре ност др жа ва. По сто ји са мо јед на су ве ре на др жа ва, а то су 
САД ко је се по на ша ју као бог на зе мљи. Оста ли су у нај бо љу ру ку 
ва за ли или не ке за ви сне ен кла ве у по ли тич ком про сто ру све та.”8)

...Из лаз је сва ко ме ви дљив, али ни је лак. А свет се окре нуо ла-
ко ћи, бр зој за ра ди, не по ште ном сти ца њу, до на ци ја ма и кре ди ти ма 
и по зај ми ца ма. Сва ко би ле ба без мо ти ке... Из гле да да смо по но во 
у вре ме ну кад је нај те жи и глав ни по сао фор ми ра ње на ци о нал них 
осе ћа ја и ми шље ња, ка да је-по Јо ва ну Цви ји ћу-тре ба ло ин те ли ген-
ци ји и це лом на ро ду да ти „на ци о нал но и па три от ско чу ло“, ка ко 
би де ло ва ли у ин те ре су „це ли не и це ло га на ро да“.  Ми ха и ло Мар-
ко вић у сво јој по след њој књи зи Јуришнанебока же: „...На рав но, 
стра ни апо ло ге ти гло ба ли зма ће ре ћи да је на ци о нал ни су ве ре ни-
тет за ста ре ла иде ја, ко ја ни је ви ше вред на од бра не. Тре ба им љу-
ба зно пре по ру чи ти да сво је иде је по ку ша ју да при ме не код сво јих 
ку ћа, пре све га у САД. Та мо је за чу до вр ло мо дер но и ле ги тим но 

8) Дра ган Не дељ ко вић, „Сјај сред њег ве ка“, Печат, 27. ав густ 2010, стр. 57.
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би ти па три о та и цео свет ту ма чи ти са ста но ви шта „на ци о нал них 
ин те ре са“ сво је зе мље.“ 9)

За и ста, на ма је по треб но да са гле да мо све ду би о зе ју го сло-
вен ства, ка ко би се осло бо ди ли ин фе ри ор ног по ло жа ја и смо гли 
сна ге да по но во ство ри мо срп ску ели ту, ону ко ја ће ре ша ва ти пре 
свих дру гих-срп ске про бле ме. Ју го сла ви је ви ше не ма, али оста ци 
ју го сло вен ске ели те, као свра беж, још на но си ште ту и бол срп ском 
на ро ду. С дру ге стра не, ак ту ел на срп ска власт по ку ша ва да се „из-
ми ри“ са  су се ди ма, по го то во са Хр ват ском, ко ја су штин ски не ме-
ња сво ју не при ја тељ ску по ли ти ку пре ма Ср би ма. Хр ват ска се не 
при др жа ва Спо ра зу ма о нор ма ли за ци ји од но са са Ср би јом из 1996, 
што је ра ди кал но де мон стри ра ла у НА ТО-аме рич ком те ри то ри јал-
ном рас пар ча ва њу Ср би је, при зна ва њем не за ви сно сти Ко со ва и 
гру бим ме ша њем у ауто но ми ју Вој во ди не, а под не ла је и ту жбу 
Ме ђу на род ном су ду прав де за ге но цид про тив Ср би је. 10) Уме сто да 
ово схва ти као је дин стве ну  при ли ку да свет ску јав ност упо зна са 
хр ват ским ге но ци дом из вр ше ним над Ср би ма у Дру гом свет ском 
ра ту, као и ње го вом на став ку у ет нич ком чи шће њу Ср ба из Хр ват-
ске и Кра ји не 1991-1995, срп ска власт је ви ше скло на по вла че њу 
ту жбе и не ка квом ван суд ском по рав на њу ко је би, бе сум ње,  би ло 
на ште ту Ср ба. Да ће то би ти на ште ту Ср ба, по твр ђу је при ста нак 
Ср би је на хр ват ске усло ве за по вла че ње ту жбе, од ко јих се је дан 
већ уве ли ко спро во ди-су ђе ње пра во суд них ор га на Ср би је оп ту же-
ним Ср би ма ко ји се на ла зе на хр ват ским из ми шље ним оп ту жни ца-
ма. Срп ска власт је  спрем на да у то ме иде до кра ја, тј. да до след но 
ис по шту је зах тев да се су ди сви ма са спи ска оп ту же них (не зна се 
ко ли ки је тај број, јер Хр ват ска њи ме ма ни пу ли ше и за стра шу је 
евен ту ал не срп ске по врат ни ке, бу ду ћи да је њен стра те шки циљ 
„де фи ни тив но ре ше ње срп ског пи та ња  у Хр ват ској“, а то зна чи 
сво ђе ње Ср ба на не шко дљив про це нат до 3%), ка ко би до шло до 
по вла че ња ту жбе и про тив ту жбе и Хр ват ска мо гла да при сту пи 
европ ским ин те гра ци ја ма. 

У јед ној од  по се та пред сед ни ка Та ди ћа (и 70 срп ских при-
вред ни ка) Хр ват ској има ла је је дан је ди ни  циљ, да се Хр ват ској 
по мог не да уђе у ЕУ. „Исто ри ја се већ на су ро во ко ме ди јант ски 

9) Ми ха и ло Мар ко вић, Јуришнанебо, књ. 2, Про све та, Бе о град, 2009, стр. 380.
10) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, „Са вре ме ни хр ват ско-срп ски од но си: ту жба и про тив-

ту жба за ге но цид“, Политичкаревија, 2/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2010. 
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на чин по на вља...ри ту а ли срп ских из ви ње ња и са мо ши ба ња ни су 
да ли ни ка квог ре зул та та ка да је реч о по врат ку Ср ба на сво ја ве-
ков на ог њи шта у Хр ват ској, ни у слу ча ју по тер ни ца и на ло зи ма 
за хап ше ње, не ма ни ре чи о по врат ку опљач ка не срп ске  имо ви не, 
на кна ди ште те, не ма ре чи о пен зи ја ма ко је се Ср би ма ко ји су ра-
ди ли у Хр ват ској не ис пла ћу ју. Не ма при во ђе ња прав ди по чи ни о-
ца зло чи на над Ср би ма...Ср би се уза луд на да ју да Хр ват ска не ће 
мо ћи у ЕУ без пра вич ног ре ша ва ња „срп ског пи та ња“. Хр ват ска 
је сво је вре ме но и при зна та од ве ли ких зе ма ља Евро пе, пре све га 
Не мач ке, упра во за то да би, баш ка ко је то и учи ни ла, ре ши ла „срп-
ско пи та ње“. За што би те др жа ве са да ме ња ле основ ни став? Зар 
да по рек ну кон ти ну и те те сво јих ин те ре са и спољ не по ли ти ке?“11)  
У јед ном од прет ход них су сре та пред сед ник Та дић  је хр ват ском 
пред сед ни ку Јо си по ви ћу по кло нио „Реч ник екс YU ми то ло ги је“, а 
овај уз вра тио про па ганд ном књи гом о ра ту у Ву ко ва ру... Јо си по вић 
је по но вио до мо љу би ву фло ску лу: „Рат је за по чео Ми ло ше ви ће вом 
агре сив ном по ли ти ком“.  Исто та ко Хр ват ска те ле ви зи ја ( ХРТ) ко-
ри сти сва ку при ли ку да под се ти на „агре сор ску“ уло гу Ср би је у ра-
ту де ве де се тих, док на РТС-у у ин фор ма тив ном про гра му, не ма ни 
ре чи о по ло жа ју Ср ба у Хр ват ској, њи хо вим пра ви ма ко ја су оте та, 
оте тим срп ским ста но ви ма, аси ми ла ци ји.12) Али и по ред све га Хр-
ват ска се успе шно ин фил три ра ла у срп ску еко но ми ју, на ро чи то  у 
Вој во ди ни  и Бе о гра ду, док се ње не оба ве штај не струк ту ре  ве о ма 
при сут не у Ср би ји, а де ло тво ран је и ме диј ско-не вла дин ло би. 13)

Та дић је и том при ли ком по ка зао ви шак раз у ме ва ња за хр ват-
ске по ли тич ке те жње, пред ло гом за по ми ре њем и у ту свр ху пи-
са ње за јед нич ких уџ бе ни ка исто ри је, као што има ју Не мач ка и 
Фран цу ска. Та дић ни је ре као шта би пи са ло у тим „за јед нич ким 
уџ бе ни ци ма исто ри је“ о до га ђа ји ма на кра ју 20. ве ка  и ко ће ту 
има ти уло гу на ци стич ке  Не мач ке из Дру гог свет ског ра та, а ко 
оку пи ра не Фран цу ске. Са мо је уз гред по ме ну то да је сте пен еко-
ном ске са рад ње две ју др жа ва не у рав но те жен и на ште ту Ср би је, 
јер на 200 хр ват ских пред у зе ћа ко ја по слу ју у Ср би ју има све га 
10 срп ских за по сле них у Хр ват ској. На том при ја тељ ском су сре ту 
ни је по ста вље но нај ва жни је пи та ње- пи та ње  оку пи ра не РСК из 

11) Ми ло рад Ву че лић, „Ле гат па три јар ха Па вла“,  Печат, 12. но вем бар 2010, стр. 3.
12) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, „Са вре ме ни хр ват ско-срп ски од но си: ту жба и про тив-

ту жба за ге но цид», Политичкаревија, 2/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2010.

13) Ви ди ши ре: Дра го мир Ан ђел ко вић, „По за ди на ре ги о нал ног по ми ре ња“, исто, стр. 27.
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ко је је прог нан го то во цео је дан на род-ви ше од по ла ми ли о на Ср ба 
Кра ји шни ка. С дру ге стра не Та дић и Јо си по вић по твр ди ли су сво ју 
опре де ље ност за по ли ти ку очу ва ња и ја ча ња су ве ре но сти и те ри то-
ри јал ног ин те гри те та Бо сне и Хер це го ви не. Не би нас из не на ди ло 
да Ср би ја,  а све за рад „об но ве“ ју го сло вен ства, „по сре ду је“ у уте-
ри ва њу Ре пу бли ке Срп ске у уни тар ну БиХ. То је  у ме ђу на род ној 
за јед ни ци из глед ни ја оп ци ја не го ства ра ње  тре ћег- хр ват ског ен-
ти те та, чи ме би САД осла би ла сво ју му сли ман ску фик ци ју.14)

„ЕВРОПАНЕМААЛТЕРНАТИВУ“

Ево ка ко пи сац Ми ло ван Да ној лић са гле да ва да на шњу срп ску 
иде о ло шку и спољ но по ли тич ку ори јен та ци ју. „На ши ру ко во де ћи 
љу ди већ две де це ни је ву ку из ну ђе не по те зе. До го ди не 2000. по ко-
ра ва ли су се пру жа ју ћи ка кав-та кав от пор. Бо ри ли су се, па би на 
кра ју по пу сти ли. По чев од 2000. уступ ци су до бро вољ ни, по ко ра-
ва ње ди сци пли но ва но. Ту ђи ну се слу жи гор до, да је му се и ви ше 
не го што тра жи. Ни јед на се су штин ска од лу ка-у ор га ни за ци ји др-
жав не упра ве и вој ске, у при вре ди, за ко но дав ству, ме ђу на род ним 
од но си ма, у пла ни ра њу бу џе та-не до но си у на шој ку ћи“.15)

Пре ма Да ној ли ћу „га је ње илу зи ја о Европ ској уни ји за обич-
ног чо ве ка, ко ји је уз по моћ сво је ели те ижи вео све „изме“ но вог 
до ба, а он да му ка пи та ли зам иза шао на нос, го ре је  од без на ђа?  
Он ве ли: „на ша иде ја о „Евро пи“ је про вин ци јал на, си ро ма шна и 
при ми тив на. Ми би смо да уђе мо у њу ка ко су они из Пре шев ске 
до ли не по ку ша ли да се ушу ња ју у Бел ги ју, па су, та мо, на и шли на 
не ра зу ме ва ње код по ли ци је...Евро па је за нас ши фра за бе жа ње од 
суд би не, од исти не и од по ре кла. Што је ви ше у ми сли ма улеп ша-
ва мо, то се бе и свој по ло жај на гр ђу је мо. Гле дај те са мо ко ли ка се 
бу ка ди гла око „ху ли га на“, као да је то не ки наш спе ци ја ли тет...Све 
смо на де по ло жи ли у „Евро пу“, а не ви ди мо да смо ње на по след ња 
бри га. За јед ни ца, тре нут но, не же ли ни ко га да при ми, а нас по го-
то во. Раз го вор о на шем при кљу че њу свео се на низ уце на ко ји ма се 
не ви ди крај. Не мач ка је  ушла у За јед ни цу кад су се, на ње ној те ри-

14) У не дав ној по се ти Ра шкој обла сти пред сед ник Та дић је у Но вом Па за ру ре као, да „Бо-
шња ци има ју пра во на свој је зик, сво ју књи жев ност, сво ју пи сме ност“. Та дић том при-
ли ком ни је ре као ко ји је то је зик, ко ја књи жев ност и ко ја пи сме ност. 

15) Ми ло ван Да ној лић, „Ра ди мо на на шу ште ту“, Новости, 31. ок то бар 2010, стр. 3.
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то ри ји, и по све ту, кри ле на де се ти не рат них зло чи на ца. Од ње ни је 
тра же но да их пр во по хва та и из ру чи Ме ђу на род ном су ду прав де...

При јем у ЕУ је огра ни чен, на ме њен бо га ти ма и без об зир ни ма. 
Ми у та квој утак ми ци не ма мо шта да тра жи мо. Мо ра мо се окре-
ну ти се би, озбиљ ном и по ште ном ра ду, уме ри ти зах те ве, за до во-
ља ва ти се оним што је нео п ход но за одр жа ва ње жи во та. На род се, 
у ве ћи ни, др жи та квог про гра ма. На род све ви ди и све зна, али 
је из гу био сна гу и во љу по сле то ли ких раз о ча ра ња и ба тр га ња по 
стран пу ти ца ма...Ср би ји тре ба но ва енер ги ја. Об но ву тре ба да до-
не су мла ди, а њи хо ви из гле ди за укљу чи ва ње у жи вот су сла би. 
Пре ко по ло ви не оних ко ји сту ди ра ју пла ни ра ју да, по за вр шет ку 
шко ло ва ња, оду у ино стран ство...16)

Срп ско по ли тич ко вођ ство ду го је ис ти ца ло те зу да „Евро па 
не ма ал тер на ти ву“ и да  су ула зак у Европ ску уни ју и  пи та ње ста-
ту са Ко со ва и Ме то хи је два одво је на про це са . По ка за ће се, а зна-
ло се од по чет ка  да је у пи та њу нео др жи ва те за, тј. да се пи та ње  
це ло ви то сти Ср би је и ње но укљу че ње у ЕУ не мо гу по сма тра ти 
одво је но. Ни јед на европ ска др жа ва ни је ис ти ца ла фа та ли стич ку и 
бес пер спек тив ну те зу: „Евро па не ма ал тер на ти ву“, по пут Ср би је. 
17) Ло гич ку и по ли тич ку нео др жи вост ова квог ста ва срп ска власт је 
за ме ни ла сле де ћим ста вом: „Ако бу де усло вље на, Ср би ја би ра Ко-
со во, а не Европ ску уни ју“.18)

Срп ска власт ни је ис по што ва ла ни овај гро мо гла сно на ја вљи-
ван по ли тич ки сло ган. На кон не га тив ног ста ва Ме ђу на род ног су-
да прав де о Ко со ву и Ме то хи ји,  сво ју већ у Скуп шти ни одо бре ну 
ре зо лу ци ју,  под при ти ском Ва шинг то на и Бри се ла,  је про ме ни ла 
и при хва ти ла њи хо ву, ко јом ЕУ по ста је по сред ник у пре го во ри ма 
Бе о гра да и При шти не, а пре го ва ра ће се не  о ста ту су, већ  са мо о 
тех нич ким пи та њи ма. Срп ска власт је при то ме од би ла по ну ду Ру-
си је око пи са ња ре зо лу ци је, за ко ју ве ру је мо да не би из о ста ви ла 
кључ но пи та ње-пи та ње ста ту са Ко со ва и Ме то хи је. Та ко се  у овој 
ре зо лу ци ји ниг де не по ми ње Ре зо лу ци ја 1244, што зна чи да се пи-
та ње Ко со ва и Ме то хи је из ме шта са ви шег на ни жи ди пло мат ски  

16) Ми ло ван Да ној лић, исто
17) Се ти мо се са мо ка ко су Шпа ни ја или Пор ту гал у пре го во ри ма са ЕУ шти ти ли сво ју 

по љо при вре ду, или ка ко је „за те зао“ че шки пред сед ник Вац лав Кла ус да би Че шку што 
бо ље по зи ци о ни рао у Европ ској уни ји. И ни ко од њих ни је ре као да „ЕУ не ма ал тер на-
ти ву“. Нор ве шка је два пу та од би ла при јем на ре фе рен ду му итд.

18) Ми ни стар ино стра них по сло ва Ср би је Вук Је ре мић, Фокс те ле ви зи ја, Бе о град, 3. март 
2010.
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ни во- са СБ ОУН на Европ ску уни ју. Ако се зна да Ру си ја (и Ки на 
као стал не чла ни це СБ УН), ко ја се до след но за ла же за те ри то ри-
јал ни ин те гри тет и су ве ре ни тет Ср би је, ни је члан ЕУ у ко јој су 22 
од 27 др жа ва чла ни ца при зна ле не за ви сност Ко со ва, он да је ре-
зул тат ова кве ди пло мат ске ак ци је био уна пред по знат. Уоста лом, 
ди пло ма те ЕУ ни  не кри ју да је пи та ње Ко со ва већ ре ше но-ње го-
вим при зна њем. Оту да за кли ња ње пред сед ни ка Та ди ћа и дру гих из 
вла сти, да Ср би ја не ће ни кад при зна ти Ко со во зву чи пра зно, јер је 
при зна ње на кон уса гла ша ва ња свих дру гих пи та ња са мо по се би 
из ли шно и пред ста вља пу ку фор мал ност. „С дру ге стра не Ср би ја 
се на ју гу су о ча ва са да љим по се за њем за др жав ном и исто риј ском 
те ри то ри јом. Уме сто „ве ли ке Ал ба ни је“, са да се по се же за та ко зва-
ном „при род ном Ал ба ни јом“ и но вим пре ком по но ва њи ма Бал ка на, 
на да љу ште ту Ср би је. Др жав ни ор га ни Ср би је ни шта не пред у зи-
ма ју. Ка да се по ми њу отво ре на пи та ња за пре го во ре са При шти-
ном, ни ко ни да по ме не пра пи та ње као што је по вра так Ср ба (они 
ни су из бе гли це не го „ра се ље на ли ца“) на Ко со ву. Срп ски зва нич-
ни ци то и не по ми њу ваљ да у ци љу „до бро су сед ске са рад ње“ са 
Ко со вом, што ина че отво ре но од њих тра жи и Европ ска ко ми си ја у 
упра во об ја вље ном из ве шта ју.“19)

У свом ра ду „Ср би ја и Европ ска уни ја“20) , де таљ но смо из не ли 
све про тив реч но сти учла ње ња Ср би је у ЕУ, ар гу мен те еко ном ских  
евро скеп ти ка, као и со ци о ло шке, исто риј ске, ге о по ли тич ке и дру-
ге на ла зе ко ји ну де ал тер на ти ву син таг ми „ЕУ не ма ал тер на ти ву“. 
На ро чи то смо ис та кли те зу да је ЕУ, као и Ср би ја без Ко со ва и 
Ме то хи је, по ли тич ки и те ри то ри јал но  не до вр шен ен ти тет;  да би 
се те ри то ри јал но за о кру жи ла на ли ни ји од Атлан ти ка до Ура ла ( 
ка ко је зах те вао Де Гол, или да ље до Вла ди во сто ка, ка ко ис ти че 
Пу тин) ЕУ не до ста је Ру си ја; а не до ста је због то га што Европ ска 
уни ја, у да на шњем об ли ку, ни је из вор но европ ска иде ја не го НА-
ТО- аме рич ка кре а ци ја, без соп стве не вој ске као кључ не по лу ге за 
спро во ђе ње са мо стал не по ли ти ке. У ра ду је пре зен то ва на и уло га 
Тур ске ко јој је, у аме рич ко-европ ским од но си ма, и ње ном ев нту ал-
ном учла ње њу у ЕУ, на ме ње на уло га сво је вр сног мен то ра зе ма ља 
За пад ног Бал ка на, а ме ђу њи ма и Ср би ји, па је ре ал на бо ја зан да 
би Ср би ја на пу ту ка ЕУ за вр ши ла по но во у Ото ман ском цар ству.  
Нај по сле, Ру си ја се ну ди као еко ном ска, по ли тич ка, ге о по ли тич-

19)  Ми ло рад Ву че лић, исто
20)  Мом чи ло Су бо тић, „Ср би ја и Европ ска уни ја“, исто



- 150 -

СРБИЈАИЗМЕЂУЈУГОСЛОВЕНСТВАИ...МомчилоСуботић

ка, исто риј ска, ет но-је зич ка, кул тур на  ал тер на ти ва Ср би ји уме сто 
ЕУ. За раз ли ку од За па да и ве ћи не зе ма ља чла ни ца ЕУ, Ру си ја ни је 
ни кад ра то ва ла про тив Ср би је и срп ског на ро да, кроз исто ри ју је 
увек би ла за штит ник Ср ба; кад је Ру си ја би ла ја ка и Ср би ја је на-
пре до ва ла, а кад је Ру си ја би ла сла ба Ср би су стра да ли; Ру си ја се 
до след но за ла же за су ве ре ност и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је 
и не по ста вља јој ни ка кве усло ве.21) На жа лост, ЕУ све то чи ни.

Са вет ми ни ста ра спољ них по сло ва 27 зе ма ља чла ни ца ЕУ 
про сле дио је  кан ди да ту ру Ср би је за члан ство у ЕУ Европ ској ко-
ми си ји. У пет та ча ка лук сем бур шких „За кљу ча ка о Ср би ји“ ка же 
се: Пр во,  да је до не та од лу ка о про сле ђи ва њу срп ске кан ди да ту ре 
Европ ској ко ми си ји. Дру го, да „бу дућ ност За пад ног Бал ка на ле жи 
у Европ ској уни ји“, и  на во ди усло ве: по што ва ње ко пен ха ген ских 
кри те ри ју ма и усло ва са др жа них у  Спо ра зу му о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу. Тре ћом тач ком Са вет ми ни ста ра „по на вља да је 
кон струк ти ван при ступ ре ги о нал ној  са рад њи од су штин ске ва-
жно сти. Са вет та ко ђе по зи ва на на пре дак у про це су ди ја ло га Бе о-
гра да и При шти не, под окри љем ЕУ и ње ног ви со ког пред став ни ка 
за спољ ну по ли ти ку и без бед ност“, у скла ду са Ре зо лу ци јом Ге не-
рал не скуп шти не УН од  9. сеп тем бра.   У че твр тој тач ки  под се ћа 
се на то да је пу на са рад ња Ср би је с Три бу на лом већ са др жа на у 
ССП-у, па  „ЕУ под вла чи да ће сва ка сле де ћа ета па срп ског пу та ка 
при сту па њу ЕУ (...) би ти пред у зе та ка да Са вет јед но гла сно од лу чи 
да је оства ре на пу на са рад ња с Три бу на лом. У том кон тек сту, Са-
вет ће те сно над гле да ти из ве шта је о на прет ку кан це ла ри је ха шког 
ту жи о ца“. Пе то, на во ди се да је „кључ но пи та ње хап ше ње два пре-
о ста ла бе гун ца, Рат ка Мла ди ћа и Го ра на Ха џи ћа, што би био нај-
у бе дљи ви ји до каз срп ских на по ра и са рад ње с Три бу на лом.“ Ови 
су за кључ ци иза зва ли пра ву про ва лу ра до сти Евро пе у Ср би ји. 22) 

Усле дио је из ве штај  Европ ске ко ми си је ко ји је пред ста вио ЕУ  
ко ме сар за про ши ре ње Ште фан Фи ле.  У Из ве шта ју са др жа но је 
ак ту ел но ста ње Ср би је и ње них од но са са су сед ством, као и на ја ва 
оно га што се од Ср би је тра жи да учи ни у ве зи са Ко со вом, Вој во-
ди ном, Ре пу бли ком Срп ском... Та ко Ко ми си ја по зи тив но оце њу је 
ста ње и по зи ци ју Вој во ди не, на кон усва ја ња Ста ту та ове по кра-

21) Ви ди о то ме ста во ве ака де ми ка Ми ло ра да Ек ме чи ћа, со ци о ло га Ми ла на Бр да ра,  по ли-
тич ког ге о гра фа и ге о по ли ти ча ра Ми ло ми ра Сте пи ћа, ге о по ли ти ча ра Алек сан дра Ду-
ги на и дру гих, У: Мом чи ло Су бо тић, исто

22) Ви ди: Ни ко ла Вр зић, „Ра дост Евро пе“, Печат, 29. ок то бар 2010, стр. 7.
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ји не, али под се ћа да још ни су усво је ни за ко ни ко ји ре гу ли шу соп-
стве не, вој во ђан ске из вор не при хо де; ин си сти ра се, да кле, на за о-
кру жи ва њу вој во ђан ске др жав но сти. Ко ми си ја се по хвал но из ра-
жа ва пре ма по пра вља њу од но са  Ср би је и  БиХ, пре вас ход но због 
усво је не скуп штин ске Де кла ра ци је о Сре бре ни ци, по др шци те ри-
то ри јал ном ин те гри те ту БиХ, као и Та ди ће вом при су ству ко ме мо-
ра ци ји у По то ча ри ма . Ме ђу тим, у об ли ку при мед бе кон ста ту је се 
да: „Ре пу бли ка Срп ска  на ста вља да бли ско са ра ђу је са Ср би јом 
на осно ву Спо ра зу ма о спе ци јал ним и па ра лел ним ве за ма и пра-
те ћег Спо ра зу ма о са рад њи.“ Од но си са Хр ват ском до би ли су но-
ви  под сти цај, али те, све же под стак ну те од но се оп те ре ћу је срп ска 
про тив ту жба због ге но ци да. Од но се са Ма ке до ни јом оп те ре ћу је то 
што Ср би ја не при зна је до го вор Ско пља и При шти не о гра ни ци, 
али и „не ре ше на пи та ња од но са из ме ђу две пра во слав не цр кве“. А 
за бри ња ва ју ћим се у Бри се лу сма тра ју про бле ми око зва нич не ре-
ги стра ци је Цр но гор ске пра во слав не цр кве као вер ске за јед ни це...

„Све у све му, по хва ље ни смо и би ће мо још ви ше по хва ље-
ни ако за о кру жи мо др жав ност Вој во ди не, при хва ти мо ис кљу чи-
ву кри ви цу за зло чи не у БиХ и од рек не мо се Ре пу бли ке Срп ске, 
пре ста не мо да се за ме ра мо Хр ват ској, а ко сов ске Ср бе пре пу сти мо 
При шти ни. Још ако и Срп ска пра во слав на цр ква при зна ма ке дон-
ску, а ма кар др жа ва Ср би ја при зна цр но гор ску пра во слав ну цр-
кву, украт ко, ако диг не мо ру ке од све га што ле жи из ван гра ни ца 
„Бе о град ског па ша лу ка“, до ка за ће мо да смо спрем ни за Евро пу и 
ле ђа ће нас за си гур но ду го бо ле ти од сил ног тап ша ња Бри се ла....
Еко ном ски по ка за те љи, ка ко их је при ка за ла Европ ска ко ми си ја, 
ка та стро фал ни су: БДП у 2009. сма њио се за три од сто; ди рект не 
стра не ин ве сти ци је знат но сма ње не; спољ ни дуг Ср би је „ви сок је 
и иза зи ва за бри ну тост“; не за по сле ност је 2009 го ди не по ра сла на 
16,1 од сто;по ве ћан је у сле де ћој 2010,  исто вре ме но за по сле ност 
је на исто риј ском ми ни му му од 1,85 ми ли о на; ствар ни раст пла та 
из но си 0,3 од сто на го ди шњем ни воу, на су прот ра сту од 19,5 од сто 
2007 го ди не; бу џет ски де фи цит нај ве ћи је у про те клој де це ни ји“.23) 

На пи та ње за што се Ср би ја ни је опре де ли ла за мо де ле мо дер-
ни за ци је при вре де, ко ји су се у по је ди ним зе мља ма по ка за ли успе-
шним,  еко но ми ста проф. Јо ван Ду ша нић од го ва ра: „Про блем на-
ших ре фор ма то ра са сто јао се и у то ме што они ни су схва ти ли да 
се раз вој не мо же под ста ћи ве ћом по тро шњом, по го то во не по тро-

23)  Ни ко ла Вр зић, „Ср би ја на европ ском пру ту“, Печат, 12. но вем бар 2010, стр. 19.
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шњом ро бе из уво за. Ис ку ство зе ма ља ко је су успе шно мо дер ни зо-
ва ле сво је при вре де по ка зу је да су они ра ди ли су прот но-под сти ца-
ли су штед њу. ..“ Па на во ди при мер Ја па на по сле Дру гог свет ског 
ра та, или Ки не „ко ја да нас при ме њу је исти мо дел. Ки на по след ње 
две де це ни је 85% ин ве сти ци ја фи нан си ра из до ма ће штед ње (15% 
от па да на стра не ин ве сти ци је) и го ди на ма бе ле жи дво ци фре ну сто-
пу ра ста.

Али у Ср би ји (ка ко то на пи са Сло бо дан Ан то нић),  ма ли ин те-
рес да под сти чу штед њу има ју и ов да шњи ре фор ма то ри и ми си о-
на ри. По ве ћа ње штед ње код си ро ма шног и  у све му по тре би тог на-
ро да не мо же се из ве сти без ја ча ња на ци о нал ног ду ха, без круп не 
др жав не ви зи је, без сна же ња на ци о нал ног са мо по у зда ња. Да кле, 
без не ког об ли ка на ци о на ли зма, а срп ски на ци о на ли зам је кључ ни 
ба ук у иде о ло ги ји ов да шњих ре фор ма то ра и ми си о на ра, као што је 
бор ба про тив ње га кључ ни раз лог њи хо вог по сто ја ња. Ме ђу тим, 
о ка квој др жав ној ви зи ји и сна же њу на ци о нал ног са мо по у зда ња 
мо же да се го во ри ка да пр ви на из бор ној ли сти „За европ ску Ср би-
ју-Бо рис Та дић“ („По ли ти ка“, 23. 03. 2007. го ди не) ка же: „Ни ка кав 
за вет пре да ка, ни ка ква оба ве за за по том ство не мо гу да оправ да ју 
то што ће чо век про тра ћи ти свој жи вот она ко ка ко тра же пре ци, 
или она ко ка ко он ми сли да ће тра жи ти по том ци. Ми не ма мо пра во 
ни због че га, по на вљам, ни због че га, да љу ди ма угро жа ва мо нор-
ма лан, си гу ран, бо љи жи вот...Це ла исто ри ја са зда на је на не прав-
да ма, увек су ја чи тла чи ли сла би је...Ми смо су о че ни са тим праг-
ма ти змом ве ли ких си ла или праг ма ти змом мо ћи, ко ји је у ста њу да 
на мет не ме ђу на род не од но се“.24) 

Да се у Ср би ји ра ди о „Еко но ми ји де струк ци је“, по твр ђу је и 
еко но ми ста Да ни јел Цвје ти ћа нин тврд њом да је у срп ској еко но ми-
ји уста но вље но пра ви ло: ЗПП-за ду жи се, про дај, по тро ши, те да је 
Ср би ја по ста ла „нар ко ман ски за ви сна од кре ди та и дру гих (нео б-
но вљи вих) при ли ва фи нан сиј ских сред ста ва из ино стран ства“.

Цвје ти ћа нин под се ћа евро а тлан ти сте : „Ср би ја је већ би ла у 
окви ри ма „европ ских“ гра ни ца: би ло је то за вре ме Дру гог свет-
ског ра та, ка да се на ла зи ла у окви ру Тре ћег рај ха, као и нај ве ћи 
број европ ских зе ма ља“. Он по ста вља не ка су штин ска пи та ња ко-
ја се од но се на свр сис ход ност евро а тлант ских ин те гра ци ја Ср би је. 
„На кра ју, увек се по ста вља ју иста пи та ња. Да ли је са евро а тлант-
ском за јед ни цом (ЕУ и САД) мо гу ће раз го ва ра ти на осно ва ма ме-

24) Проф. др Јо ван Ду ша нић, „Бе ћар ска про да ја Те ле ко ма“, исто, 19. но вем бар 2010, стр. 
17. Про фе сор Ду ша нић је аутор не дав но об ја вље не књи ге Деструкцијаекономије.
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ђу соб ног по ве ре ња, по што ва ња и ува жа ва ња ме ђу соб них ин те ре-
са? Или се, под прет њом си ле, мо ра ју сле ди ти све ди рек ти ве, ма 
ко ли ко да су штет не или по ни жа ва ју ће за на ше гра ђа не? Мо же мо 
ли да са ра ђу је мо, не за ви сно од то га да ли ће мо икад при сту пи ти 
ЕУ, на на чин ко ји од го ва ра ин те ре си ма на ше при вре де, слич но са-
рад њи Швај цар ске са ЕУ? Нај зад, мо ра мо ли да ула зи мо у вој не 
али јан се са нај ја чи ма, чак и ако су они у чвр стим са ве зи ма са зе-
мља ма (и те ро ри стич ким по кре ти ма) од ко јих пре ти нај ве ћа опа-
сност без бед но сти Ср би је? Или мо же мо сло бод но скла па ти са ве зе 
са оним вој ним си ла ма, за ко је ве ру је мо да ће ис кре ни је бра ни ти 
наш ин те гри тет и на ше ин те ре се?“ 25) 

Едвард Хер ман, аутор књи ге Политикагеноцида,ко ја је иза-
шлау из да њу „Ве сна ин фо“ у Бе о гра ду,  2010,по ли ти ку За па да, 
пре вас ход но САД пре ма Ср би ји на Ко со ву и Ме то хи ји на зи ва ге-
но цид ном. У ин тер вјуу „Пе ча ту“ Хер ман, из ме ђу оста лог, ка же: 
„Про па ган да ко ју спро во де ме ди ји у Ср би ји је спе ци фич на вр ста 
про па ган де, јер слу жи ин те ре си ма им пе ри јал не по ли ти ке. Ова вр-
ста про па ган де зах те ва спро во ђе ње спе ци фич не кул тур не по ли ти-
ке упе ре не про тив соп стве не зе мље и на ро да, и њен циљ је да омо-
гу ћи по ли тич ку, кул тур ну, еко ном ску, вој ну ко ло ни за ци ју. И, ов де 
не мо же мо ви ше го во ри ти о не за ви сној зе мљи већ о про вин ци ји. 
Та про вин ци ја се зо ве Ср би ја и Ср би ја је про вин ци ја аме рич ке им-
пе ри је. Гу вер не ри у овој про вин ци ји ра де за им пе ри ју. Про па ган-
да у ме ди ји ма је под ре ђе на том ци љу. Она је ули зич ка и по кор на 
пре ма им пе ри ји, и има са свим ја сне за дат ке и ре до сле де по те за у 
спро во ђе њу за цр та не по ли ти ке пре ма Ср би ји. Про па ганд ни мо дел, 
у ко ји су укљу че ни ови ме ди ји, сво ди их на ма ри о не те, играч ке у 
слу жби им пе ри је. Ма ри о нет ско про вин ци јал но по зо ри ште, у ко јем 
се ре а ли зу је пу за ју ћа по ли ти ка и та квој по ли ти ци под ре ђе ни ме ди-
ји, де лу је ја ко па те тич но. Ра ди се, да кле, о про па ганд ном мо де лу 
до ве де ном до екс тре ма: ви не ма те ви ше чак ни соп стве ну про па-
ган ду већ про па ган ду ко ја слу жи им пе ри јал ним ин те ре си ма, при 
че му они ко ји је спро во де у то ме нео бич но мно го ужи ва ју“.26)

Хр ват ска спи са те љи ца Ве дра на Ру дан, по зи ва ју ћи се на „до-
ку мен те“ Ви ки лик са, на по спр дан на чин ин тер пре ти ра аме рич ки 
план о ства ра њу но ве-ста ре срп ско-хр ват ске др жа ве на Бал ка ну. 
(Ame ri kan ci su pri kra ju pla no va da na Bal ka nu na pra ve no vu dr ža-

25) Данијел Цвјетићанин, „Нервозни кандидат“, Печат, 19. новембар 2010, стр. 21.
26) Едвард Хер ман, „Ср би ја је про вин ци ја аме рич ке им пе ри је“, Печат, 26. но вем бар, 

2010, стр. 12.
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vu, Sr bo hr vat sku, či ji će gra đa ni ima ti pra vo i du žnost i čast gi nu ti za 
ame rič ku de mo kra ci ju ma gdje se ona ši ri la po put ko ro va. Him nu no ve 
ze mlje upra vo skla da Ivo Jo si po vić ko ga Ame ri kan ci od mi lja zo vu Mi-
ster Pla ste lin. I naj ču va ni ja taj na gle de Hr vat ske na Wi ki Le aks iza šla je 
na svje tlo da na. Bu du ći pred sjed nik Sr bo hr vat ske bit će Wil li am Mont-
go mery. Re zi den ci ja će mu bi ti na Br du kraj Kra nja)27).

„НАТОНЕМААЛТЕРНАТИВУ“

Ми ло мир Сте пић, је дан од во де ћих срп ских ге о по ли ти ча ра, 
има та ко ђе не га ти ван став о про јек то ва ним евро а тлант ским ин те-
гра ци ја ма Ср би је. Он сма тра да је по тре бан референдумопристу
пањуЕУ.По пи та њу НА ТО Сте пић ка же: „Уко ли ко би при сту пи ли 
НАТO-у Ру си ја би то сма тра ла не при ја тељ ским ак том. Та да би по-
ста ли при пад ни ци ан ти ру ског вој ног са ве за и та ко би нас  и тре-
ти ра ли не са мо у вој но-без бед но сном, не го и у по ли тич ком, еко-
ном ском и дру гом сми слу“. 28) Сте пић са чу ђе њем кон ста ту је:  „...И 
по сле  свих не га тив них ис ку ста ва, опет хр ли мо у су пра на ци о нал-
не та ла со крат ске ин те гра ци је (ЕУ, НА ТО), а да ни смо оства ри ли 
на ци о нал ну. Шта ви ше, упра во срп ска на ци о нал на и др жав на ин-
те гра ци ја про гла ше на је ре ме ти лач ком и на сил но је оне мо гу ће на 
(вој но, еко ном ски, про па ганд но). Ре зул тат то га је уни ште ње Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не, ре ла ти ви зо ва ње срп ског иден ти те та Бо сне 
и Хер це го ви не, сво ђе ње са мо на ума ње ну, оса ка ће ну Ре пу бли ку 
Срп ску и по ку шај ње ног поништ авaња...“ .29) Да нас За пад, без об-
зи ра на сву сер вил ност ак ту ел не срп ске  вла сти, сма тра „про ду же-
ном ру ком Ру си је“ на Бал ка ну, и да је Ру си ји и Ср би ји на ме ње на  
иста ге о по ли тич ка суд би на, по ка зу је Сте пић сле де ћом  фор му лом: 
„...По сту па се по јед но став ној фор му ли: Ср би на Бал ка ну= Ру си на 
Бал ка ну; „об у зда ва ње“ Ср ба = „об у зда ва ње“ Ру са“. 30)

Го во ре ћи о мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли-
тич ких ин те ре са на Бал ка ну и од ба ци ва ње НА ТО-а, ко ји је рас пар-
чао и усит нио срп ски ет нич ки  про стор и  на ње му ус по ста вио ан-
ти срп ске са те лит ске НА ТО  др жа ве,  Сте пић, из ме ђу оста лог, ка же: 

27) Национал, 30. 11. 2010.  
28) Ми ло мир Сте пић, „По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њу ЕУ“,  Печат, 20.  ја ну ар 

2010, стр. 16. 
29) Сте пић, исто, стр. 17.
30) Алек сан дар Ва си ље вич Ко ну зин, „По здрав на реч“, У : РускаспољнаполитикаиСрби-

ја, Националниинтерес, 1-2/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 
11-14; Сте пић, исто, стр. 20.
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„...Са срп ским зе мља ма, као бал кан ским по сред ни ком, и бу ду ћом 
га со вод но-наф то вод ном мре жом као ин стру мен та ри ју мом, Ру си ја 
има по у зда но по ла зи ште за „де мон ти ра ње аме рич ког мо сто бра на“ 
у Евро пи/ЕУ, за по ти ски ва ње ути ца ја САД, за ус по ста вља ње са мо-
стал ног европ ског по ла мо ћи и за ње го во ка сни је ин те гри са ње у 
евро а зиј ску или евро ру ску ме га-ин те гра ци ју. САД на сто је да пре-
вен тив ном (ре)ак ци јом и ства ра њем там пон – зо не од Бал тич ког 
до Цр ног и Ја дран ског мо ра спре че то по ве зи ва ње Евро пе/ЕУ и 
Ру си је. Сход но то ме, срп ски чи ни лац на Бал ка ну тре ти ран је као 
про тив ник транс-гре си је САД, и од 1990-их го ди на оне спро во де 
те ри то ри јал но са жи ма ње и фраг мен та ци ју срп ских те ри то ри ја. У 
за јед нич ком срп ском и ру ском ин те ре су је да се спре чи да ље сла-
бље ње срп ског чи ни о ца, за у ста ви ин ду ко ва на ге о по ли тич ка инер-
ци ја се па ра ти стич ких про це са у Ср би ји и у бу дућ но сти фор ми ра 
ин те грал на срп ска др жа ва, као по у здан га рант ста бил но сти Бал-
ка на“.31)

Со ци о лог Зо ран Ми ло ше вић ис ти че став да је “ЕУ са те лит 
САД ко ја ор га ни зу је ову над др жав ну тво ре ви ну (у уни ју и НА ТО), 
да је јој иде о ло ги ју, тј. си стем вред но сти и иден ти тет...Све то чи ни 
јер же ли да осво ји Ру си ју и опљач ка ње на бо гат ства. Зар ни је Збиг-
њев Бже жин ски на пи сао књи гу „Свет без Ру са“, а Ср бе су увек 
сма тра ли бал кан ским (ма лим) Ру си ма. Иде ја је, по што су Ср би за 
раз ли ку од Ру са ма ли на род, да ове пр ве де на ци фи ку ју и пре тво ре 
у Евро пља не ко ји мр зе Ру се... И не са мо Ср бе већ и Бу га ре и Ру му-
не и Ли тван це и Ле тон це и По ља ке...на го не да мр зе Ру се и, на рав-
но, да се укљу чу ју у НА ТО!“32)

Ру ски ам ба са дор у Ср би ји, Алек сан дар Ко ну зин,  на Сим по зи-
ју му СпољнаполитикасавременеРусије, ко ји је одр жан у Ру ском 
до му у Бе о гра ду 10. апри ла 2009, ре као да је Ср би ја „зва нич но об-
ја ви ла не у трал ност, али у то ку је, ипак, про цес при хва та ња НА ТО 
стан дар да“, те се упо зо ра ва ју ће за пи тао „ка ко ће се Ру си ја по на-
ша ти ако Ср би ја сту пи у НА ТО?“...Не од сту па ју ћи од ди пло мат ске 
кон струк ци је ка ко Ру си ја „не ма ни шта про тив“ пу та Ср би је у ЕУ 
(што зна чи да Ру си ја не по ру чу је да „сна жно по др жа ва“ ин те гра-
ци ју Ср би је у ЕУ, он је упо зо рио и на не што што се код нас пре-

31) Ми ло мир Сте пић, „Мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли тич ких ин те ре са 
на Бал ка ну“, Националниинтерес, 1-2/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2009, стр. 51-52.

32) Зо ран Ми ло ше вић, Политичкамодернизација, део „Ср би ја и Европ ска уни ја“, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 248.
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ћут ку је: „да би сте удо во љи ли ста ву Евро пе, мо ра те из ме ни ти став 
пре ма Ру си ји. По зна то је да има мо пот пи сан спо ра зум о сло бод ној 
тр го ви ни и олак ши ца ма из ме ђу на ше две зе мље. Чим Ср би ја сту пи 
у ЕУ тај спо ра зум ће пре ста ти да ва жи“. Пи там се на ко је ће мо се 
тр жи ште ори јен ти са ти? На тр жи ште ЕУ од пре ко 500 ми ли о на љу-
ди? Ле по зву чи, али зар не ко ствар но ми сли да оно је два че ка баш 
нас и на ше ве о ма кон ку рент не про из во де“. 33)

Ам ба са дор Ко ну зин је још ре као: „НА ТО има до ста од ре ђен 
став о Ко со ву и ако при сту пи те ор га ни за ци ји ко ја сма тра да је Ко-
со во не за ви сна др жа ва, то зна чи да ви де ли те та кав став“. Ко ну-
зин ис ти че да Ср би ја тре ба са ма да од лу чи, али под се ћа: „ НА ТО 
је  1999. го ди не бом бар до вао чи та ву зе мљу и сва ка по ро ди ца има 
сво је ми шље ње о то ме ка кав од нос тре ба да има пре ма овој ор га-
ни за ци ји. Ова ор га ни за ци ја сма тра да је си ту а ци ја на Ко со ву већ 
ста бил на и сма њу је при су ство КФОР-а, а по сто ја ње ових сна га ни-
је у скла ду са Ре зо лу ци јом 1244. На ив ни љу ди ве ру ју НА ТО-у“.34)

На 10. еко ном ском са ми ту у Бе о гра ду, у ди пло мат ски од ме ре-
ном го во ру Алек сан дра Ко ну зи на мо гло се чу ти упо зо ре ње Бе о-
гра ду да у од но си ма са ЕУ мо ра да де фи ни ше гра ни це угро жа ва ња 
сво јих ви тал них ин те ре са, по себ но за шти ту те ри то ри јал ног ин те-
гри те та. Јер би гу бит ком Ко со ва и Ме то хи је Ср би ји би ла на не та 
не на док на ди ва ге о по ли тич ка ште та, а сва ко сла бље ње Бе о гра да је 
уда рац и на ру ске по ли тич ке, еко ном ско-енер гет ске и без бед но сне 
ин те ре се на Бал ка ну. Дру гим ре чи ма, Мо сква по ла зи од два кључ-
на ста ва у сво јој по ли ти ци пре ма Ср би ји: пр ви, Бе о град тре ба да 
во ди ак тив ну по ли ти ку пре ма ЕУ, тј. не тре ба да се од рек не Ко со-
ва и Ме то хи је за рад члан ства у Уни ји; дру ги, Ср би ја не ма по тре-
бан ка па ци тет да бу де су бје кат, већ је до ве де на у си ту а ци ју да бу де 
пред мет у од но си ма са ЕУ, па из град њом стра те шког парт нер ства 
са ЕУ Ру си ја мо же зна чај но да по др жи Ср би ју на ње ном пу ту ка 
члан ству у Уни ји и да амор ти зу је не га тив не стра не по ли ти ке Бри-
се ла пре ма Бе о гра ду. То је упра во оно што ак ту ел ни срп ски ре жим 
ни ка ко не же ли. 

Кад је у пи та њу од нос пре ма НА ТО-у из гле да да је на ре ду 
сло ган: „НА ТО не ма ал тер на ти ву“, тј. да ре жим Бо ри са Та ди ћа, 
про тив но устав ној од ред би о вој ној не у трал но сти, иза ле ђа гра ђа на 

33) Ми ло мир Сте пић, „По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њуЕУ“,  Печат, бр. 99, 20. ја-
ну ар 2010, стр. 18, 

34) Пре ма: Угље ша Мр дић, „НА ТО клан за НА ТО пакт“, Печат, бр. 101,  12. фе бру ар 2010, 
стр. 18.
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Ср би је зе мљу тај но увла чи у НА ТО. О то ме све до чи и из ја ва ге не-
рал ног се кре та ра Али јан се Ра сму се на, да ће Ср би ја по ста ти чла ни-
ца НА ТО-а до кра ја 2013. го ди не, по ли ти ком „ко рак по ко рак“ ко ју 
тра жи Бе о град. Мо сква, очи глед но, то зна, за то и упо зо ра ва да тај-
на ди пло ма ти ја не ма пер спек ти ву, и да Ср би ја не мо же би ти глав ни 
еко ном ско-енер гет ски парт нер Ру си је на Бал ка ну ако уђе у НА ТО.

Ам ба са дор Ру си је при НА ТО-у Дми триј Ро го зин из ја вио је да 
ће Ср би ја ако же ли у НА ТО мо ра ти да се од рек не Ко со ва, по сле 
че га ће и Ру си ја про ме ни ти став о Ко со ву. Ро го зин упо зо ра ва да је 
ве ћи на чла ни ца при зна ла не за ви сност Ко со ва, и да Ср би ја у НА ТО 
са вез мо же да уђе са мо без ју жне по кра ји не. Ро го зин ка же да не 
раз у ме рас пра ву у Ср би ји о ула ску у НА ТО, по сле свих стра да ња и 
не прав де ко је нам је до не ла Али јан са.  „Ту је и про блем Ко со ва, чи-
ју је не за ви сност при зна ла ве ћи на зе ма ља чла ни ца НА ТО-а. Про-
блем де мо ни за ци је Ср ба, фла грант ни ан ти срп ски дво стру ки ар ши-
ни За па да пре ма уче сни ци ма  ра та у (бив шој) Ју го сла ви ји...Зар је 
све то за бо ра вље но? Ру си ја на про сто не ће раз у ме ти из бор Ср би је 
у ко рист НА ТО у све тлу све га што сам на бро јао“-ис ти че Ро го зин.35)

Уме сто НА ТО-а ру ски пред сед ник Дми триј Ме две дев про мо-
ви сао је, у Бе о гра ду ок то бра 2008, пред лог о но вој ко лек тив ној и 
не де љи вој без бед но сти на про сто ру „од Ван ку ве ра до Вла ди во сто-
ка“. Ово је за са да са мо иде ја, али по зи тив на јер се ра ди о јед ном 
но вом при сту пу ко ји под ра зу ме ва без бед но сну ар хи тек ту ру „јед-
ног кро ва, ко ји об у хва та и Ру си ју“. Без бед но сни пред лог Ме две-
де ва под ра зу ме ва пре вла да ва ње ја за из ме ђу НА ТО-а и Ру си је и ус-
по ста вља ње са рад ње ко ја би до при не ла це ло куп ној без бед но сти. 
Тре ба на гла си ти да је на ини ци ја ти ву Ру си је на ста ла и  Ор га ни за-
ци ја до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти (ОДКБ). Ње не чла ни це 
су: Ру си ја, Бе ло ру си ја, Ка зах стан, Уз бе ки стан, Та џи ки стан, Кир ги-
зи ја и Јер ме ни ја. 

Али, ре жим Бо ри са Та ди ћа је иза брао НА ТО! На и ме, пи смо за 
уче шће Ср би је на пле нар ној сед ни ци Пар ла мен тар не скуп шти не 
ОДКБ-а, ко је је пот пи сао пред сед ник ове ор га ни за ци је и пред сед-
ник Ру ске Ду ме Бо рис Гри злов, врх Де мо крат ске стран ке је по ку-
шао да са кри је од по сла ни ка у срп ској скуп шти ни и да по дик та ту 
сво јих мен то ра из ЕУ, САД и НА ТО-а Ср би ју што ви ше  уда ље од 
Ру си је. Циљ Ру си је је да сти му ли ше Ср би ју да ус по ста ви са рад њу 
са ОДКБ-ом, на при бли жном ни воу ка кву има са НА ТО-ом. Ср би ја 

35) Пре ма: Угље ша Мр дић, исто
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је вој но не у трал на, а ове две ор га ни за ци је има ју исто ве тан ста тус 
у УН, па је при род но да Ср би ја има под јед нак трет ман НА ТО-а 
и ОДКБ-а. Али за срп ску вла да ју ћу ко а ли ци ју, на че лу са ДС-ом, 
ОДКБ не по сто ји, већ по сто ји са мо и ис кљу чи во НА ТО. Сво јим 
по ступ ци ма ДС на сто ји да Ср би ју пот пу но изо лу је од Ру си је и НА-
ТО пред ста ви као је ди ни из лаз и без бед но сну стра те шку оп ци ју. 
Не ма ри што се, за раз ли ку од НА ТО- ко ји не за ви сност Ко со ва по-
сма тра као свр ше ну ствар, ОДКБ  за ла же за те ри то ри јал ни ин те-
гри тет др жа ва, раз ви ја ње ди ја ло га и мир но ре ша ва ње кон фли ка та, 
и сва ка др жа ва чла ни ца је пот пу но рав но прав на. Вла да ју ли то Ср-
би јом „сна ге на ци о нал ног и др жав ног ни хи ли зма?“36) 

СРБИЈАНЕМААЛТЕРНАТИВУ

Све у све му, сла бље ње аме рич ке мо ћи пра ти ја ча ње мул ти-
по лар ног све та. Еко ном ски, по ли тич ки, вој но, тех но ло шки ја ча ју 
нај мно го људ ни је на ци је . На  свет ској сце ни глав ни ге о по ли тич ки 
игра чи по ста ле су зе мље БРИК-а: Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја и Ки на. 

Срп ска власт тре ба да се окре не пре ма Ру си ји, јер је ова брат-
ска зе мља и на род про ве рен исто риј ски осло нац; кад је Ру си ја би-
ла сна жна и Ср би су би ли сна жни, кад је Ру си ја би ла сла ба, Ср би 
су стра да ли. Тек осло њен на Ру си ју, наш на род по ста је зна ча јан 
фак тор на Бал ка ну и Евро пи. Ру ско енер гет ско на сту па ње пре ма 
Евро пи у три прав ца, од ко јих је дан про ла зи и кроз Ср би ју, пред-
ста вља пу то каз не са мо за срп ску при вре ду и еко но ми ју, не го и за 
јед ну но ву ин те грал но срп ску ге о по ли тич ку па ра диг му, ко ја се уз 
по др шку Ру си је мо же оства ри ти.37)

Раз у ме се, ова ква спољ но по ли тич ка стра те ги ја не под ра зу ме-
ва свр ста ва ње Ср би је и Ср ба у це ли ни у вој но-по ли тич ке бло ко ве. 
На про тив, Ср би ја је ма ла зе мља и ни кад у сво јој исто ри ји ни је при-
па да ла трај ним вој ним са ве зи ма, по го то во не офан зив ним и агре-
сив ним ка кав је НА ТО пакт. Не ка пи та ња гло бал них вој них са ве за 
ре ша ва ју ве ли ке зе мље; Ср би ја и Ср би тре ба да гле да ју ка ко да 
као на род и др жа ва оп ста ну. То је њи хов нај пре чи ге о по ли тич ки 
за да так. А то мо гу је ди но с ослон цем и уз по др шку до ка за них при-
ја те ља, ка ква је Ру си ја и ру ски на род. Ср би ја и срп ске зе мље тре ба 
да оста ну вој но не у трал не, што је у Ср би ји и устав на од ред ба, јер 

36)  Ми ло рад Ву че лић, „Ха ос“, Печат, 26. но вем бар 2010, стр. 3.
37) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Политичкамисаосрбистике, део:  „Ср би ја и Европ ска уни-

ја“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 283.
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је то ми ро љу би ва, од брам бе на по зи ци ја ко ја омо гу ћу је са рад њу са 
свим др жа ва ма, па и они ма ко је су чла ни це НА ТО са ве за. Та кав 
ста тус Ср би је и Ср ба у це ли ни пред ста вља ре ал ну ал тер на ти ву 
евро а тлант ским ин те гра ци ја ма, ко ји омо гу ћа ва из ла зак из ста ња 
за ви сно сти и фак тич ке оку па ци је.38) 

MomciloSubotic
SERBIABETWEENYUGOSLAVISM

ANDEURO-ATLANTICISM
Summary

InthistextauthorpresentedanoverviewofSerbianide-
ologyandits foreignpoliticalpriorities in the formofa
historical-politicologicalandgeo-politicalsynthesis.Ser-
biannationispronetouncriticaladoptionandaspiration
tolargerstate/ideologicalintegrationsandisalsoprone
to an easy abandoningof authentic Serbian state/politi-
calexistence.InthissensetherecameaCroatian(Stros-
smayer’s) ideaofYugoslavismbasedona thesisonone
“three-name-nation”consistingoftheSerbs,Croatsand
SlovenesjoinedinafirstYugoslavstatewhichwasfollo-
wedbyasecondYugoslavstate.ItwasTito’sideaof“the
brotherhoodandunity”thatestablishednewnationsand
their states on a Serbian ethno-linguistic and historical
territory.AfterdestructionoftheYugoslavstateaSerbian
post-Octobergovernmenthasfounditselfinsomesortofa
post-Yugoslavideologicalandgeo-politicalvacuumandit
hasneglectedtheissueofsovereigntyandstatehoodunity.
Nowadaysitisaspiringtowardnewanduncertainsupra-
nationalideologicalandintegrativemodelsintheformof
Euro-unityandEuro-Atlanticismthatareunfavorableto-
wardSerbianpeopleandstate.
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Resume
Nowadays geopolitical position of Serbia unfortunately
doesnotreflect,noteventoitsslightestextent,historical,
legal and political aspirations of Serbian people to live
withinonestate.Serbianpoliticalelitehasnotkepta“co-
urseofthesearch”forintegralsolutionofSerbianstate
andnationalissue.Naivelybelievingingoodintentionsof
Western“benefactors”,itacceptedthepoliticsof“getting
apiecebypiece”,asitwasdefinedbySlobodanJovano-
vicinhistime.Suchpoliticsimpliednotonlyweakeningof
SerbiannegotiatingpositionbutalsothecollapseofSer-
biangeopoliticalpositioningeneral.Duetosuchpolitics
inthecourseoflasttwentyyearstherecameareduction
andfragmentationofSerbianhistoricalandethnicalterri-
tory:thedownfalloftheRepublicofSrpskaKrajinaalong
withthegenocideandethniccleansingoftheSerbianpe-
oplefromtheircenturies-oldterritory;systematicrevision
oftheDaytonAgreementwithobjectiveofabolishmentof
theRepublic Srpska and its assimilation into an unified
BosniaandHerzegovina,grantingindependencetoMon-
tenegroand itsdisunion fromSerbia;usurpationofKo-
sovoandMetohijaandestablishmentofsecondAlbanian
stateonterritoryofSerbiainadditiontocreationofconti-
nuoustensionsinthesouthofSerbiainthemunicipalities
withmajorityAlbanianpopulation;grantingof thestate
attribute to Vojvodina under the pretext of a functional
autonomywithobjectiveof itsdisunion fromSerbiaand
problematizingofpoliticalstatusofMuslimsinthecounty
ofRaska.Allthisimpliesthatcurrentgeopoliticalposition
ofSerbiaismostsimilartothepositionofSerbiafollowing
the 1878BerlinCongresswhen Serbia, in thewords of
JovanCvijic,was“abesiegedland”andtheSerbswere
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“arrested people”. To this and such residual Serbia the
EUandNATOmembershipisoffered,anditscurrentgo-
vernmentaccepts theoffer“withoutalternative”,witha
clearintentionofmovingawayfromRussia-ahistorically
provenfriendofSerbiaandSerbianpeople.

 Овај рад је примљен 20. децембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. децембра 2012. године.
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