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политика
На са мом по чет ку кон ста та ци ја јед не оп ште по зна те 

чи ње ни це. Де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да су Ср би 
као на род из гу би ли др жа ву у ко ју су угра ди ли и не по врат но 
по тро ши ли на ци о нал ну енер ги ју и ми ли он ске жр тве у два 
свет ска ра та и ка да су због не мо гућ но сти да је од бра не упа ли 
у ду бо ку на ци о нал ну фру стра ци ју, Ру си ја је на пу сти ла Бал-
кан као је дан од не ка да шњих при о ри те та ње не европ ске по-
ли ти ке. Да не ула зи мо у ана ли зу за што је то та ко би ло, већ 
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да од то га по ђе мо као од да те чи ње ни це. Та ква од лу ка Ру си је 
прак тич но је Ср би ју из ру чи ла на ми лост и не ми лост За па ду, 
а За пад је гру нуо у че ре че ње Ср би је без ми ло сти и то са стра-
шћу, да би на ми рио и оно што му је Ср би ја ду го ва ла, али и 
оно што му она уоп ште ни је би ла ду жна. У тој ан ти срп ској 
хи сте ри ји За па да био је и ма кар ма ли део ан ти ру ске стра те-
ги је, да са да не ула зи мо у обра зло же ње ове на из глед не мо гу-
ће хи по те зе. У на чел ним цр та ма ски ци рам, тај ан ти срп ски 
став За па да огле дао се у сле де ћем:

- оне мо гу ћа ва ње Ср би је да од бра ни сво је на ци о нал не 
ин те ре се у Хр ват ској, БиХ и на Ко со ву и Ме то хи ји 
уз све вр сте по ли тич ког, ме диј ског, еко ном ског, фи-
нан сиј ског и кул ту ро ло шког екс ко му ни ци ра ња Ср-
би је из кон та ка та са све том и Евро пом. Све је то кул-
ми ни ра ло ору жа ном агре си јом НА ТО-а на Ср би ју;

Ка да се има ју у ви ду на ве де не чи ње ни це, а по себ но 
по сле ди це ко је су те чи ње ни це про из ве ле на ста ње др жа ве 
Ср би је и срп ске на ци је, он да је би тан услов за би ло ка кав су-
ви шни ди ја лог о ме сту Ср би је из ме ђу стра те ги ја НА ТО и Ру-
си је да се прет ход но са гле да ста ње у ко јем се Ср би ја на ла зи 
да нас, по том да се ана ли зи ра од нос Ср би је и НА ТО, као вој не 
али јан се За па да, ко ја све ви ше по при ма ге о по литчке ка рак-
те ри сти ке и аспи ра ци је и, ко нач но, да се ука же на мо гу ћи 
до дир ру ске по ли ти ке пре ма Бал ка ну са др жав ним и на ци о-
нал ним ин те ре си ма Ср би је.

1.СтањедржавеинацијеСрбије

Србија јеокупираназемља. Не ве ру јем да ни у јед ној 
европ ској зе мљи као у Ср би ји де лу ју стра не оба ве штај не 
слу жбе, без ика квог устру ча ва ња и об зи ра. Де лом као на вод-
на са рад ња у ло ци ра њу и хап ше њу ге не ра ла Мла ди ћа, али то 
је сво је вр сна ма ска за њи хо во све о бу хват но де ло ва ње. Не ма 
ни јед не обла сти дру штве ног жи во та над ко јим стра не слу-
жбе ни су ус по ста ви ле пот пу ни увид, укљу чу ју ћи и ка дро ва-
ње у за на чај ним ин сти ту ци ја ма. 

Аутор ових ре до ва ни је стру чан за еко но ми ју, али ако 
би се ту из вр ши ла по ште на ана ли за, ви де ло би се да све ви-
тал не де ло ве на шег еко ном ског си сте ма кон тро ли ше стра ни 
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фак тор и то ис кљу чи во у функ ци ји не кон тро ли са не екс по ла-
та ци је, па и пот пу ног од ли ва и оту ђе ња дру штве ног бо гат-
ства и при род них ре сур са: зе мљи шта, во де и енер ги је. 

Дру штве не ели те, или оно што се та ко зо ве, су сво је-
вољ но или на осно ву ко рум пи ра но сти, у осно ви ана ци о нал-
не и ан ти на ци о нал не. На сва ком ко ра ку ис по ља ва ју вид но 
га ђе ње пре ма све му што је на род на тра ди ци ја, на ци о нал ни 
и кул тур но-ци ви ли за циј ски иден ти тет. Исто вре ме но, не кри-
тич ки ну де си стем вред но сти За па да а да че сто ни не зна ју 
шта се под тим под ра зу ме ва. Евро па без ал тер на ти ве је ман-
тра ко ју из са та у сат слу ша мо на сва ком ме сту и на сва ком 
ко ра ку, и кад тре ба и кад не тре ба. 

Пот пу на кон тро ла јав ног мње ња, пре ко ме ди ја и на 
дру ге на чи не – пре ко НВО и ра зних та ко зва них гра ђан ских 
ини ци ја ти ва, го то во је оп ште ме сто на ше по ли тич ке сва ко-
днев ни це. При том се, као ок тро и са на исти на, не пре кид но 
по на вља лаж да је Ср би ја кри ва за се ри ју гра ђан ских ра то ва 
на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, да се Ср би ја мо ра на те ра-
ти да се су о чи са на кнад ном про шло шћу и да се де на ци фи ку-
је. Не ве ро ват но, на род ко ји је, по сле Је вре ја, ве ро ват но нај ви-
ше по стра дао у два свет ска ра та, та ко ре ћи за клан на род, па 
још на ци стич ки. 

Све што је на ци о нал но ва жно за сва ки на род, па и за 
наш, под врг ну то је ра за ра ју ћој не га ци ји. Ту спа да пре све га 
Срп ска пра во слав на цр ква, Срп ска ака де ми ја на у ке и умет-
но сти, Вој ска Ср би је итд. 

Ср би ја вла да и са Ср би јом се вла да из цен та ра мо ћи за 
ко је се не зна ни ко ји су ни чи ји су. Али је из ве сно да ам ба-
са до ри не ких ве ли ких си ла има ју од лу чу ју ћу уло гу. Они се 
не при стој но днев но ме ша ју у по ли тич ки жи вот, а но си о ци 
на ше вла сти све ма ње кри ју да при ма ју и из вр ша ва ју њи хо ве 
на ло ге. Ин ста ли са на нам је власт ко ја вла да про тив др жа ве и 
на ро да. Пер со нал но гле да ју ћи, ра ди се о не ким љу ди ма сум-
њи вог мо ра ла ко ји ма је власт ва жни ја од др жа ве, а вла сти ти 
бан ков ни ра чун од ста ња отаџ би не. Не ки од њих су за тр па-
ни број ним не ра све тље ним афе ра ма, од про не ве ра до су ко ба 
ин те ре са и не ле гал ног при сва ја ња енорм них фи нан сиј ских 
бо ну са. Нај ве ћи број но си о ца јав не функ ци је по се ду ју сер ти-
фи кат не ког те ча ја, чи тај – ве чер ње шко ле у не кој од стра те-
шких ра ди о ни ца За па да у ко ји ма се про из во де ка дро ви ко ји 
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се до во де да слу же они ма ко ји су их на власт по ста ви ли а не 
они ма ко ји су их на власт иза бра ли. 

На јав ној сце ни, па и у Пар ла мен ту са свим сло бод но, 
опу ште но и без ика квих по сле ди ца отво ре но ан ти у став но 
де лу ју бро је не ор га ни зо ва не по ли тич ке сна ге, чак и стран ке, 
пар ти је или гру пе и по је дин ци ко ји се не ми чу са нај слу ша-
ни јих елек трон ских и пи са них ме ди ја. Те сна ге се отво ре но 
за ла жу за те ри то ри јал но пре ком по но ва ње на шег др жав ног 
про сто ра, би ло да ну де не за ви сност, би ло те мељ ну про ме ну 
те ри то ри јал но по ли тич ког ста ту са де ло ва на ше др жа ве. 

Ор га ни зо ва ни кри ми нал и све вр сте ком про ми ту ју ћег 
си сте ма др жав не вла сти и дру штве ног по рет ка су то ли ко уз-
на пре до ва ли да је то по ста ло оп ште ме сто на ше дру штве не 
ствар но сти.

Србијајеопљачканаземља. Не ра ди се о пљач ки у до-
слов ном сми слу ре чи. Под из го во ром тран зи ци о них про гра-
ма, у про це су при ва ти за ци је и слич но, од др жа ве, од но сно 
дру штва и на ро да је оту ђе но, прак тич но оте то дру штве но 
бо гат ство ко је су ства ра ле ге не ра ци је труд бе ни ка. Не са мо 
да је све про да то, нај че шће у бес це ње, већ је то и по тро ше но, 
та ко да је не ста ла суп стан ца, а из при хо да ни шта ни је аку му-
ли ра но, већ је све бес по врат но по тро ше но. 

Србијасеналазипредбројнимбезбедноснимизазовима
којиманиједорасла. На де лу те ри то ри је Ср би је про гла ше на 
је но ва не за ви сна др жа ва - ка жу да се ра ди о НА ТО др жа ви. 
Али она ипак уз по др шку Европ ске уни је, ко ја је наш не до са-
ња ни сан, и НА ТО ка ко-та ко функ ци о ни ше и то на су прот и 
про тив ин те ре са др жа ве Ср би је.

На де лу те ри то ри је Ср би је пу зе ћи се ин ста ли ра јед на 
та ко ђе но ва не за ви сна др жа ва, исти на под пла штом де цен-
тра ли за ци је и ус по ста вља ња евро ре ги је.

У по ра сту су и сви об ли ци се па ра ти зма, а пре ти се но-
вом се па ра ти стич ком по бу ном на нај о се тљи ви јем де лу ге о-
стра те шког про сто ра на ше зе мље.

Ср би ја се мо же на ћи на уда ру те ро ри зма, ор га ни зо ва-
ног кри ми на ла ма сов них раз ме ра и свих дру гих об ли ка ору-
жа ног бан ти ти зма. 

Србија нема конзистентну стратегијску концепцију
интегралнебезбедности. У свим стра те шким до ку мет ни ма 
– од За ко на о од бра ни и вој сци, пре ко стра те гиј ског пре гле-
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да од бра не, На цр та на ци о нал не без бед но сти стра те ги је и од-
бра не, на ми гу је се НА ТО-у, тј. оп ти ра се, им пли цит но а по-
не где и екс пли цит но, за члан ство у ту али јан су, иако о то ме 
не ма ни ка кве ва ља не стра те гиј ске ана ли зе.

Под фир мом ре фор ме, ево већ де це ни ју, Вој ска се прак-
тич но ра за ра, де стру и ра се ње на убој на моћ, та ко да је прак-
тич но све де на на фак тор ко ји у евен ту ал ном от кла ња њу без-
бед но сних ри зи ка не би би ла у ста њу да учи ни го то во ни шта. 

Пр ви пут у сво јој но ви јој по ли тич кој исто ри ји Ср би ја 
је све де на на за ви сну кли јент ну др жа ву, али ко ја ни је ни чи ји 
кон крет ни кли јент, већ сва чи ји. На жа лост, она са ма не мо же 
ни шта, а ни ко је не ће под сво је окри ље. Јер је ем не спо соб на, 
ем не ис кре на.

Ето, има ју ћи у ви ду упра во ова ко ски ци ра но ста ње оп-
ште тру ле жи и бес по моћ но сти Ср би је, ја сам у на сло ву те ме 
ус твр дио да се Ср би ја на ла зи из ме ђу НА ТО-а и Ру си је, ни 
са ма не зна ју ћи ко јем би се цар ству же ле ла при кло ни ти.

2.СрбијаиНАТО
Мно ги да нас твр де да је Ср би ји ме сто у евро а тлан ским 

ин те гра ци ја ма, тј. у НА ТО. На вод но, то је је ди ни на чин да се 
Ср би ја на ђе у Европ ској уни ји и да очу ва сво ју без бед ност. 
О то ме тру бе број ни та ко зва ни ана ли ти ча ри, а бог ме, и не ки 
до ско ра ви со ко по зи ци о ни ра ни др жав ни функ ци о не ри. При 
том се уоп ште не раз ма тра ју еле мен тар не чи ње ни це: о то ме 
о ка квој се али јан си ра ди, че му она те жи и ку да иде. Па ево 
упра во не ко ли ко ре чи у том сми слу. 

Шта је НА ТО да нас. НА ТО је без сум ње ре ги о нал ни 
евро-атлан ска, за пад на али јан са. У њој глав ну реч во де аме-
рич ки ка дро ви и НА ТО, сво јим де ло ва њем и по сто ја њем слу-
жи оства ри ва њу аме рич ких им пе ри јал них ци ље ва. Од по-
чет ка до да нас НА ТО је бра нио и на ме тао вред но сти за пад не 
ци ви ли за ци је. 

У свом ви ше де це ниј ском раз во ју, НА ТО се од ре ги о нал-
ног пре тво рио у сред ство гло бал не до ми на ци је уског кру га 
зе ма ља За па да на че лу са САД и то над огром ном ве ћи ном 
ма ње раз ви је них зе ма ља ко је има ју енер ген те, стра те шке си-
ро ви не, ве ли ка тр жи шта и зна ча јан ге о стра те шки по ло жај. 

Ши ре ње НА ТО-а на Ис ток од ви ја се пре ма одав но за-
цр та ној ма три ци за пад не ге о по ли ти ке чи је је циљ кон тро ла, 
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од но сно по се до ва ње Евро а зи је, а ср це те Евро а зи је је Ру си ја. 
Озбиљ ни ми сли о ци твр де да ће се ра то ви у 21. ве ку во ди ти за 
енер ген те, пит ку во ду и не за га ђе но зе мљи ште. Све је то да-
нас упра во у ср цу Евро а зи је. Тре ба ли уоп ште спо ми ња ти да 
ту игру во ди Аме ри ка, а да јој је глав но сред ство над ме та ња 
НА ТО, а стра те шки ме тод ње го вог ши ре ња на Ис то ку. Ку да 
се то НА ТО ши ри? – па, ка гра ни ца ма Ру си је. Са на ме ром да 
је вој но окру жи, ка ко би у пер спек ти ви би ло оси гу ра но ње но 
це па ње на три упра вљи ва де ла: Си бир, азиј ски део и европ-
ски део. Тач но она ко ка ко је то про јек то вао Бже жин ски. 

Тре ба ли Ср би ји та кво дру штво. Ја ми слим да не тре ба. 
Ср би ја се не сме по тен ци јал но на ћи у фрон ту Ру ских не при-
ја те ља, уз мо гућ ност да се на ђе и у ра ту про тив Ру си је. Што 
се ти че са ме Ср би је, по зи ци ја ак тив не не у трал но сти би ла би 
по ме ри ње них ду го роч них ин те ре са. То би прак тич но зна-
чи ло да се Ср би ја уна пред и уго во ром не сме ве за ти ни за 
је дан вој ни са вез, па ни за НА ТО. По том да ак тив но и све о-
бу хват но са ра ђу је са свим, па и са НА ТО-ом, по пи та њи ма 
очу ва ња соп стве не, ре ги о нал не и оп ште без бед но сти и то у 
скла ду са соп стве ним др жав ним ин те ре си ма. Про грам Парт-
нер ства за мир је са свим до во љан ин сти ту ци о нал ни оквир за 
ту вр сту без бед но сне са рад ње и да у том сми слу и по гле ду 
ни су нео п ход на ни ка ква но ва уго вор на са ве зни шта ва. 

По ста вља се пи та ње, да ли се Ср би ја мо же од бра ни-
ти од по ну да за укљу чи ва ње у НА ТО са ма без ичи је по мо-
ћи? Ја ми слим да Ср би ја то ни је у ста њу. Упра во за то мо рам 
украт ко про бле ма ти зо ва ти Ру ску по ли ти ку и стра те ги ју, да 
бих од го во рио на пи та ње: да ли нам Ру си ја мо же би ти ика кав 
осло нац и шта су ал тер на ти ве? 

3.РускаполитикапремаСрбији
Не ћу ићи у да љу про шлост већ са мо у 90-те, ко је су 

пред хо ди ле агре си ји НА ТО на Ср би ју мар та 1999. го ди не. 
Та агре си ја је ме диј ски, по ли тич ки, еко ном ски и вој но при-
пре ма на не ко ли ко го ди на, а по себ но 1998. Те го ди не, не где 
у је сен, одр жа на је у Ин сти ту ту за ме ђу на род ну по ли ти ку 
и при вре ду рас пра ва на те му: По ли ти ка Ру си је на Бал ка ну. 
Уче ство ва ли су и ру ски струч ња ци. Овог пу та и на исту те му 
мо гао бих по но ви ти исто оно што сам и та да ре као у пред-
ве чер је НА ТО агре си је на на шу зе мљу. Та да сам ре као да се 
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без ру ске по др шке не мо же мо спа си ти од агре си је. Не за то 
што смо ми ту агре си ју скри ви ли, већ за то што је агре си ја 
би ла сред ство за аме рич ко вој но ин ста ли ра ње на Ко со во и 
Ме то хи ју. Епи лог се зна: Ру си су нам, уме сто Е-300 по сла ли 
Чер но ми ди на да, пре те ћи Ми ло ше ви ћу НА ТО-ом, ис хо ду је 
ка пи ту ла ци ју, во де ћи ра чу на ис кљу чи во о ин те ре си ма НА-
ТО-а а не Ср би је ни ти Ру си је. 

Ка ко да нас сто је ства ри у овом до ме ну. Ту тре ба ис та ћи 
не ко ли ко ства ри.

1) Бал кан и Ср би ја ни су на спи ску при о ри те та ру ске 
по ли тич ке стра те ги је. То је из бор Ру си је и ми про тив 
то га не ма мо ни ти мо же мо има ти ни шта. Ја, као чо-
век ко ји се по не што у ово раз у ме, ми слим да Ру си ја 
не мо же од бра ни ти ни сво је дво ри ште ако сма тра да 
је Ср би ја да ле ко и да је мо же пре пу сти ти НА ТО-у 
без по сле ди ца за ру ске др жав не ин те ре се.

2) Ру си ја сво је ге о по ли тич ке сце на ри је и игре раз и гра-
ва за про стор За јед ни це на за ви сних др жа ва, од нсо но 
за про стор бив шег СССР-а. Ми и то раз у ме мо. Та ко-
ђе, раз у ме мо и да је Ру си ја окре ну та пре ма Шан гај-
ској гру пи за са рад њу и дру гим об ли ци ма са рад ње у 
Евро а зи је.

3) Бон стил и Ко со во и Ме то хи ја је су из ван тзв. ру ског 
дво ри шта, али ва ља зна ти и не за бо ра ви ти да је ору-
жа на агре си ја на Ср би ју 1999. го ди не би ла упра во 
за то да се НА ТО, од но сно Аме ри ка за ко рак при бли-
же ме сту ода кле ће успе шни је кон тро ли са ти тран-
се вроп ске стра те шке ко ри до ре, дуж ко јих тре ба да 
те че наф та и гас у бу дућ но сти.

4) Ко со во и Бон стил, као не за ви сна др жа ва, су но ве 
тач ке ослон ца аме рич ке ге о стра те ги је у ње ној на ме-
ри да буд но мо три Бал кан све до Цр ног мо ра и још 
да ље ка Кав ка зу. Тач но је да је ула ском Бу гар ске у 
НА ТО Аме ри ка до би ла но ву тач ку ослон ца те ге о-
стра те ги је, али иза тог ослон ца зја пи ла је стра те шка 
пра зни на зва на Ср би ја. Ту пра зни ну ни је би ло мо-
гу ће по пу ни ти без ору жа не агре си је и оти ма ња де ла 
срп ске др жав не те ри то ри је.

5) Ко ли ко год Аме ри ка ве што па ко ва ла ши ре ње НА ТО 
на Ис ток и при ка зи ва ла га као про цес ши ре ња де мо-
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кра ци је и зо на пот пу не без бед но сти, ни ко од нас, а 
по себ но Ру си ја, не тре ба да има ни ка квих илу зи ја да 
у Ру си ји Аме ри ка и НА ТО за са да ви де свог глав ног 
про тив ни ка за гло бал но над ме та ње у све ту. Ула зак 
Ср би је у НА ТО је ма кар ма ли бе о чуг у том лан цу ко-
јим тре ба трај но око ва ти Ру си ју и угу ши ти је уну тар 
ње ног ге о про сто ра. 

6) Ако се и сло жи мо око то га да ула зак у НА ТО ни је 
ду го ро чан ни ти тра јан др жав ни и на ци о нал ни ин те-
рес Ср би је, по ста вља се пи та ње - мо же ли Ср би ја, у 
ста њу у ка квом она је сте да нас без, из глед них шан си 
да се то по бољ ша, уз сил не прет ње и све но ве и но ве 
уце не и за стра ши ва ња, одо ле ти тој аме рич кој по ну-
ди да се без бед но сно ушу шка у НА ТО али јан су? Ја 
ми слим да не мо же без од луч ни јег ан га жо ва ња Ру-
си је. 

7) Мо же ли Ср би ја да не уђе у НА ТО са пот пу но про за-
пад ном вла дом и уз днев но ар би три ра ње аме рич ког 
ам ба са до ра у го то во свим др жав ним по сло ви ма? Ја 
ми слим да не мо же, од но сно да би власт вр ло ра до 
зе мљу уве ла у НА ТО али се пла ши ре ак ци је на ро да. 
Дру гим ре чи ма, зар Ру си ја сма тра да ни шта не тре ба 
чи ни ти ни ти пред у зи ма ти у ових не ко ли ко сме ро ва: 
да се сма њи при ти сак За па да на Ср би ју, да се у Ср-
би ји по др же оне сна ге ко је не ви де ин те рес Ср би је 
као чла ни це НА ТО, и на по кон. да се вла да ју ћој гар-
ни ту ри у Ср би ји ста ви до зна ња да би ула зак у НА-
ТО Ср би ју мо ра ло да ко шта гу бит ка ру ске по др шке 
у очу ва њу Ко со ва и Ме то хи је, ако је то уоп ште ви ше 
мо гу ће.

8) На по кон, али не и на по след њем ме сту по зна ча ју, 
већ мо же и на пр вом: Ср би ја се мо же на ћи пред иза-
зо вом да јој у не кој но вој “олу ји”, по пут оне из 1995. 
на Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну, бу де на пад нут пре о-
ста ли на род на КиМ, по себ но у се вер ном де лу, а да 
она не бу де у ста њу да ишта пре ду зме. Нај пре, она је 
са ма сво је ору жа не сна ге све ла на сим бо лич ну ме ру. 
Та ко ђе, пре ма са да шњем ста њу и ка да би Ср би ја би-
ла у ста њу да се ан га жу је и ка да би то же ле ла - а на 
же ли - НА ТО не би до зво лио ни ка кво ан га жо ва ње 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.12/2009,год.Vvol.5 стр.113122

121

на ше вој ске на КиМ. Шта би то зна чи ло за наш на род 
и др жа ву - не сме се ни по ми сли ти. Али, као ана ли-
ти ча ри и ре а ли сти, мо ра мо ре ћи да је та кав сце на рио 
ре ал ни ји не го да се он не до го ди. Пи там се бе и све 
дру ге: да ли је Ру си ја то га све сна и да ли је у ста њу 
да тај нај цр њи сце на рио пред у пре ди? Од но сно, да ли 
она Ср би ји га ран ту је да до то га не ће до ћи. Без те вр-
сте га ран ци ја, Ср би ја мо ра у НА ТО, хте ла она то или 
не.

Ра до ван Ра ди но вич 
СЕР БИЯ МЕ ЖДУ НА ТО И РОС СИ ЕЙ

Ре зю ме 

Название темы имплицирует геопилитический дис
курс.Авторставитперелсобойцельответитьнаследую
щиевопросы:«ГдесегоднянаходитсяСербияивкакомна
правлениидвижется?»,«Естьлиугосударственногоиполи
тическогоруководствакакойлибостратегическийплан?»,
инаиболееважныйвопрос«ГдеможетоказатьсяСербияв
ближайшембудущем–пособственномужеланиюилинепо
своейволе?».Вназваннойработеавторнерассматривает
проблему исключительно сквозь геополитическую призму,
а основывается на исторических фактах и политическом
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