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РУ СКА СПОЉ НА ПО ЛИ ТИ КА И СР БИ ЈА

Ре зимe

Аутор из но си хи по те зе да по вра так Ру си је на Бал кан 
зна чи по др шку срп ском су ве ре ни те ту и те ри то ри јал ном ин
те гри те ту, али из ла же и не ке сфе ре где је ова ве ли ка сло
вен ска зе мља пот пу но или ско ро пот пу но од сут на (обра зо
ва ње, на у ка...)
Кључ не ре чи: Ру си ја, спољ на по ли ти ка, Ср би ја, вред но сти, 

ин те гра ци је
Ру си ја се вра ти ла на Бал кан, тач ни је у Ср би ју. Ово све-

до че две ве ли ке ин ве сти ци је: Га со вод Ју жни ток и ку по ви на 
НИС-а, али и ру ски став по во дом те ри то ри јал не це ло ви то сти 
Ср би је, тач ни је пи та ње ста ту са Ко сме та. Овај по вра так Ру-
си је у Ср би ју до че кан је од срп ских ро до љу ба и оних сна га 
ко ји још увек ве ру ју да је из лаз за Ср би ју ве зи ва ње за све 
тре зве не по ли тич ке сна ге, а не са мо за Евро пу и НА ТО, са ве-
ли ким олак ша њем, али и оче ки ва њи ма. Ме ђу оп ти ми сти ма-
ро до љу би ма, ко ји су од до ла ска Вла ди ми ра Пу ти на на че ло 
Ру ске Фе де ра ци је ово и пред ви ђа ли, на ла зи се и аутор овог 
ре фе ра та, али и не ко ли ко љу ди ко ји при су ству ју овом окру-
глом сто лу, на при мер, Вин ко Ђу рић, Ми лош Кне же вић итд. 

При ме ти ћу и то да на ши ста во ви ни су на и шли на по др-
шку ме ди ја и вла да ју ћих по ли тич ких пар ти ја, ма да смо сво ја 
ви ђе ња об ја ви ли у за себ ним мо но гра фи ја ма, тј. књи га ма и 
на уч ним ча со пи си ма, ни ма ло чуд но ка да зна мо да ов де не ки-
ма сме та чак и ру ска опе ра, ко је је на ше На род но по зо ри ште 
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про сла ви ла у све ту. Са да се по ста вља пи та ње, ка ко ви ди мо 
спољ ну по ли ти ку Ру си је у ње ном де лу ко ја се од но си на Ср-
би ју, од но сно шта Ср би па три о те, ујед но, у ве ћи ни слу ча је ва 
и ру со фи ли, оче ку ју од ове по ли ти ке да нас?

1. Пи та ње те ри то ри јал ног ин те гри те та 
Ср би је

а) Ко смет
 Ка да је реч о Ко сме ту ру ска стра на је за у зе ла по зи ци ју 

ка кву же ле срп ски ро до љу би и ту не ма шта да се до да, сем да 
мо жда по сто ји на да да ће спољ на по ли ти ка Ру си је охра бри 
срп ску Вла ду да ис тра је. По што се ме ђу ро до љу би ма про-
вла чи ми сао да ви Ру си по пи та њу Ко сме та, на жа лост, има-
те чвр шћи став од пред сед ни ка и Вла де Ср би је. Ми, та ко ђе, 
за па жа мо да на ша Вла да при хва та ЕУЛЕКС, иако зна мо да 
Европ ска уни ја во ди по ли ти ку при зна ва ња Ко сме та као не-
за ви сне др жа ве, што иза зва сум ње у ис трај ност ове бор бе.

б) Вој во ди на (се вер Ср би је)
Ка да се до го ди ла от ми ца Ко сме та од стра не НА ТО пак-

та, САД и Европ ске уни је, по ја ви ла се те за да ти ме дез ин-
те гра ци ја Ср би је ни је окон ча на. На рав но, за го вор ни ци ове 
те зе су би ли у пра ву, по што се бр зо по ја вио про блем Вој во-
ди не, тач ни је ње ног Ста ту та ко ји По кра ји ни да је еле мен те 
др жав но сти, а Ср бе, гле чу да, пот чи ња ва ма њи на ма и отва ра 
про стор за њи хо ву де на ци фи ка ци ју и пре тва ра ње у но ву тзв. 
вој во ђан ску на ци ју, чи ја је иде о ло ги ја и вред но сни си стем, 
бар пре ма по зна тим еле мен ти ма, не са мо ан ти срп ска, већ и 
ду бо ко ан ти ру ска, ан ти пра во слав на и ан ти др жав на. Исто-
вре ме но, За пад пра ти овај рас пад Ср би је, па су та ко ка над ске 
по ште Вој во ди ну већ свр ста ле у не за ви сне пре ко о ке ан ске др-
жа ве.

Упра во ове сна ге тра же од Устав ног су да Ср би је да 
по ни шти про да ју НИС-а Га спро му. Дру гим ре чи ма, упра во 
она ко ка ко же ле фи нан си је ри овог про јек та, а то су НА ТО, 
Европ ска уни ја и САД. При па дам оним срп ским ин те лек ту-
ал ци ма ко ји сма тра ју да пред ло же ни сте пен са мо стал но сти и 
ауто но ми је Ср би ма у По кра ји ни Вој во ди ни ни је по тре бан, те 
да је то ду бо ко ште тан чин и усту пак ире ден ти стич ким сна-
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га ма ко је још жи ве, пре ко по вам пи ре ног на ци зма (на се ве ру 
Ср би је).

Од ру ске спољ не по ли ти ке оче ку јем да срп ским зва-
нич ни ци ма, по себ но пред сед ни ку и пре ми је ру Ср би је, скре-
ну па жњу на ове чи ње ни це и, ко ли ко је то мо гу ће, оне мо гу ће 
пре нос мно гих над ле жно сти на Вој во ди ну. Ово пи та ње је од 
из у зет не ва жно сти и зах те ва хит ност у де ло ва њу, по што се 
пре нос над ле жно сти са Ср би је на Вој во ди ну уве ли ко и под-
му кло при пре ма од стра не вла да ју ће ко ла ци је.

2. Еко ном ски од но си
До ла зак ру ског ка пи та ла у Ср би ју, тач ни је ку по ви ну 

НИС-а и ула га ње у га со вод Ју жни ток, за тим отва ра ње ру-
ског тр жи шта за срп ску ро бу мо же мо да ка же мо да је кон-
кре ти зо ва но еко ном ско при су ство Ру си је у Ср би ји. При то ме 
је на пра вље на јед на круп на гре шка. Ипак, при то ме ру ски 
парт нер ни је обра тио па жњу на но вац ко ји смо сви ства ра ли 
а ко ји је за вр шио у Вој во ди ни, по ма жу ћи та мо шњи се па ра-
ти зам. Ни је тај на да је ми ни стар Дин кић гра ђа ни ма Ср би је 
обе ћао од пред у зе ћа ти па НИС-а по 1.000 евра ак ци ја. 

За што ни је до бро што је но вац оти шао са мо у Вој во ди-
ну? За то јер је НИС гра ђен нов цем гра ђа на Ср би је, на рав но и 
Вој во ди не, се ве ра на ше др жа ве, али ве ћи на нов ца за ње го ву 
из град њу до шла је из Цен трал не Ср би је. Дру го, ако зна мо 
да је са НИС-ом ку пље но и тр жи ште це ле Ср би је, он да је 
да ва ње нов ца од про да је НИС-а са мо Се ве ру Ср би је не са-
мо екс пло а та ци ја остат ка Ср би је, већ је и у функ ци ји да ље 
дез ин те гра ци је Ср би је. Ово је ар гу мент иде о ло зи ма «дру ге 
Ср би је» да не пре ста но ис ти чу ка ко је Вој во ди на раз ви је ни ја, 
бо га ти ја и на пред ни ја, те да не ма ни шта са при ми тив ним и 
си ро ма шним Ср би ма из Цен трал не и Ју жне Ср би је. 

Да се ово ис пра ви - са да је ка сно, али ово го во рим из 
про стог раз ло га што пред став ни ци срп ске вла де на ја вљу ју 
про да ју Елек тро ди стри бу ци је Ср би је, ЈАТ-а и низ дру гих јав-
них пред у зе ћа. Срп ски ро до љу би оче ку ју да бар Елек тро ди-
стри бу ци ју и ЈАТ ку пи ру ска стра на, али да се ово га пу та 
обра ти па жњу где од ла зи но вац, да ли у раз вој Цен трал не 
и Ју жне Ср би је или за фи нан си ра ње се па ра ти зма и мр жње 
пре ма Ср би ма и Ру си ма. Та ко ђе ис ти чем да је, пре ма пи са-
њи ма срп ских ме ди ја, за ку по ви ну Елек тро вој во ди не за ин те-
ре со ва на Хр ват ска, а зна мо да је ње на уло га у дез ин те гра ци ји 
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Ср би је кључ на и да ве ћи на од на ро ђе них Ср ба по ста ју ри мо-
ка то лич ки Хр ва ти са екс трем ном иде о ло ги јом и си сте мом 
вред но сти, по пут оног код уста ша ко ји су то ком Дру гог свет-
ског ра та, са пе смом и по но сом, ишли на Ру се, а о зло де ли ма 
пре ма Ср би ма да и не го во ри мо. Ово се по твр ђу је не са мо у 
Вој во ди ни већ и у Цр ној Го ри, ако се пра ти иде о ло ги ја ко ју 
та мо шња ели та да нас уно си ме ђу Цр но гор це.

Сле де ће пи та ње у ве зи еко но ми је је сте ула га ње Ру си је 
у срп ску по љо при вре ду. Ми од до ма ћих екс пе ра та и по ли-
ти ча ра стал но слу ша мо ка ко је по љо при вре да срп ска шан са 
за еко ном ски опо ра вак. Тај ку ни за ци јом по љо при вре де са мо 
се уни шта ва се ло, а не по пра вља еко но ми ја. За то би ула га ње 
Ру си је у срп ску по љо при вре ду би ло бла го твор но. Пре по ро да 
Ср би је не ма без пре по ро да се ла, ни у би о ло шком ни у еко-
ном ском, а бо га ми ни у мо рал ном сми слу.

Ово ме до дај мо да би Ру си ја тре ба ло да Ср би ји по ну ди и 
по вољ не кре ди те за пре ва зи ла же ње свет ске еко ном ске кри зе. 
Као што се мо же ви де ти, ММФ да је усло ве за по зај ми це ко-
ји са мо од ма жу опо ра вак при вре де. На дру гој стра ни ве зу је 
Ср би ју за За пад.

3. Обра зо ва ње и на у ка

Ово је по ље где се тр пе по себ но ве ли ки по ра зи. Сти че 
се ути сак да је Ру си ја ско ро у пот пу но сти из ба че на из Ср би је 
ка да је реч о обра зо ва њу и на уч ној са рад њи. На и ме, у Ср би-
ји је кре ну ла при ва ти за ци ја ви со ког обра зо ва ња и отво ре но 
је низ при ват них уни вер зи те та и при ват них шко ла, пре ма 
обра сци ма ко је је на мет нуо За пад. Не тре ба мно го ис ти ца ти 
да је и је зик ко ји до ми ни ра ен гле ски. Сви про гра ми су та ко 
ура ђе ни, а и ја ра дим на јед ном при ват ном уни вер зи те ту, и 
знам да се уоп ште ни је во ди ла бри га о на ци о нал ним ин те ре-
си ма, док се стра ни ин те ре си ја сно ис по ља ва ју. Ови уни вер-
зи те ти су се од ре кли де ла срп ске кул ту ре, по себ но пи сма и 
де ли мич но је зи ка. До ка зе то ме ни је те шко ви де ти: отво ри те 
раз не сај то ве где се об ја шње ња да ју пре на хр ват ском не го на 
срп ском, а и ка да их има на срп ском, ле њи до ма ћи ко ри сник 
иде ал фа бет ским ре дом, па по што је сло во «х» пре «с», он 
ма те ри јал чи та на хр ват ском. По гле дај те уве зе ну ро бу - об ја-
шње ња су нај че шће на хр ват ском. На ши тр гов ци та кву ро бу 
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спрем но при хва та ју и не па да има на па мет да од про из во ђа-
ча или по сред ни ка тра жи пре вод на срп ски је зик. Та ко је јер 
су та ко на у че ни од стра них би знис-ин струк то ра и пре да ва ча 
на при ват ним уни вер зи те ти ма.

Мно ги штам па ју ча со пи се на ен гле ском је зи ку, јер ра-
до ви на срп ском се не сма тра ју на уч ним. По ред то га не вла-
дин сек тор - фи на си ран од За па да - стал но пра ти рад про-
фе со ра на др жав ним фа кул те ти ма, по себ но оним ко ји сло ве 
за на ци о нал не и ор га ни зу је кам па ње про тив њи хо вих «на ци-
о на ли стич ких» пре да ва ња и уџ бе ни ка. Не вла ди ног сек то ра 
су прот ног век то ра не ма.

Та ко ђе, у Ср би ји и Бо сни и Хер це го ви ни де лу ју и стра-
не сред ње и ви со ке шко ле, ме ђу ко ји ма има и тур ских (5-6), 
а пре да ва чи су чак из Па ки ста на (и по ред то га што Аме ри ка, 
као наш узор, твр ди да се те ро ри зам по ме рио у Па ки стан). 
Обра зов но при су ство Ру си је се не осе ћа. У том сми слу сма-
трам да би Ру си ја мо ра ла да отво ри у Ср би ји и Ре пу бли ци 
Срп ској уни вер зи те те ко ји би сво јим про гра ми ма де ло ва ли 
по зи тив но на очу ва њу срп ске кул ту ре и иден ти те та, а де ло-
вао и на уме ре ном и објек тив ном пред ста вља њу ру ске и сло-
вен ске кул ту ре.

Дру ги про блем је на у ка. На и ме, од 2000. го ди не Ср би ја 
је у пот пу но сти при хва ти ла за пад ни мо дел пра ће ња и вред-
но ва ња на у ке. Уве ла је ли сте на уч них ча со пи са и усво ји ла 
За пад ну ли сту на уч них ча со пи са. 

Шта то зна чи? То зна чи да на тој ли сти не ма ни јед ног 
ру ског ча со пи са, па се на уч ним ра дом сма тра (у Ср би ји и За-
па ду) са мо ако је рад об ја вљен у ча со пи си ма са ових ли ста, а 
они су нај че шће на ен гле ском је зи ку. Ни је по треб но по себ но 
ис ти ца ти да не ма ни јед ног је ди ног ча со пи са из со ци о ло ги је, 
по ли ти ко ло ги је, исто ри је и дру гих дру штве но-ху ма ни стич-
ких на у ка из Ср би је на овим ли ста ма. Дру гим ре чи ма, у дру-
штве ним на у ка ма је «на у ка» са мо оно што За пад та ко од ре-
ди. Мо же те ми сли ти ка кве, он да, тек сто ве срп ски на уч ни ци 
мо ра ју да пи шу, ре ци мо, о Ко сме ту, о НА ТО агре си ји на СР 
Ју го сла ви ју, о ши ре њу Али јан се на Ис ток и слич но. 

Исто вре ме но, ка да срп ски на уч ник об ја ви на уч ни рад у 
Ру си ји, у Ср би ји се то не вред ну је, од но сно као да га и ни је 
об ја вио. Сто га апе лу јем на ов де при сут не пред став ни ке ру-
ског МИП-а да под хит но сту пе у кон такт са над ле жним ми-



Зо ран Ми ло ше вић РУСКА СПОЉНА ПОЛИТИКА...

128

ни стри ма и ре ше ова два ва жна пи та ња: при зна ва ња ру ских 
на уч них ча со пи са у Ср би ји као на уч них и пи та ње отва ра ња 
ру ског уни вер зи те та или сред ње шко ле у Ср би ји.

4. Кул ту ра, иде о ло ги ја и ме ди ји

Тра ди ци о нал ни срп ски све то сав ски (пра во слав ни) кул-
тур ни обра зац је на пад нут од стра не За па да, ње му пот чи ње-
них ме ди ја, не вла ди ног сек то ра... Тра жи се да се Ср би од рек-
ну сво је тра ди ци о нал не кул ту ре и вред но сти, у том сми слу и 
љу ба ви пре ма Ру си ма, ћи ри ли це... То зна чи да би ру ска спољ-
на по ли ти ка мо ра ла да обра ти па жњу и на кул тур не мо де ле 
ко ји се про мо ви шу у Ср би ји. Ни је све јед но ка кав кул тур ни 
обра зац усва ја срп ска омла ди на. У том сми слу бих апе ло вао 
на пред став ни ке МИП-а да, на при мер, пи та ње упо тре бе ћи-
ри ли це у Ср би ји уз диг ну на ни во ме ђу на род ног и по ли тич-
ког пи та ња јер су пи смо и је зик у уза јам ној, ког ни тив ној ве-
зи, а у све ту гу би мо бит ку са хр ват ским и ен гле ским је зи ком. 
Ов де - ни је тај на - сма тра се да ако се Ср би од рек ну ћи ри ли-
це, ти ме се ну жно одва ја ју од Ру са и пра во сла вља, а при бли-
жа ва ју За па ду и ри мо ка то ли ци зму.

Срп ски на род је од 1990. го ди не ин те зив но из ло жен 
иде о ло шко-про па ганд ној ак тив но сти За па да. По сле 2000. го-
ди не ово се по ја ча ло та ко што је ве ћи на елек трон ских и део 
штам па них ме ди ја до би ло вла сни ке са За па да, а они су про-
на шли «вер не» но ви на ре и са рад ни ке. На овај на чин срп ски 
ме ди ји ме ња ју иде о ло ги ју у вред но сни си стем Ср ба. Ома ло-
ва жа ва се пра во сла вље и Срп ска пра во слав на цр ква, Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти, Вој ска, фал си фи ку је срп ска 
исто ри ја... Омла ди на се под сти че да усво ји ква зи е вроп ску 
иде о ло ги ју, што зна чи да во ли ен гле ски је зик, да пи ше ла ти-
ни цом, да во ли Хаг и Европ ску уни ју, НА ТО пакт, да чи та и 
це ни са мо ту ли те ра ту ру и умет ност, а да мр зи све што асо-
ци ра на пра во сла вље, тра ди ци о нал ну Ср би ју и Ру си ју. Ово ме 
ве ли ки до при нос да је и филм ски про грам спо ме ну тих елек-
трон ских ме ди ја, ко ји је у 99 по сто слу ча је ва на стао у САД. 
Стал но се при ка зу ју фил мо ви у ко ји ма до бри Аме ри кан ци 
ка жња ва ју зле Ср бе и Ру се. Док сам ово пи сао на РТС-у (4. 3. 
2009), да кле др жав ној те ле ви зи ји, еми то вао се филм о Џем-
су Бон ду у ко ме су Ру си при ка за ни као ту па ви и зли, ско ро 
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ре тар ди ра ни љу ди, ко је ни ко нор ма лан не тре ба да во ли. По-
ру ка је да Ру си има ју ве ли ке вој не епо ле те и плит ку па мет. 

На жа лост, и срп ско Ми ни стар ство кул ту ре по ма же да 
се у са мој Ср би ји сни ма ју фил мо ви ко ји да ју ло шу сли ку о 
Ср би ма: Ср би су при ми тив ци, агре со ри, док су Хр ва ти и Му-
сли ма ни до бар, кул ту ран на род ко ји стра да од Ср ба. 

На ка блов ској (за Ср би ју) је слич на си ту а ци ја. Не ма ру-
ских те ле ви зиј ских ста ни ца, сем јед не, ко ја, чи ни ми се, има 
цен тра лу у Швед ској. За то пред став ни ци ма ру ског МИП-а 
же лим да ука жем на овај де таљ. Ми гу би мо онај део срп ског 
на ро да ко ји има тра ди ци о нал не вред но сти (што зна чи да во-
ле/по шту ју Ру се, пра во сла вље, ћи ри ли цу), јер не ма ме ди ја 
ко ји из дру гог, не за ви сног угла пред ста вља ју ствар ност. Зар 
Ру си ја не мо же да ку пи у Ср би ји не ку ТВ ста ни цу са на ци о-
нал ном френ квен ци јом и је дан днев ни лист, па да при ка зу је 
ру ске фил мо ве и еми ту је, за и ста, од лич не и про фе си о нал не 
спо то ве за бав не му зи ке? Дру гим ре чи ма, ру ски по вра так у 
Ср би ју мо ра, осим по ли тич ког и еко ном ског, да бу де и ме диј-
ски по вра так. 

5. Оп шта и без бе до но сна пи та ња

Пи та ње без бед но сти Ср би је по ста је ва жно пи та ње, ка ко 
бал кан ске др жа ви це ула зе у НА ТО. Са про кла мо ва ном не у-
трал но шћу Ср би ја де фи ни тив но оста је зо на за ко ју ће НА ТО, 
по мог нут но вим чла ни ца ма из окру же ња Ср би је, по ку ша ти 
да је уве де у овај вој ни блок. Не ма ди ле ме да је сми сао по сто-
ја ња НА ТО-а на пад на Ру си ју, од но сно омо гу ћа ва ње ње ног 
рас пра ча ва ња и по де ле из ме ђу За па да и ње го вих са ве зни ка.

Сма трам да би у овој фа зи Ру си ја мо гла да ану ли ра НА-
ТО ути цај ако би по ну ди ла двој но др жа вљан ство гра ђа ни ма 
Ср би је. На тај на чин Ру си ја би до би ла ви ше пра ва да за др жи 
Ср би ју у сфе ри сво јих ути ца ја. По сле ово га мо же да сле ди и 
раз ме шта ње јед не или ви ше вој них ба за и по моћ у раз во ју 
срп ске вој ске.

За кљу чак
Сма трам да ру ски МИП тре ба да ре а гу је бр зо и под-

стак не при вред не су бјек те РФ да се укљу че у да љу при ва ти-
за ци ју у Ср би ји, по себ но Елек тро при вре де и ЈАТ-а, да Ср би ји 
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по ну де по вољ не кре ди те у ци љу пре ва зи ла же ња еко ном ске 
кри зе и по пра вља ње по зи ци је Ср би је до еко ном ског ли де ра 
у ре ги о ну; 

За тим, да се укљу че у спре ча ва ње да ље дез ин те гра ци је 
Ср би је (пи та ње Вој во ди не);

да отво ри ру ске уни вер зи те те у Ср би ји и Ре пу бли ци 
Срп ској са сво јим мо де лом обра зо ва ња, и да хит но код Ми-
ни стар ства на у ке Ср би је из деј ству је да ру ски на уч ни ча со пи-
си бу ду у Ср би ји уне ти на тзв. СЦИ ли сте;

да Ру си ја у Ср би ји ку пи нај ма ње јед ну ТВ ста ни цу и 
јед ну днев ну но ви ну и поч не при ка зи ва ње сво јих фил мо ва и 
кул тур них про гра ма;

да Ру си ја по ну ди гра ђа ни ма Ср би ја двој но др жа вљан-
ство, чи ме би обез бе ди ла ви ше раз ло га за за др жа ва ње Ср би је 
у сфе ри свог ути ца ја. 

Зо ран Ми ло ше вич 
СЕР БИЯ И ВНЕ ШНЯЯ ПО ЛИ ТИ КА РОС СИИ

Ре зю ме 

Ав тор вы ра жа ет ги по те зу о том, что во звра щ е ние 
Рос сии на Бал ка ны озна ча ет под дер жку серб ско му су ве ре
ни те ту и тер ри то ри а ль ной це лост но сти. Од на ко ав тор 
так же от ме ча ет не ко то рые сфе ры, в ко то рых эта ве ли кая 
сла вян ская дер жа ва аб со лют но или поч ти не пред ста вле
на (обра зо ва ние, на у ка и т.д.). Рос сия вер ну ла сь на Бал ка ны, 
точ нее – в Сер бию. Об этом сви де те ль ству ют не то ль ко 
круп ные ин ве сти ции – га зо про вод «Южный по ток» и по куп
ка НИ Са, но и по зи ция Рос сии от но си те ль но тер ри то ри а ль
ной це лост но сти Сер бии, точ нее – во про са ста ту са Ко со
ва и Ме то хии.  Во звра щ е ние Рос сии в Сер бию оче нь жда ли 
серб ские па три о ты и те, кто ве рит, что для Сер бии вы ход 
из тя же лой си ту а ции ле жит в со ю зе со все ми здра во мы сля
щ и ми по ли ти че ски ми си ла ми, а не то ль ко с Евро пой и НА ТО. 
Во звра щ е ние Рос сии при не сло бо ль шое об лег че ние, а вме сте 
с ним и бо ль шие на де жды. 
Клю че вые сло ва: Рос сия, вне шняя по ли ти ка, Сер бия, цен но

сти, ин те гра ции.
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