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БРАН КО БАЉ

О ОД НО СУ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Од нос Ср би је и Европ ске уни је мо же мо за ми сли ти са мо под 
прет по став ком да су ЕУ, а исто та ко и Ср би ја су ве ре ни су бјек ти у 
свет ском до га ђа њу: ге о по ли тич ком, еко ном ском, по ли тич коправ
ном, мо рал ном итд. Ме ђу тим, бу ду ћи да је то са мо зах тев, а не 
ствар ност, то пи та ње мо ра мо по ста ви ти у сле де ћим про блем ским 
кру го ви ма:

1. Од нос За па да пре ма дру ги ма
2. На ја ве дру гог ду ха вре ме на
3. Од нос ЕУ пре ма Ср би ји
4. Од нос Ср би је пре ма ЕУ и дру ги ма

1. Од нос За па да пре ма дру ги ма

Под пој мом За па да ве ко ви ма се под ра зу ме ва кон сти ту и са ње 
Евро пе по чев од грч ких из во ра, ко ји су на ста ја ли из син те зе ми
шље ња са оба ла Ма ле Ази је и зна ња из Егип та, пре ко хе ле ни стич
корим ске ци ви ли за ци је и хри шћан ства, а по себ но пре ко ре не сан се: 
но во ве ко вља и мо дер не. Са мо дер ном и пост мо дер ном по јам За па да 
се про ши ру је на раз го вор из ме ђу Евро пе и САД, да би се да нас тај 
по јам под ра зу ме вао са про ме ном уло га: САД плус ЕУ.

Европ ски иден те тет и ње го во пред ста вља ње, на ро чи то у XX 
ве ку, све до чи о су сре ту мо дер не и пост мо дер не као о бит ном про
тив реч ју, на и ме: с јед не стра не огро ман раст зна ња обе ле жен ло
гич ким по зи ти ви змом, а с дру ге ста не про паст Ау стро у гар ског 
цар ства и не што ра ни је Осман ске им пе ри је. Као по сле ди ца те 
ге о по ли тич ке игре и Ве ли ког ра та на ста ју бољ ше ви зам, фа ши зам 
и на ци зам ко ји европ ски иден ти тет чи ни у те ме љу рас трг ну то сти. 



То рас трг ну то бив ство европ ског иден ти те та све до чи о дис кон ти
ну и те ту са европ ским пр о све ти тељ ством, чи ји вр ху нац је би ло 
ми шље ње Има ну е ла Кан та и ли бе рал но ми шље ње Џо на Ло ка.

Лок је ин си сти рао на ли бе ра ли зму гра ђан ских ду жно сти: 
сво ји не, пра ва на жи вот, рад, здра вље и тра га ње за соп стве ном 
сре ћом, а Кант на при ма ту ети ке над по ли ти ком и пра вом, што се 
у XX ве ку, под ути ца јем САД на Евро пу, пре вред но ва ло од ли бе
ра ли зма ка нео ли бе ра ли зму, за шта по себ ну од го вор ност но си тзв. 
Чи ка шка шко ла на че лу са Ха је ком и Фрид ма ном. Ре зул тат то га 
огле да се у про из вод њи ду ха вре ме на, где je еко ном ски ин те рес/
по хле па под сво је но ге по да стро по ли тич ко, прав но, мо рал но и 
естет ско људ ско де ла ње/ства ра ње. Тај дух вре ме на свој вр ху нац 
до жи вља ва ру ше њем Бер лин ског зи да и от по чи ње пред ста вља ње 
За па да као ,,отво ре ног дру штва” и ,,дру штва тзв. сло бод ног тр жи
шта”. Та ква про из вод ња људ ског жи во та је у ства ри тех нич ке при
ро де – ра ци о на ли зо ва не од стра не по хлеп не ло ги ке про фи та. Чо
век је све ден на по тро ша ча, а шта је са њим као гра ђа ни ном? Та кав 
,,ши зо ид ни ка пи та ли зам”1 иза се бе оста вља са мо не за до вољ ство 
ко је по тен ци јал но у се би но си ре волт и бунт. Су бјек ти ре вол та и 
бун та све ви ше по ста ју де сни чар ске иде о ло ги је, а све ма ње ле ви
чар ске, ко је бле де сво јим на ра ти ви ма о со ли дар но сти и раз у ме ва
њу. Де сни чар ске иде о ло ги је пак ин си сти ра ју на на ци о на ли стич ком 
и ан ти ми грант ском иден ти те ту.

Брег зит, страх од до га ђа ња у Фран цу ској, Ита ли ји и Шпа ни ји, 
по том сла ма ње Грч ке од стра не раз у ла ре ног фи нан сиј ског тр жи
шта (чи тај фи нан сиј ске ма фи је) и не де фи ни са ни од но си на тзв. 
За пад ном Бал ка ну су по сле ди це рас трг ну тог бив ства европ ског 
иден ти те та ко ји је ин ду ко ван, до ду ше де ли мич но, од стра не САД.

Еко ном ски и по ли тич ки нај у ти цај ни ја зе мља у ЕУ је Не мач ка. 
Као та ква, по ста ла је учи те љи цом оста лим зе мља ма у ЕУ, и то 
оно ли ко ко ли ко јој то до зво ља ва ју САД. Бже жин ски је био вр ло 
из ри чит у свом су ду: 

Еко ном ске не во ље, ко је су до шле до из ра жа ја на кон 2007, 
на ро чи то у Ју жној Евро пи, учи ни ле су по јам Евро пе, као цен тра 
по ли тич ке и вој не мо ћи у ве ли кој ме ри илу зор ном. Евро па, не ка
да шњи цен тар За па да, по ста ла је про ду же на ру ка За па да чи ју игру 
де фи ни ше Аме ри ка.2 

1 Жил Де лез, Фе ликс Га та ри, Ан тиЕдип – ка пи та ли зам и ши зо фре ни ја, 
прев. Ана Мо ра лић, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар
лов ци – Но ви Сад 1995.

2 Збиг њев Бже жин ски, Аме ри ка – Ки на и суд би на све та: стра те шка ви
зи ја, прев. Сло бо дан Ди вјак, Ал ба трос плус, Бе о град 2013, 130.
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По Бже жин ском Евро па пре ма Ру си ји ну жно мо ра би ти учи
те љи ца у са деј ству са САД, са свр хом при во ђе ња Ру си је свим 
за пад ним вред но сти ма чи ји је те мељ син те за сло бод ног тр жи шта 
и људ ских пра ва. А са Ки ном је по треб но па жљи во по сту па ти са 
јед ним али: овла да ли смо не бом и коп ном, ка же Бже жин ски, ме
ђу тим, За пад мо ра да овла да мо ри ма. То је оно али: пре те ће, ко ме 
Ки на тре ба да се по ви ну је.

Пре ма то ме, у еко ном ском сми слу За пад се све ту пред ста вља 
са зах те вом иде о ло ги је сло бод ног тр жи шта, што зна чи да сва ко 
јав но до бро тре ба да се пре вред ну је у при ват но до бро, бу ду ћи да 
је при ват но вла сни штво – сво ји на – он то ло шка ос хо ри зон та гра
ђан ског све та. Исти про це си од ви ја ју се и у ЕУ, те сход но то ме иду 
тра гом про из вод ње за ви сно сти по ли ти ке од еко но ми је, што за 
по сле ди цу има про из вод њу им пе ри јал ног мо ра ла и хе ге мо ни јал
ног пра ва. Та ква про из вод ња за пад ног на чи на жи во та на ве ла је 
Ха бер ма са на сле де ћи увид. По ли ти ке као де ла ња у сми слу јав ног 
до бра јед но став но не ма, не го по сто ји ва пај за по ли ти ком као по ли
ти ком,3 те сход но то ме ова Евро па не тре ба да бу де Не мач ка Евро
па, не го Не мач ка тре ба да бу де у Евро пи: ме ђу тим, бу ду ћи да је 
моћ деј ство ва ње у суп стан ци јал ном сми слу, она се и ре то рич ки 
де мон стри ра у је зи ку, као, на при мер, ци нич но обра ћа ње Шој блеа 
Ва ру фа ки су, или одре ши те ре чи Ан ге ле Мер кел упу ће не Гр ци ма 
– про дај те остр ва, вра ти те ду го ве. Ако се ти им пе ри јал нохе ге мо
ни јал ни про це си на ста ве, ни је ис кљу че но да ће За пад отво ре но 
ре ћи јед ног да на Укра јин ци ма – До њец ку област не сме те пре пу
сти ти Ру си ма, бу ду ћи да је мо ра те пре пу сти ти За па ду да би сте 
вра ти ли ду го ве за пад ним коц кар скоши зо ид ним бан ка ри ма.

Има ју ћи на уму он то ло ги ју при ват не сво ји не, на при мер, То ма 
Пи ке ти у де лу Ка пи тал у XXI ве ку4 уза луд опо ми ње да је у по след
њих 40 го ди на тран сфор ма ци ја јав ног до бра у при ват но до бро по
ста ла то ли ко до ми нант на, што за по сле ди цу има огром не со ци
јал не раз ли ке не са мо из ме ђу бо га тих и си ро ма шних зе ма ља не го 
и уну тар нај ра зви је ни јих зе ма ља За па да. Ту све тост при ват не сво
ји не За пад је од Ари сто те ла до Чи ка шке шко ле то ли ко уса вр шио 
да је та ра ци о нал ност по ста ла ира ци о нал на и као та ква пре те ћа 
у све ту.

У исто риј скопо ли тич ком сми слу пред ста вља ње за па да Ру си
ји је би ло дво ја ко: кон зер ва тив но и ли бе рал но. Кон зер ва тив ци су 
сма тра ли да је Ру си ја по жељ на под прет по став ком да са пра во сла вља 

3 Ви ди: Jürgen Ha ber mas, Ese ji o Eu ro pi, prev. Andy Jel čić, Škol ska knji ga, 
Za greb 2008.

4 То ма Пи ке ти, Ка пи тал у XXI ве ку, прев. Кри сти на Бо ја но вић, Ака дем ска 
књи га, Но ви Сад 2015. 
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пре ђе на ка то лич копро те стант ску ве ру и да се од рек не про све
ти тељ ства. Под тим усло ви ма Ру си ја би по ста ла ра ди кал на се стра 
Евро пи, а што са мо по се би го во ри о про ме ни у иден ти тет ском 
сми слу. Ли бе ра ли су Ру си ју са гле да ва ли у ра спо ну од скит ског до 
вар вар ског и ди вљач ког од ре ђе ња у ко ме не по сто је за ко ни, бу ду ћи 
да се сви дру ги сма тра ју љу ди ма дру гог ре да из раз ло га кла ња ња 
пред су ве ре ним. Та кво пред ста вља ње из ме ђу два ра та на ста вље но 
је и по сле Дру гог свет ског ра та у ви ду раз ли ке из ме ђу де мо кра ти је 
(ка пи та ли зам) и то та ли за ри зма (со ци ја ли зам), а пре све га са гле да
ва ња из угла да је део За па да оку пи ран од стра не Ру си је, те је сход
но то ме европ ска кул ту ра на пад ну та од ру ског вар ва ри зма и то та
ли та ри зма. На ра тив је про ме њен у том сми слу да уну тар Евро пе 
ни је ни као фа ши зам и на ци зам, док је ру ски то та ли та ри зам нај
ве ћа прет ња Евро пи од но сно За па ду, те За пад тог ба ла ста тре ба 
да се осло бо ди. То ,,осло ба ђа ње” де си ло се ру ше њем Бер лин ског 
зи да и рас та ка њем СССРа и из ну тра на ли ни ји Гор ба чо в–Јељ цин 
и ру ски ли бе ра ли, као и спо ља по сред ством Мај да на, од но сно при
ма том САД над ЕУ. Ру ски ли бе ра ли од стра не За па да вред но ва ни 
су као до бри ђа ци, ме ђу тим са до ла ском Пу ти на Хлад ни рат5 се 
на ста вља и Ру си се вред ну ју као ло ши ђа ци. Сход но то ме стра те
ги ја се од стра не за па да ме ња у сми слу ус по ста вља ња на ра ти ва 

5 Ва си лис А. Ко ро на кис, Европ ска уни ја – оту ђе на др жа ва, прев. Ми ли ца 
Цвет ко вић, Ла гу на, Бе о град 2017. Ва си лис А. Ко ро на кис у на став ку хлад ног 
ра та са гле да ва мо гућ ност до во ђе ња у пи та ње мо но лит ног од но са За па да пре ма 
Ру си ји, при че му је ви ше кри ти чан пре ма ЕУ и Ру си ји не го пре ма САД. Уо ста
лом, про чи тај мо сле де ће: 

Да нас су Евро пља ни и Аме ри кан ци у озбиљ ној не во љи. САД се 
су о ча ва с про ду же ном еко ном ском кри зом, али ће ус пе ти јер се њи хо ва 
еко но ми ја, за хва љу ју ћи Хлад ном ра ту, за сни ва на про стим здра вим осно
ва ма тр жи шне еко но ми је. У Евро пи је кри за гло бал на, ути че на све аспек
те жи во та и има сна жан со ци јал ни ка рак тер јер је за сно ва на на аске ти зму. 
Евро пља ни ви де у то ме од го вор ност Не мач ке ко ја је сво јим над моћ ним 
ути ца јем на мет ну ла аске ти зам по чи та вој Евро пи. Као ис ход, рад нич ка 
кла са ко ја не мо же исто вре ме но има ти ви ше од јед ног „кла сног не при ја
те ља”, пре тво ри ла је ан ти а ме рич ку кли му у ан ти не мач ку. За и ста, кад се 
сим бо лич но па ли за ста ва на ле ви чар ским де мон стра ци ја ма, то ни је аме
рич ка за ста ва, већ не мач ка.

Ме ђу тим, Хлад ни рат се за пра во уоп ште ни је за вр шио. Ру си, ко ји 
су вр ло ак тив ни у „по ли тич кој ко му ни ка ци ји” (ово је по ли тич ки ко рек тан 
из раз a la mo de про па ган де), при лич но су успе шни у вра ћа њу ан ти не мач ке 
кли ме, ко ја је ствар на, у ан ти а ме рич ку. Је ли то за слу га ру ске спо соб но сти 
или бе сми сле не свој стве но сти Евро пља на, оста је да се ви ди.

И док Евро пља ни мо ра ју да се бак ћу с је дин стве ним си ту а ци ја ма 
ко је ко лек тив но вођ ство Евро пе не ма моћ да ре ши (ми гра ци ја, из бе гли це, 
не за по сле ност), ми смо усред но вог Хлад ног ра та о ком ве ћи на нас не ма 
пој ма. Хлад ног ра та из ме ђу Сје ди ње них Др жа ва и Не мач ке јер Не мач ка 
од би ја (из чи сто еко ном ских раз ло га) да укљу чи ра зно вр сне снаб де ва че 
енер ги јом, то јест од би ја да пре ста не са уво зом ру ског га са.
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За па д–И сток, од но сно све што до ла зи са За па да је све тло, а све 
што до ла зи са Ис то ка је мрач но.

На ла зим за сход но да ис так нем ми шље ње Иве ра Ној ма на: 

...да уко ли ко у на шим тре нут ним пред ста вља њи ма Ру си је не 
обез бе ди те ви ше про сто ра за раз ми шља ње о то ме ка ко су ду бо ко 
уко ре ње ни обра сци ко је смо ов де раз мо три ли и да ље при сут ни као 
ре ла тив но не при знат фак тор, и ми ће мо сво јим гла со ви ма до при не
ти хор ском пе ва њу ко је по др жа ва пре о вла ђу ју ћу вер зи ју о Ру си ји 
уче ни ку ко ји ће за у век би ти на пра гу окон ча ња тран зи ци је ка Евро пи.6

То, у ства ри, го во ри и да За пад као учи те љи ца тре ба да схва
ти да ни уче ни ци не ће да при ста ју на им пе ри јал ност и на мет ну ту 
хе ге мо ни јал ност под ви дом син те зе тзв. сло бод ног тр жи шта и 
људ ских пра ва бу ду ћи да та син те за у се би но си сву ам би ва лент
ност и па ра док сал ност.

Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње шта се до га ђа са иде о ло ги јом 
људ ских пра ва као дру гом све ти њом За па да. Да ка ко, За пад из 
ра зу мљи вих раз ло га ко ји про ис ти чу из ло го са ка пи та ла/про фи та, 
не по све ћу је до вољ но па жње све ту ра да, али је од Дру гог свет ског 
ра та по све ћи вао па жњу људ ским пра ви ма, по го то во од се дам де
се тих го ди на XX ве ка, све до по ја ве те ро ри зма. На и ме, да нас су 
људ ска пра ва пре кри ве на но вом вред но шћу, но вим на ра ти вом, а 
он гла си: без бед ност.

Те ро ри зам је свет ска по шаст, што зах те ва об је ди ња ва ње за
пад не стра те ги је пред ста вље не це лом све ту на им пе ра ти ван на
чин: онај ко је са на ма, он је по тен ци јал ни при ја тељ, а онај ко је на 
су прот ној стра ни је не при ја тељ, те је као та кав он на стра ни те ро
ри ста. Чла но ви те ко а ли ци је мо гу да бу ду зе мље и њи хо ве вла де 
ко је уоп ште не по шту ју људ ска пра ва и ко је има ју, бла го ре че но, 
ау то крат ску вла ду. Све то го во ри да је без бед ност по ста ла вр хов на 
вред ност. Та кав при ступ за по сле ди цу има осна же ње НА ТО али
јан се и огром на ула га ња у вој ноин ду стриј скобез бед но сни ком
плекс, те има ју ћи на уму да су САД нај ве ћи фи нан си јер НА ТОа, 
по ста вља се пи та ње иден ти те та, од но сно са мо стал но сти ЕУ.

Ме ђу тим, ов де је реч о по сле ди ца ма ко је тре ба ле чи ти, а су
штин ско пи та ње гла си: Шта су узро ци на ста ја ња те ро ри зма ко ји 
је по стао гло бал ни про блем? На и ме, ка да су се Со вје ти за гла ви ли 
у ра ту у Ав га ни ста ну, ни је ли За пад, да би оне мо гу ћио ин ва зи ју 

6 Ивер Б. Ној ман, Упо тре бе дру гог – „Ис ток” у фор ми ра њу европ ског 
иден ти те та, прев. Ма ја Да нон, Слу жбе ни гла сник – Бе о град ски цен тар за без
бед но сну по ли ти ку, Бе о град 2011, 130.
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Со вје та и на мет нуо њи хо во по вла че ње без рат ног успе ха, ста јао 
на стра ни вер ског фа на ти зма и ти ме ути цао на на ста ја ње те ро ри
стич ке по ша сти ко ја се да нас на зи ва Ислам ском др жа вом? По моћ 
Бин Ла де ну и ње го вим са бор ци ма као сред ство вла сти тих ци ље
ва вре ме ном се окре ну ло про тив сво га твор ца. Ислам ска др жа ва 
по ста ла је гло бал ни про блем, ко ји је из ме ђу оста лог на стао као 
по сле ди ца ра за ра ња Бли ског ис то ка и се ве ра Афри ке и тзв. Арап
ског про ле ћа ко је се пре тва ра у зи му. Те ро ри зам Бин Ла де но вог 
пе ча та био је и те ка ко при су тан у Гра ђан ском ра ту у Бо сни и Хер
це го ви ни, исто та ко и на Ко со ву и Ме то хи ји, а као да За пад за то 
ни је знао! Има ју ћи то у ви ду, сма трам ире ле вант ним суд да је основ
ни узрок на ста ја ња те ро ри зма ислам ска ре ли ги ја, те би основ не 
узро ке ва ља ло по тра жи ти на дру гој стра ни и дру гом ме сту. А то 
зна чи да би, из ме ђу оста лог, би ло по треб но по све ти ти па жњу, на 
при мер, уви ди ма Ери ка Хоб сба у ма (Гло ба ли за ци ја, де мо кра ти ја, 
те ро ри зам) или Жа на Бо дри ја ра (Пакт о лу цид но сти или ин те
ли ген ци ја зла) или Жа ка Де ри де (Бе ла ми то ло ги ја).

На и ме, уни ла те рал ни про је кат нео ли бе рал не гло ба ли за ци је, 
ко ји им пе ра тив но тре ба да по ста не уни вер за лан, а ко ји као та кав 
не по зна је и не при зна је раз ли чи те кул тур не иден ти те те, на и ла зи 
на от пор тих раз ли чи то сти, ко је по при ма ју вер ски на ра тив рас по
ло жив за фа на ти зам и фун да мен та ли зам. То је по ље не по мир љи вих 
су прот но сти, од но сно фа на ти зма ко ји се ме ђу соб но ле ги ти ми шу 
и као та кви уру ша ва ју де мо кра ти ју сво де ћи је на фор мал ну про
це ду ру ис пра жње ну од би ло ка квог ле ги тим ног са др жа ја. Де ри да 
је још из ри чи ти ји, бу ду ћи да се по ње му ра ди о бе ли ци зму ко ји 
на ме ће сво је ин те ре се и сво је ви ђе ње вред но сти ко је дру ги и дру
га чи ји не же ле да при хва те, те је су коб не ми но ван, са не из ве сним 
ис хо ди ма из у зев: жр та ва, ми грант ског кре та ња ста нов ни штва и 
ег зи стен ци јал ног стра ха.

Те ро ри зам – тај до са да не по зна ти об лик ра та зах те ва раз ре
ше ње чи ји су бјект – про та го ни сти ,,же ле ће ма ши не” (Де лез и Га
та ри) за про фи ти ма, ко ји бла го гла го љи во го во ре о ли бе рал ноде
мо крат ским вред но сти ма – мо ра ју да при зна ју дру ге и дру га чи је 
вред но сти. Тај пут мо гућ је са мо по сред ством ко му ни ка тив них 
прак си, од но сно ди ја ло гом, ма ко ли ко то не ки ма чуд но зву ча ло.

Све то го во ри да Евро па, од но сно Евро пља ни, ну жно тре ба да 
се се те вла сти тог европ ског из во ра (на сле ђа): ста ро грч ког ми шље
ња, хри шћан ства, ко ји ни су би ли са мо ма те ри ја ли стич ки не го, пре 
све га, еман ци па тор ски у сми слу пре вла да ва ња раз ли ка: по на цио
нал но сти, те раз ли ка ,,го спо да ра и ро ба”, бо га тог и си ро ма шног, 
му шког и жен ског. Пре вла да ти ра ци о нал ност зна чи и схва ти ти 
људ ску при ро ду и ње ну тро дел ну ду шу ко ја тра га за при зна њем. 
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А што се ти че Евро пља на, они исто риј ски зна ју да то при зна ње 
од њих оче ку ју и Ру си и Тур ци, бу ду ћи да су они оста ви ли тра га 
на европ ском иден ти те ту. Да ка ко, Ру си по себ но, бу ду ћи да су 
хри шћа ни као и Евр о пља ни, а та ко ђе и у те ри то ри јал ном сми слу. 
Тим при зна њем при ре ђу ју се прет по став ке за сма ње ње тен зи ја 
из ме ђу ка то лич копро те стант ске ве ро и спо ве сти и ети ке и пра во
слав не ве ро и спо ве сти с јед не стра не, а с дру ге стра не по тре бан је 
но ви на ра тив ко ји го во ри о за јед нич ким вред но сти ма Ста рог и Но
вог За ве та и Ку ра на, што је мо гу ћи пут ка ве ћој са рад њи Евро пе 
и Тур ске.

2. На ја ве дру гог ду ха вре ме на

Хе гел, а по го то во Маркс, ста ја ли су на ста но ви шту да је он то
ло ги ја хо ри зон та гра ђан ског све та ка пи та ли стич ки по сре до ва на 
еко но ми ја ко ја про из во ди рас трг ну тост бив ства гра ђан ског дру
штва, ко је се огле да у огром ном ра сло ја ва њу дру штва на ма ли део 
ко ји кон цен три ше огром но бо гат ство – моћ у сво јим ру ка ма с јед не 
стра не, а с дру ге стра не се на ла зи огро ман део си ро ти ње, бе де и 
рад них љу ди.

Хе гел је ста јао на ста но ви шту да са мо др жа ва са за ко ни ма 
мо же да по сре ду је и одр жа ва гра ђан ско дру штво да се не би са мо
у ни шти ло.

Маркс је био ми шље ња да је ка пи та ли зам су бјект суп стан
ци је при вид не људ ске за јед ни це, чи ја при вид ност се огле да у про
из вод њи оту ђе њапост ва ре ња, од но сно вла да ви не ства ри над љу
ди ма чи ја ме ра је ка пи тално вац, за ко ји и ба ба мо же да по ста не 
де вој ком. Да би се ка пи тал пре вла дао Маркс, по ста је ми сли лац 
прет по став ки ре во лу ци је и ре во лу ци је са ме.

По сле су да ра тр жи шне и план ске при вре де, од но сно За па да 
и Ис то ка, кон цепт тр жи шне при вре де и де мо кра ти је са па дом 
Бер лин ског зи да иза шао је као по бед ник. Ме ђу тим, та по бе да по
ста је Пи ро ва по бе да, чи ја ман тра о Бо гу тр жи шта до се же сво је 
крај ње мо гућ но сти ви дљи ве у до са да не са гле ди вим об ли ци ма 
про из вод ње бе сми сла и без за ви чај но сти. О том про бле му све до че 
чак и они ау то ри ко ји су про фе си о нал но би ли ан га жо ва ни у ММФ, 
СБ и СТО, по пут Јо зе фа Шти гли ца или По ла Круг ма на, да и не 
спо ми ње мо ста но ви шта Акел ро фа, Пи ке ти ја и дру гих ау то ра. Њи
хов за јед нич ки суд је сле де ћи: пре те ра ну ра ци о нал ност у еко но
ми ји по треб но је об у зда ти као ман тру бес ко нач но сло бод не тр го
ви не. Исто та ко по треб но је об у зда ти зло у по тре бу зна ња, од но сно 
во љу за ра стом зна ња ко ја вр ху ни у тех ни цитех но ло ги ји, а ко ја иза 
се бе оста вља огром не про фи те и љу де чи ни ма сов но не за по сле ним. 
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Тех ни ка тре ба да пре у зи ма по сло ве ко је љу ди не мо гу да оба вља
ју, а енорм не про фи те по треб но је про гре сив но опо ре зо ва ти да би 
др жа ва одр жа ва ла сво је со ци јал не функ ци је.

Ме ђу тим, тре ба има ти на уму и суд Те о до ра Адор на да оста
је упит ностзеб ња, бу ду ћи да је чо век на у чио да це па атом ско 
је згро, не ће ли одо ле ти да не по це па чо ве чан ство. Суд је пе си ми
сти чан, али је, на жа лост, мо гућ.

Нео ли бе рал ном ка пи та ли зму са ви шком ин фор ма ци ја, ко је 
све ви ше зло у по тре бља ва, по тре бан је от пор бу ду ћи да до бар део 
љу ди чи ни су ви шним. Ова кви уви ди по ста ју јав но до бро по во дом 
ко јег ни вла да ју ћи мејнстрим не мо же ви ше да оста не по стра ни, 
те се ја вља на го вор на дру га чи је на ра ти ве ко ји бу де на ду. Свет 
да нас је углав ном ка пи та ли стич ки, али ни је ви ше пред мет са мо 
за пад ног буд ног ока, бу ду ћи да се на свет ској сце ни ја вља ју мно
ги игра чи ко ји тра же сво је при зна ње. То мо же да бу де и рат свих 
про тив свих, али по сто ји и мо гућ ност да до ђе до ре ла тив но ва ља
ног ком про ми са ко ји во ди ка раз у ме ва њу са пра вед ни јом ди стри
бу ци јом бо гат ства и мо ћи не са мо у еко ном ској ре ги ји жи во та у 
ви ду по тра ге за ети ком еко но ми је већ исто та ко и на по љу ге о по
ли тич ких вред но сти.

Пре ма то ме, из све га из ло же ног и ем пи риј ски очи глед ног 
сле ди да је овај свет ко ји ми жи ви мо (а за ко ји је дав но Еу ген Финк 
ре као да би тре ба ло да по ста ви мо пи та ње о свет ско сти све та, а не 
да пре ма ње му по сту па мо као пре ма пу ком објек ту, с об зи ром на 
то да нас свет омо гу ћу је да свет ку је мо) пре стао да бу де уни ла те
ра лан, бу ду ћи да и ЕУ и Ру си ја, а по го то во Ки на, са сво јим ор га
ни за ци ја ма и струк ту ра ма тра же при зна ње на свет ској сце ни. Дру
гим ре чи ма ис ка за но: За пад и Ис ток на ла зе се на пре крет ни ци и 
тра же ме ђу соб но при зна ње у пред ста вља њу зах те ва, пре све га про
ме њен на ра тив ка ко би ва ља но при зна ње би ло на де лу. На ја вио се 
дру ги дух вре ме на ко ји до во ди у пи та ње по сто је ће ге о по ли тич ке 
кон стан те и нео ли бе рал не ман тре ко је про мо ви шу при мат еко но
ми је над по ли ти ком, мо ра лом и пра вом, а ти ме и хе ге мо ни јал но
им пе ри јал ни при ступ дру ги ма и дру га чи ји ма.

3. Од нос ЕУ пре ма Ср би ји

Европ ске си ле у XIX и XX ве ку у бит ном сми слу су ути ца ле 
на Ср би ју и Ју го сла ви ју. Ср би ја је сво ју исто ри ју про жи вља ва ла 
са по де ла ма на сло бо дар ску и по да нич ку ели ту: од Оби ли ћа и Бран
ко ви ћа до да на шњег да на. А то упра во све до чи да је срп ско ста но
ви ште би ло ми шље но/де ла но у бит ном исто риј ском дис кон ти нуи
те ту. Ка ко пре та ко и данда нас, на ла зи мо се пред пи та њемпро
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бле мом од ре ђе ња (са мо о дре ђе ња) – шта је срп ско ста но ви ште? – на 
ко је ути чу тра ди ци ја (иден ти тет) и на ја вље ни дух вре ме на.

Да би смо по ку ша ли да се на ђе мо на тра гу мо гу ћег и при хва
тљи вог од го во ра, по треб но је узе ти у об зир од ре ђе на огра ни че ња. 
Јед но од бит них огра ни че ња огле да се у ви ду ре ви зи је но ви је исто
ри је Евро пе. По слу жи ће мо се по ду жим ци та том Нор ма на Деј ви са 
из обим не сту ди је Евро па – јед на исто ри ја:

Мно ги од рат них сте ре о ти па су се одр жа ли, по себ но у по гле ду 
Ис точ не Евро пе. Мо же се за па зи ти ја сна хи је рар хи ја у пер ци пи
ра њу и раз ли чи тих на ци ја, а ко ја је по ве за на са сте пе ном слу же ња 
са ве знич кој свр си. Че си и Ср би, на при мер, ко ји су има лу ду гу 
тра ди ци ју са рад ње са Ру си јом и не при ја тељ ства пре ма Не мач кој, 
до бро су се укло пи ли у са ве знич ки на црт. За то су мо гли би ти по
здра вље ни као „хра бри”, „при ја тељ ски” – ба рем, до ра то ва у Бо сни. 
Сло ва ци, Хр ва ти и бал тич ки на ро ди, за ко је се сма тра ло да су од
ба ци ли при ја те ље са за па да или да су ко ла би ра ли са не при ја те љем, 
ни су за слу жи ли та кве ком пли мен те. По ља ци се, као и обич но, 
ни су укла па ли ни у чи ји на црт. Од у пи ру ћи се не мач кој агре си ји, 
очи глед но је да су би ли „из дај ни ци”, „фа ши сти”, „нео д го вор ни”, 
„ан ти де мо кра те”. И Укра јин ци се од у пи ру свр ста ва њу. Ма да су ве
ро ват но под не ли ве ће жр тве у људ ству од свих европ ских на ци ја, 
глав ни по ли тич ки циљ им је био да по бег ну од со вјет ске и ру ске 
до ми на ци је. Нај бо ље што се мо гло ура ди ти са та ко не згод ном на
ци јом би ло је пре тва ра ти се да не по сто ји, не при хва ти ти ста ру 
ца ри чи ну из ми шљо ти ну о то ме ка ко су они „ма ли Ру си”. У ствар
но сти ни су би ли ни ма ли ни ти Ру си (Укра ји на).

У сфе ри по ли ти ке са ве знич ки на црт је био ка менте ме љац на
вод ног „по себ но од но са” САД и Ује ди ње ног Кра љев ства и је дан од 
из во ра ис кљу чи ва ња де мо крат ске Не мач ке и де мо крат ског Ја па на из 
те ла као што су Са вет без бед но сти Ује ди ње них на ро да. То је јав но 
по ка за но ка да је је дан бри тан ски пре ми јер из гр дио фран цу ског пред
сед ни ка упо ре ђу ју ћи вред ност Маг на кар те и По ве ље о пра ви ма чо
ве ка, или ка да су из гле ди за на ста ја ње европ ске „су пердр жа ве” 
од јек ну ли при зву ком Ти та или Чер чи ла. Она је би ла у по за ди ни гла
са ња ка да је бри тан ски До њи дом до нео за кон о рат ним зло чи ни ма 
ко ји се огра ни ча ва са мо на не де ла из вр ше на „у Не мач кој или на те
ри то ри ји под не мач ком кон тро лом” – као да се дру ги рат ни зло чи ни 
не ра чу на ју. Ње но при су ство се осе ћа ло и при ли ком отва ра ња Ме
мо ри јал ног му зе ја хо ло ка у ста у Ва шинг то ну, ма да је то спор но.

Ме ђу тим, мо жда је ути цај са ве знич ког на цр та нај у оч љи ви ји 
у ре ак ци ја ма на пад ко му ни зма по сле 1989. го ди не. Из би ја ње „гор
би ми је”, да ва ње пред но сти це ло ви то сти рат них са ве зни ка (пр во 
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СССРу, а за тим Ју го сла ви ји), по том на мер но бр ка ње па три о ти зма 
са на ци о на ли змом у Ис точ ној Евро пи, све се то мо же об ја сни ти 
је ди но по сред ством ра ни је утвр ђе них, исто риј ских ре флек са. За
пад но ми шље ње је тек уз по моћ спор ног при ла го ђа ва ња на у чи ло 
да „Ру си ја” и „Со вјет ски Са вез” ни су иста ствар, да је Гор ба чов био 
на че лу јед ног омр зну тог ре жи ма, да је ју го сло вен ска фе де ра ци ја 
би ла ор га ни за ци ја ко му ни стич ког фрон та, да је нај ек стрем ни ји на
ци о на ли зам по ти цао од ру ко вод ства Ср би је, или да су Ли тва ни ја, 
Сло ве ни ја, Укра ји на или Хр ват ска по себ не европ ске на ци је, ко је 
ле ги тим но тра же др жав ност. Спо зна ја да је За пад био у за блу ди у 
ве зи с мно гим европ ским пи та њи ма не ми нов но је по ја ча ла зах те ве 
да се на пра ви ре ви зи ја европ ске исто ри је.7

По ста вља се пи та ње има ли шта ја сни је од овог тек ста Нор ма
на Деј ви са. На и ме, За пад на Евро па са сво јом иде јом о ује ди ње ној 
Евро пи на сто ја ла је да се отрг не од аме рич кобри тан ског за гр ља
ја на на чин са зна ња ко ри шће ња рас па да СССР и раз би ја ња Ју го
сла ви је на вод но због иде о ло шких раз ло га (,,омр зну ти ре жим” или 
,,ор га ни за ци је ко му ни стич ког фрон та”) и да се ре ви зи јом но ви је 
исто ри је Евро пе за пад на сли ка Евро пе пре не се на Ис точ ну Евро
пу. Оту да су као не по сред ни ре зул тат те иде је и ње не тра па ве 
ре а ли за ци је мно ги на ро ди на гра ђе ни др жа ва ма са пре фик сом де
мо крат ски, би ло да су на ста ле на ми ран на чин, или пак ет нич ким 
чи шће њем и про го ном на ро да са њи хо вих ве ков них ог њи шта, као 
што је то нео спор но слу чај са срп ским на ро дом у Хр ват ској, или 
пре се да ном са ста но ви шта ме ђу на род ног пра ва ка да је у пи та њу 
Ко со во и Ме то хи ја.

Пре ма то ме, пред ста вља ње ЕУ Ср би ји у вре ме раз би ја ња СФРЈ, 
про го на срп ског на ро да из Хр ват ске, бом бар до ва ње НА ТОа, де
мон ти ра ње СЦГ (Ср би је и Цр не Го ре), ха шки про це си, те оти ма ње 
Ко со ва и Ме то хи је, као и ам би ва лен тан при ступ ре а фир ма ци ји 
иде је о тзв. Ве ли кој Ал ба ни ји, све те жи по ло жај срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји и рас пи ри ва ње ре то ри ке око Пре ше ва, Бу ја
нов ца и Ме две ђе, а не што сла би јег ин тен зи те та и у Ра шкој, с јед не 
стра не, а с дру ге стра не отва ра ње по гла вља као про це са при сту
па ња ЕУ, све до че о ви ше не го про бле ма тич ном и не пра вед ном 

7 Нор ман Деј вис, Евро па – јед на исто ри ја, прев. гру па пре во ди ла ца, Ve ga 
me dia, Но ви Сад 2005, 41. За раз ли ку од Нор ма на Деј ви са, Ђу ра сел сма тра да 
Гр ци и Сло ве ни ни ка да ни су ни при па да ли Евро пи и за њих је ре зер ви сан иден
ти тет из ме ђу ,,неза пад ног и ,,неевроп ског”, чи ме се го во ри да је Евро па = За пад. 
,,Ис точ ну Евро пу, би ло да се ра ди о ви зан тиј ској, пра во слав ној, сло вен ској, ото
ман ској, бал кан ској или со вјет ској Евро пи – тре ба ло је трај но ста ви ти ван гра
ни ца”, исто, 43.
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пред ста вља њу ЕУ Ср би ји. Да ка ко, тај про бле ма ти чан при ступ ЕУ 
Ср би ји усло вљен је и од но сом САД пре ма ЕУ, а та ко ђе и пре ма 
Ср би ји. Про је кат СА Д–ЕУ сма тра се не де фи ни са ним про јек том 
упра во из раз ло га што ЕУ, на ро чи то по сле Брег зи та, ни са ма не 
зна шта ће и ку да ће. Скуп, а не са вез др жа ва, скуп др жа ва и скуп 
ре ги о на, без вла сти те вој нобез бед но сне док три не, а у за ви сно сти 
од НА ТО али јан се и са де ли мич ним ути ца јем у СБ, ММФ, Свет ској 
бан ци и СТО. Та ква ЕУ пред ста вља се бе, ме та фо рич ки ре че но, 
кроз Ли гу шам пи о на, Ли гу Евро пе, ре ги о нал не и на ци о нал не шам
пи о на те у фуд ба лу и ко шар ци. Ко ли ко еко ном ске мо ћи то ли ко 
ли га, па ни је ли то сли ка ЕУ у ви ше бр зи на, од но сно ви ше ли га?! 
Мо гу ће је да је за не ко га наш суд вр ло упи тан: ЕУ не са мо да нам 
се, од кра ја осам де се тих го ди на XX ве ка до да нас – 2017. го ди не 
– ни је пред ста ви ла у до бром све тлу и на ме ра ма не го и су прот но од 
то га: као не прин ци пи јел на и не пра вед на. Та не пра вед ност ни је 
пот пу но ви дљи ва у са да шњем ре то рич ком сми слу, али су штин ски 
ње на ло ги ка је вр ло схва тљи ва, иа ко се ЕУ пред ста вља као нај
зна чај ни ји еко ном ски парт нер Ср би ји, уз ра зно вр сне до на ци је и 
при ступ ност европ ским фон до ви ма, што до при но си за у ста вља њу 
па да жи вот ног стан дар да на шег ста нов ни штва. Ме ђу тим, под овим 
прет по став ка ма, ко је су нео ли бе рал не, мно ги ау то ри сма тра ју да 
је Ср би ји по треб но сле де ћих 25 го ди на ка ко би до сти гла жи вот ни 
стан дард ЕУ.

Уко ли ко ЕУ и да ље бу де под па тро на том мо ћи САД плус 
НА ТО, та да ће ЕУ пред Ср би ју при кра ју отва ра ња и за тва ра ња 
по гла вља ис по ста ви ти де фи ни ти ван услов Ср би ји у сле де ћем сми
слу: Ко со во и Ме то хи ја мо ра има ти сто ли цу у УН и то Ср би ја мо ра 
да при хва ти, или од члан ства у ЕУ не ма ни шта. А уко ли ко не до ђе 
до уза јам ног ува жа ва ња ЕУ и Ру си је, та да ће ЕУ из ри чи то зах те
ва ти да Ср би ја сле ди за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку, 
што зна чи уво ђе ње санк ци ја Ру си ји и при сту па ње НА ТО али јан
си. Ре ћи ће ко ми си ја ЕУ и Пар ла мент ЕУ – ако то не ће те оста ће те 
ван ЕУ. Ре то рич ки, а уства ри вр ло ци нич но, ре ћи ће: ми вас не уце
њу је мо, на ва ма је из бор хо ће те ли да при хва ти те вред но сти ЕУ 
од но сно За па да или не ће те, као и то ли ко пу та ра ни је по мно гим 
пи та њи ма.

Евро па ре ги о на као про је кат ин си сти ра ће у свом пред ста вља
њу на ре ги о на ли за ци ји Ср би је, да ка ко у ре то рич ком сми слу: са 
свр хом раз во ја де мо кра ти је, по де ла на 4 ре ги о на. Вој во ди на, Бе о
град са Шу ма ди јом, Сан џак и Пре ше во, Бу ја но вац и Ме две ђа, као 
део спољ ног ре ги о на – За пад ног Бал ка на. Та ко ре ги о на ли зо ва на 
Ср би ја би ће по же љан де мо крат ски про стор ко ји ће мо ћи да кон тро
ли ше јед на или не ко ли ко не чи јих на ци о нал них или мул ти на цио
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нал них ком па ни ја, за ко је ће мо сви да ра ди мо, сла ве ћи у име скром
них на јам ни на вла сти то пост мо дер но роп ство. А све то го ре на ве
де но ва жи под прет по став ком ели ми ни са ња сло бо дар ског прин ци па 
из ет ноп си хо ло шког те ме ља срп ског на ро да, ко ји се већ да нас на
сто ји пред ста ви ти кроз на ра тив по сто је ћег де ла мејнстри ма у сми
слу да НА ТО али јан са ни је ни би ла то ли ко ло ша по нас ка ко ми 
то ми сли мо, с об зи ром на то да ће у бу дућ но сти НА ТО би ти га рант 
срп ске бе зед но сти и за шти ти ће нас од ру ских вар ва ра или, но во
го во ром ис ка за но, на ро да са бит ним мањ ком де мо крат ског ка па
ци те та.

Ако по ђе мо од прет по став ке да по сто ји мо гућ ност гри же са
ве сти За па да за све оно што је учи ње но Ср би ји кра јем XX ве ка до 
да нас, и ако се узме у об зир да је За пад омо гу ћио, у са гла сју са ре
ви зи јом но ви је исто ри је Евро пе, мно гим на ро ди ма да ство ре на
ци о нал не др жа ве, или пак из ми шље ним на ци ја ма да са ња ју сво је 
ве ли ке сно ве, он да би мо гло на де лу да бу де при са је ди ње ње Ре пу
бли ке Срп ске Ср би ји. Та кав сце на рио ис пра вио би бар де ли мич но 
не прав ду ко ју је За пад (САД+ЕУ) на нео срп ском на ро ду.

4. Од нос Ср би је пре ма ЕУ и дру ги ма

Пред ста вља ње Ср би је пре ма ЕУ у се би но си на ду за пра вед
но шћу ко ја је до са да у бит ном сми слу из о ста ла из про стог раз
ло га што у су сре ту са нео ли бе рал ном еко но ми јом, као еко но ми јом 
ко ју ка рак те ри ше по хле па, не ма ме ста прав ди, а по го то во пра вед
но сти. Нео ли бе рал на еко но ми ја са сво јим ман тра ма: при ва ти за
ци јом, ли бе ра ли за ци јом, стан дар ди за ци јом и де ре гу ла ци јом ма ње 
раз ви је не зе мље, или, ка ко се но во го во ром на зи ва ју – зе мље у тран
зи ци ји, осу ђе не су на дуг рок на си ро ма штво и про да ју сво га вла
сни штва моћ ним ин ве сти то ри ма. Та ко ђе, за пад ном мејнстри му 
Ср би ја је и да ље вр ло сум њи ва због свог од но са пре ма Ру си ји, а 
де лом и Ки ни, што нас ка рак те ри ше као не си гур не ђа ке. Да ка ко, 
на ше пред ста вља ње у укуп ном XX ве ку за За пад је про бле ма тич но, 
бу ду ћи да је За пад из вр шио ре ви зи ју но ви је исто ри је Евро пе XX 
ве ка, а та ре ви зи ја бе ло да но се же и до 2017. го ди не.

По ли ти ка Ср би је, од но сно ста но ви ште Ср би је, пред ста вља 
се у јав ном мејнстри му на сле де ћи на чин: Ко со во и Ме то хи ја је 
са став ни део Ср би је, члан ство у ЕУ ни је у ни ка квој су прот но сти 
са раз ви ја њем при ја тељ ских и иден ти тет ских од но са са Ру си јом, 
те ва ља ним од но си ма са Ки ном као ра сту ћом си лом на ме ђу на
род ној сце ни и про дук тив ном са рад њом са САД, као и на сто ја њем 
Ср би је да бу де фак тор ста бил но сти на За пад ном Бал ка ну. Уз то, 
у јав ном жи во ту Ср би ја сто ји на ста но ви шту да же ли са рад њу са 
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НА ТО али јан сом кроз парт нер ство, али да пу но прав но члан ство 
у НА ТОу ни је по же љан про је кат бу ду ћи да се Ср би ја опре де ли ла 
за вој ну не у трал ност, што се од но си на све вој но бе збед но сне са ве зе.

Огра ни че ња ова квом пред ста вља њу Ср би је су вр ло број на и 
иза зов на: 

1) Сан кци је ЕУ (За па да) пре ма Ру си ји; 2) На пе ти од но си из
ме ђу ЕУ и Тур ске; 3) По ја вљи ва ње про бле ма уну тар од но са из ме ђу 
САД и Не мач ке; 4) Све зе мље Бал ка на су чла ни це НА ТО али јан се; 
5) Еко ном ски смо нај ви ше упу ће ни ка ЕУ; 6) Ве ћи на чла ни ца ЕУ 
је при зна ла Ко со во и Ме то хи ју као са мо стал ну др жав ну тво ре ви ну; 
7) Из ра же на сум ња од стра не За па да пре ма чвр шћим ве за ма из
ме ђу Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. Сва ко ово огра ни че ње пред ста
вља штап у ру ка ма ЕУ од но сно За па да. А то ујед но све до чи и о 
сле де ћем: Ср би ја не мо же се би до зво ли ти да не ма ал тер на ти ву, а 
ал тер на ти ва се огле да у ис тра ја ва њу да Ср би ја пре до чи сво је ин
те ре се и вред но сти по пут дру гих на ро да на Бал ка ну, чи је ин те ре
се да нас за сту па ју САД, Ве ли ка Бри та ни ја и мно ге зе мље ко је су 
чла ни це ЕУ. Дру гим ре чи ма, оно што је До сто јев ски го во рио Ру
си ма – да са зна ју да су Ру си – то ва жи и за Ср бе. Ми ха и ло Ђу рић 
је сво је вре ме но за сту пао ста но ви ште да Ср би тре ба да се вра те на 
по че так, а то зна чи да са зна мо у овом ду ху вре ме на ко смо и да 
на тај на чин ар ти ку ли ше мо вла сти то ста но ви ште. То ста но ви ште 
је по сре до ва но ин те ре си ма и вред но сти ма, су сре том тра ди ци је и 
мо дер но сти, од но сно За па да и Ис то ка, што се у ства ри пред ста вља 
су сре том Евро пе и Ру си је у јед ном мул ти по лар ном све ту ко ји 
омо гу ћу је пред ста вља ње и при зна ње сва ког на ро да и сва ке зе мље 
ко ја на ва љан и од го во ран, а то зна чи про све ћен (сло бо дан) на чин, 
зах те ва при зна ње пра вед но сти по сред ством ко му ни ка тив них 
прак си. Уко ли ко то не бу де на де лу, Ср би ја ће по тра жи ти ал тер
на ти ву из ван ЕУ, бу ду ћи да ће на тај пут би ти при ну ђе на уко ли ко 
уоп ште бу де хте ла да оп ста не и као зе мља и као на род.




