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Pред на ма је још јед но де ло из пе ра Вац ла ва Кла у са – про фе со-
ра, еко но ми сте, по ли ти ча ра и ино стра ног чла на СА НУ. За Кла-

у са се мо же ре ћи да је је дан од рет ких по ли ти ча ра са ка рак те ром и 
кри тич ки ин те лек ту а лац ко ји се не пла ши да у до ба „де мо крат ске 
до са де“ за у зме чврст став у ве зи са ак ту ел ним пи та њи ма, чак и 
он да ка да га то до во ди у кон фликт са хор ским гла со ви ма ве ћи не. 
Књи га ЕвропаиЕУ пред ста вља из бор Кла у со вих го во ра и члан ка 
об ја вље них од 1993. до 2009. го ди не, из ре че них у ра зним при ли-
ка ма, у зе мљи и ино стран ству и об ја вље них у че шким и стра ним 
ча со пи си ма, у про те клих ше сна ест го ди на. То ком тог пе ри о да Кла-
ус је био пред сед ник Вла де, пред сед ник Пар ла мен та и пред сед ник 
Ре пу бли ке, али и опо зи ци о ни по ли ти чар на че лу Гра ђан ско-де мо-
крат ске пар ти је (ODS). У овом пе ри о ду до го ди ле су се зна чај не 
про ме не у Че шкој, али ова књи га та ко ђе по ка зу је да је мо гу ће би ти 
успе шан по ли ти чар у бур ним и не ста бил ним вре ме ни ма, а не ме-
ња ти сво је те мељ не ста во ве, не тр го ва ти на ци о нал ним ин те ре си-
ма, ни ти се по ви ја ти пред стра ним усло вља ва њи ма. Та ко се кроз 
књи гу мо же пра ти ти Кла у со ва по ли ти ка то ком про те клих ше сна-
ест го ди на. 

Те жи шна тач ка Кла у со ве књи ге је на пр вом ме сту ње гов евро-
ре а ли зам. Вац лав Кла ус ни је евро скеп тик иако га мно ги та ко на зи-
ва ју. Он по др жа ва европ ске ин те гра ци је и не сум ња у европ ски пут 
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сво је зе мље. „Де ли мо исте европ ске вред но сти као и на ши за пад-
ни су се ди и за јед но са њи ма ве ру је мо у зна че ње, зна чај и по зи ти-
ван ути цај про це са европ ске ин те гра ци је“ (стр. 35). Ме ђу тим, иако 
при хва та европ ску ин те гра ци ју Кла ус то ује ди ње ње не по сма тра 
као тех нич ко или ра зум ско већ као по ли тич ко пи та ње по во дом ко га 
мо гу по сто ја ти раз ли чи те иде је, ви зи је и пред ло зи о ко ји ма тре ба 
ди ску то ва ти. За то упо зо ра ва да на сто ја ње Че шке да по ста не чла ни-
ца Европ ске уни је не сме би ти пре тво ре но у хи сте ри чан по ли тич ки 
циљ, ко ме се мо ра жр тво ва ти све оста ло, без об зи ра на це ну.

Кла ус не ма по ве ре ња пре ма бри сел ској би ро кра ти ји (евро кра-
та ма ка ко их на зи ва) као ни пре ма ства ра њу европ ске фе де ра ли-
стич ке су пер др жа ве. Та ко ђе упо зо ра ва на раз ли ку из ме ђу Евро пе 
и европ ских ин сти ту ци ја као и  раз ли ку из ме ђу ин те гра ци је и уни-
фи ка ци је. Уки да ње пре пре ка и ба ри је ра ме ђу европ ским др жа ва ма 
је јед на ствар, а хо мо ге ни за ци ја не што са сма дру го. Он ин си сти ра 
на то ме да Европ ска уни ја ни је јед на ко Евро па, а кри тич ки при-
ступ ин те гра ци ја ма ве ћим до ка зом евро пеј ства не го сер вил но кла-
ња ње Бри се лу. „Твр ђа ва Евро па“ ко ја тре ба да бу де сна жни ја, ве ћа 
и ин те гри са ни ја са мо да би мо гла кон ку ри са ти Аме ри ци и Ази ји у 
бор би за до ми на ци ју ни је Кла у сов иде ал. Са ма европ ска ин те гра-
ци ја не би тре ба ла да по ста не циљ по се би или за ме ни дру ге ци-
ље ве. За то аутор твр ди да Че шка, ако тре ба да по ста не део Евро пе, 
она то мо ра да по ста не као са мо свој на по ли тич ка це ли на. Као и за 
То ма ша Ма са ри ка за Кла у са је Евро па је дин ство у раз ли ка ма, и то 
је дин ство ко је не зах те ва уни фи ка ци ју. Евро па тра жи хар мо ни ју 
из ме ђу ауто но ми сти чих и цен тра ли стич ких си ла.

На тој ли ни ји Клас на ви ше ме ста по ста вља ма ње или ви ше 
не при јат на пи та ња ве за на за ин сти ту ци је Европ ске уни је и ње ну 
по ли ти ку. Он зах те ва ин сти ту ци је ко је по ве ћа ва ју сло бо ду љу ди 
ко ји жи ве у Евро пи, а не ко је же ле да ру ко во де или кон тро ли шу и 
на ме ћу сво је ви зи је и вред но сти од но сно на ме ћу соп стве не пар ти-
ку лар не ин те ре се за не ма ру ју ћи оп ште. 

Ин те ре сант но је да је Кла ус још 1995. упо зо ра вао да ни су ис-
пу ње ни усло ви за ства ра ње европ ске мо не тар не уни је, да Евро па 
ни је оп ти мал на мо не тар на зо на, те да не га тив не стра не ства ра ња 
мо не тар не уни је уве ли ко пре ва зи ла зе оне по зи тив не. Про роч ки 
зву че Кла у со ве ре чи „Бу ду ћи да Уни ја не ће би ти спрем на да до-
зво ли би ло ка кве ван ред не ком пли ка ци је (ра ди је и не ко ри стим реч 
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бан крот) јед ног од сво јих чла но ва, до ћи ће до да љег ра ста со ли дар-
ног ка рак те ра Уни је. За хва љу ју ћи то ме, би ће сни же на ауто но ми ја 
на ци о нал не фи скал не по ли ти ке, пу но моћ по је ди них зе ма ља у од-
лу чи ва њу, а на кра ју кра је ва и на ци о нал не по ли ти ке уоп ште“ (стр. 
85). Ње му је ја сно да успе шне мо не тар не уни је не ма без фи скал ног 
фе де ра ли зма, као и да фи скал на уни ја не мо же функ ци о ни са ти без 
по ли тич ке уни је, али и да та ква по ли ти ка угро жа ва су ве ре ност др-
жа ва чла ни ца ЕУ. Све то је са сма ле ги тим но, али је по треб но то 
отво ре но ре ћи.

Ова кав Кла у сов став ве зан за Европ ску уни ју про из ла зи из ње-
го вог до след ног за ла га ња за кла сич ни ли бе ра ли зам. Он сам при-
зна је свој дуг ли бе рал ној те о ри ји, бли скост та че ри зму и бри тан-
ском кон зер ва ти ви зму. У том сми слу Кла ус је про тив ник сва ког 
па тер на ли зма, цен ра ли зма и би ро кра ти за ци је, без об зи ра да ли је 
реч о ко му ни стич ким ди рек ти ва ма или о ин тер вен ци о ни стич кој 
по ли ти ци из Бри се ла. Он ста вља на гла сак на це ло ви тост, отво ре-
ност и све свет ски ка рак тер еко ном ских про це са, ве ру у тр жи ште, 
а не у др жа ву. Та ко се на ме ти ње го ве кри ти ке на ла зе бри сел ске 
би ро крат ске ма ни пу ла ци је, као и сна жне ло би гру пе ко је на но се 
ште ту со ци јал ном до бру. По Кла у со вом ми шље њу успех европ ског 
про јек та за ви си од сте пе на у ко ме ће се др жа ти кла сич них ли бе-
рал них на че ла. У исто вре ме за бри нут је због де фи ци та де мо кра ти-
је у Уни ји, евро ми си о нар ства и по ку ша ја да се по ли тич ки про јек-
ти оства ре из о ко ла за о би ла же њем де мо крат ске ди ску си је и са мих 
гра ђа на. Ви ше сло бод не ин те гра ци је, до бро вољ не и спон та не ак-
тив но сти, а ма ње би ро крат ског ин же ње рин га, кон струк ти ви зма и 
ства ра ња те шње уни је „од о зго“. У Кла у со вој кри ти ци ни шта бо ље 
ни су про шле ни кр хо ти не бре тон вуд ског си сте ма, ММФ и Свет ска 
бан ка, ко је по ње го вом ми шље њу тре ба уки ну ти.

Та ко ђе, ли бе рал Кла ус не ште ди ни ле ви чар ске ин те лек ту ал це 
у њи хо вој по тра зи за ме шо ви тим си сте ми ма, „тре ћим пу те ви ма“, 
но ва тор ским иде ја ма „не по ли тич ке по ли ти ке“ и те жња ма ка пре-
вла сти „про све ће них“ ин те лек ту а ла ца. Ови удар ци че сто су би ли 
на ме ње ни ње го вом че шком кон ку рен ту Вац ла ву Ха ве лу, али и без-
и деј ним европ ским ин те лек ту ал ци ма и њи хо вим „су ро гат про гра-
ми ма“. Ком би но ва ње ко смо по лит ског ин те лек ту а ли зма, по вр шног 
ан ти на ци о на ли зма, ло ше еко но ми је и рђа вог чи та ња исто ри је уз 
ам би ци о зни ан ти а ме ри ка ни зам, Кла ус не сма тра аутен тич ним и 
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вред ним про гра мом. Иде о ло ги ја „кра ја иде о ло ги ја“ под ма ском 
„људ ских пра ва“ ко ја за там њу ју људ ске сло бо де до во ди до пре вла-
сти би ро кра та и по ли ти ча ра над гра ђа ни ма. Кла ус има до вољ но 
хра бро сти да при ме ти да у да на шњој Евро пи, они ко ји се усу де да 
по ле ми шу са до ми нант ном иде о ло ги јом псе у до мо ра ли шу ће по ли-
тич ке ко рект но сти би ва ју ети ке ти ра ни као екс тре ми сти и фун да-
мен та ли сти.

По ред кла сич ног ли бе ра ли зма Кла ус на сто ји да афир ми ше 
вред но сти на ци о нал ног иден ти та и бор бе за на ци о нал не ин те ре-
се. За ње га је на ци о нал ни осе ћај још увек ле ги тим но осе ћа ње, а 
бор ба за очу ва ње на ци о нал них спе ци фич но сти, свог соп стве ног 
„ја“, је дан од основ них за да та ка по ли ти ке. Европ ски осе ћај не тре-
ба да бу де над ре ђен на ци о нал ном осе ћа ју. Кла у са пла ши кон цепт 
ма стрихтског „Ein top fa“ – тог европ ског лон ца за то пље ње. Иза хи-
сте рич не бор бе про тив на род ног на ци о на ли зма Кла ус уоча ва ве-
штач ки, би ро крат ски су пер на ци о на ли зам ко ји се у Уни ји ства ра 
од о зго. За ње га је као и за Та че ро ву при род на је ди ни ца са мо о пре-
де ље ња и са мо о де тер ми на ци је упра во на ци о нал на др жа ва. Она је 
је ди ни мо гу ћи оквир за де мо кра ти ју, без ко га ра сту мо гућ но сти за 
не де мо крат ску и нео д го вор ну по ли ти ку ква зи ко смо по лит ских, ин-
те лек ту ал них ели та ко је се по на ша ју као екс клу зив ни за ступ ни ци 
ра зу ма и про гре са. По врх то га не ма ни чег ло шег у при род ној ло-
јал но сти соп стве ном на ро ду и осе ћа њу на ци о нал ног иден ти те та. 
Пи та ње че шког по ло жа ја у Евро пи је пи та ње њи хо вог др жав ног и 
на ци о нал ног иден ти те та. У том сми слу, за да так свих пост ко му ни-
стич ких др жа ва је да по но во про на ђу свој иден ти тет, али и да га 
од мах не из гу бе на пу ту у Евро пу.

За то Кла ус же ли очу ва ње на ци о нал не др жа ве, а не ње ну дез-
ин те гра ци ју кроз уну тра шњу ре ги о на ли за ци ју и европ ску фе де-
ра ли за ци ју. Он при ме ћу је да су они ко ји на уну тра шњем пла ну 
зах те ва ју ре ги о на ли за ци ју исти они ко ји се ра ду ју кан то ни за ци ји 
Евро пе. Тај про цес оце њу је као но ми нал ну ин те гра ци ју и ре ал ну 
дез ин те гра ци ју, а ду бо ко га по тре са пад ауто ри те та и од го вор но сти 
на ци је од но сно др жа ве. Због то га Кла ус по др жа ва иде ју ви ше бр-
зин ске Евро пе од но сно Евро пе кон цен трич них кру го ва, јер се на 
тај на чин ле ги ти ми зу ју раз ли чи та схва та ња Евро пе као и европ-
ских ин те гра ци ја уме сто на сил ног гу ра ња у уни фи ка ци ју.
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Ка ко се шти те на ци о нал ни ин те ре си сам Кла ус је по ка зао на 
пи та њу су дет ских Не ма ца и њи хо вих зах те ва пре ма Че шкој. Упра-
во је он ус пео да из деј ству је од ба ци ва ње зах те ва ба вар ске ЦСУ и 
ње ног та да шњег во ђе Ед мун да Штој бе ра за ре ви зи јом од лу ка Пос-
дам ске кон фе рен ци је ко ји ма је не мач ка ма њи на исе ље на из Че-
хо сло вач ке на кон Дру гог свет ског ра та и Бе не шо вих де кре та, на 
осно ву ко јих је тој ма њи ни кон фи ско ва на имо ви на. 

Вац лав Кла ус зах те ва очу ва ње на ци о нал ног ин те гри те та и не-
го ду је због аро ган ци је, ту тор ског и по ни жа ва ју ћег од но са евро кра-
та пре ма ње го вој зе мљи, ко ји сма тра не до пу сти вим. 

Срп ском чи та о цу ће сва ка ко нај ин те ре сант ни ји део књи ге би-
ти онај ко ји је од но си на 1999. го ди ну и НА ТО агре си ју на СР Ју го-
сла ви ју. Кла ус се по овом пи та њу по ка зао као од ва жан по ли ти чар 
и срп ски при ја тељ иако је ње го ва др жа ва би ла у то вре ме чла ни ца 
НА ТО пак та. Иако ни је имао сим па ти је пре ма Ми ло ше ви ћу и ње-
го вој по ли ти ци, Кла ус је био про тив ник бом бар до ва ња. Он ста је на 
по зи ци ју да са мо упор ни пре го во ри мо гу до ве сти до не ког сми сле-
ног ре ше ња. Ње му је та ко ђе ја сно да бом бар до ва ње не спре ча ва ху-
ма ни тар ну ка та стро фу не го је уве ћа ва. И овом при ли ком Кла ус је 
под се тио на ли це мер ство за го вор ни ка „ле ви чар ског ра та“ – ка ко он 
на зи ва НА ТО бом бар до ва ње. „Они ко ји на пад на Ју го сла ви ју без 
раз ми шља ња бра не и ко ји за ступ ни ке дру га чи јег гле ди шта оп ту-
жу ју за не ло јал ност пре ма НА ТО-у ни су са мо тра гич но нео д го вор-
ни пре ма ин те ре си ма сво је зе мље, не го се би про тив ре че и ‘идеј но’. 
То су, углав ном, упра во они ко ји у дру гим при ли ка ма та ко гла сно 
за сту па ју схва та ња ‘ма њин ских’ чла но ва сво јих за јед ни ца. Са да то 
за бо ра вља ју“ (стр. 229). При том, тре ба има ти у ви ду да Кла ус не 
до во ди у пи та ње по сто ја ње НА ТО-а. На про тив он је за ин те ре со ван 
за ње гов по ста нак, али у бом ба ро до ва њу ви ди ри зик за Али јан су и 
њен пре стиж. 

ЕвропаиЕУ:Погледполитичараипогледекономисте де ло је 
јед ног до след ног по ли ти ча ра ко ји не у ви је но из но си сво је ста во ве. 
Она је та ко ђе и до каз да др жав на по ли ти ка не мо ра би ти праг ма-
тич на, еклек тич ка, су во пар на и пре пу на оп штих ме ста – јед ном 
реч ју без и деј на. Са свим је мо гу ће да успе шан по ли ти чар бу де чо-
век од ин те гри те та, из у зе тан ин те лек ту а лац у си ви лу осред њих 
апа рат чи ка, и опет до вољ но хра бар да по ста ви и нај те жа пи та ња 
чак и он да ка да већ и са мо по ста вља ње пи та ња до во ди до на па да 
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и ети ке ти ра ња. У том сми слу Кла ус са ве ту је ана ли тич ност, опре-
зност, озбиљ ност, те мељ ност и ево лу тив ност у по ли ти ци без по-
мам ног са мо жр тво ва ња за рад не из ве сних уто пи ја. Ова кви са ве ти 
мо гу би ти од ко ри сти ка ко срп ској по ли тич кој ели ти, та ко и це ло-
куп ној јав но сти. 

 Овај рад је примљен 26. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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