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п о г л е д и

ко је то за 3.257 ви ше од бро ја ко је на во-
ди пр во сте пе но ве ће у слу ча ју Ра до ва на 
Ка ра џи ћа, по ста вља се пи та ње ка ко је то 
уоп ште би ло мо гућ но. По свој при ли ци, 
на том гро бљу са хра ње ни су и они ко ји су 
по ги ну ли на ме сти ма да ле ко од Сре бре-
ни це, или су умр ли при род ном смр ћу. И 
све је то „исти на“ о Сре бре ни ци.

Још ве ћу за бу ну у ову „исти ну“ уне ли су 
би рач ки спи ско ви за из бо ре сеп тем бра 

1996. го ди не, на ко ји ма се на ла зи ло чак 
2.016 му сли ма на за ко је се ка сни је твр ди-
ло да су би ли по би је ни то ком на вод ног 
ге но ци да у Сре бре ни ци. Ка ко су мно ги 
од њих и гла са ли, по ста вља се пи та ње 

ка ко су мр тви љу ди, ако су ствар но би ли 
по би је ни, мо гли гла са ти. У то ту га љи во 
пи та ње Ха шки три бу нал, на рав но, ни је 
се упу штао.

Је два да тре ба ре ћи да ха шке су ди је не 
са мо да ни су хте ле, не го ни су ни мо гле 

да утвр де пра ву исти ну о свим зби ва њи-
ма по сле па да Сре бре ни це јер за то ни су 
има ле ни од го ва ра ју ће зна ње ни по треб-
но ис ку ство. А и за што би су ди је ко је су 
по ку пље не из ко је ка квих пра во суд них 
бу џа ка, да не ка жем с ко ца и ко ноп ца, 
уоп ште гу би ле вре ме да на овим фар сич-
ним су ђе њи ма утвр ђу ју пра ву чи ње нич ку 
исти ну.

Ка ко ми ни стар ка прав де Не ла Ку бу ро-
вић уоп ште не ма пој ма ка ко Ха шки 

три бу нал утвр ђу је чи ње нич ну, а на ро-
чи то исто риј ску исти ну, сло бо дан сам да 

њој и на пред њач ким при ши пе тља ма, ко је 
гла са ју ка да се звон це огла си, пре до чим 
не ке од исто риј ских „исти на“ ко је је овај 
Три бу нал утвр дио у сво јим пре су да ма и у 
слу ча ју Че ле би ћи. На ве шћу два при ме ра 
из ових пре су да ко је ћу од мах кри тич ки 
ис пи та ти.

„Сва ки од ових на ро да, Му сли ма ни, 
Ср би и Хр ва ти, имао је у сред-

њем ве ку пе ри од сво га цар ства и сво је 
ве ли чи не.“

До бар део овог ис ка за је чи ста из ми-
шљо ти на. Му сли ма ни ни ка да ни су 

има ли сво ју др жа ву, а ка мо ли цар ство; 

Хр ва ти су има ли са мо кра ље ви ну до 1102. 
го ди не, док су Ср би има ли др жа ву ко-
ја је до сти гла свој вр ху нац у Ду ша но вом 
цар ству.

„Не по сред но по сле Пр вог свет ског 
ра та и у окви ру рас па да Хаб сбур-

шког цар ства, ство ре на је Кра ље ви на Ср-
ба, Хр ва та и Сло ве на ца, ује ди ња ва њем 
Кра ље ви не Ср би је, ко ја се већ у ХIХ ве-
ку из бо ри ла за не за ви сност од Тур ске, са 
Цр ном Го ром, ко ја је та ко ђе би ла не за ви-
сна кне же ви на, Хр ват ском, Сло ве ни јом и 
Бо сном и Хер це го ви ном.“

Овај ис каз та ко ђе пред ста вља гру бо 
из вр та ње исто риј ских чи ње ни ца. 

Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
ство ре на је 1. де цем бра 1918, по окон-
ча њу Пр вог свет ског ра та и рас па да 
Аустро у гар ске, про кла ма ци јом ре ген та 

Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, као јед но-
стра ним ак том, та ко што се про ши ре-
на Кра ље ви на Ср би ја, у чи ји су са став 
прет ход но ушле срп ска Вој во ди на и Цр на 
Го ра, ује ди ни ла с ет но граф ским под руч-
јем Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба из скло па 
бив ше Аустро у гар ске.

Ако је Ха шки три бу нал пра вио ова-
кве кар ди нал не гре шке при ли ком 

пре су ђи ва ња о ва жним исто риј ским 
чи ње ни ца ма, за што би му се уоп ште ве-
ро ва ло да је тач но утвр ђе но ко ли ко је 
му сли ман ских за ро бље ни ка ствар но по-
би је но по сле па да Сре бре ни це, по што се 
то ни је мо гло учи ни ти ако се прет ход но 
од бро ја екс ху ми ра них ли ца не оду зму 
она ко ја су на том под руч ју стра да ла у 
прет хо дим бор ба ма или при ли ком по ку-
ша ја да под оруж јем стиг ну до Ту зле? И 
ка ко је на шим за ко но дав ци ма мо гло па-
сти на па мет да за пре те те шким ка зна ма 
они ма ко ји оспо ра ва ју број ке жр та ва ко је 
у не ко ли ким пре су да ма на во ди Ха шки 
три бу нал?

На са мом кра ју, об ја снио бих не у кој 
ми ни стар ки Не ли Ку бу ро вић до кле 

до се же деј ство суд ске пре су де као та-
кве. Она оба ве зу је са мо in fo ro ex ter no, 
и то не све љу де, не го са мо осу ђе ног и 
ли ца ко ја над њим из вр ша ва ју до су ђе ну 
ка зну, док сви оста ли је ди но не сме ју то 
из вр ше ње осу је ћи ва ти. И ни шта ви ше 
од то га. Пре су да, ме ђу тим, не мо же и не 
сме оба ве зи ва ти in fo ro in ter no, у са ве сти 
сва ког по је дин ца, та ко да и осу ђе ни мо же 
сло бод но го во ри ти о сво јој пре су ди, ко ју 
ина че из вр ша ва, и твр ди ти да је не за ко-
ни та и не пра вед на. Да ли је мо гућ но да 
то Не ла Ку бу ро вић не зна?

Но, да бих је бар уз др мао у ње ном љи-
га вом при кла ња њу на ло зи ма ко ји 

до ла зе из стра них ку хи ња, по ста ви ћу јој 
сле де ће пи та ње. По што ге не ра лу Рат ку 
Мла ди ћу још ни је из ре че на ни пр во сте-
пе на пре су да, да ли би ње го ви адво ка ти 
мо гли и сме ли да у жал би на пр во сте-
пе ну пре су ду твр де да је број по би је них 
му сли ман ских за ро бље ни ка по сле па да 
Сре бре ни це не у по ре ди во ма њи од бро ја 
ко ји се на во ди у пре су ди и да се то кри-
вич но де ло уоп ште не мо же ква ли фи ко-
ва ти као ге но цид? Би ло би до бро да она 
од мах јав но од го во ри на ово пи та ње да 
не би сво је ко ле ге по стру ци, ко ји ће ову 
жал бу пи са ти у Бе о гра ду, из ло жи ла те-
шком кри вич ном про го ну.

Ето до че га све до во ди по вам пи ре ње 
де лик та ми шље ња.

Ја су ши Ака ши, спе ци јал ни пред став ник Ује ди ње них 
на ци ја, из ри чи то је зах те вао од срп ских вла сти да 
одо бре од ла зак му сли ма на из Сре бре ни це, о че му 
све до чи сле де ћи ње гов те ле грам ге не рал ном  
се кре та ру УН: „На кон кон сул та ци ја с бо сан ском  
вла дом и да би се из бе гла да ља ху ма ни тар на  
ка та стро фа, би ће за тра жен при ста нак бо сан ских 
Ср ба да омо гу ће свим ста нов ни ци ма Сре бре ни це, 
укљу чу ју ћи све љу де да оду у Ту злу, ако то по же ле.“  
По том су одр жа на два са стан ка пред став ни ка  
Ује ди ње них на ци ја и срп ских вој них вла сти на  
ко ји ма је до го во ре но да UN HCR ор га ни зу је пре воз 
му сли ма на из Сре бре ни це за Ту злу, а да срп ске  
вла сти обез бе де ауто бу се. Не ма, да кле, ни ка кве 
сум ње да је пу ка лаж тврд ња пр во сте пе ног ве ћа да 
су му сли ман ске же не, де ца и ста ри ји му шкар ци на 
си лу, про тив сво је во ље, про те ра ни из Сре бре ни це 
за Ту злу, што је на вод но би тан еле мент ге но ци да.
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Раз го вор во дио: Сло бо дан Ерић

С 
ер геј Алек сан дро вич Ми хе јев је-
дан је од нај за па же ни јих ру ских 
по ли тич ких ко мен та то ра и ана-
ли ти ча ра ме ђу на род них од но са. 
Ра дио је као екс перт у Цен тру за 
по ли тич ку тех но ло ги ју, био је и 

ди рек тор Цен тра за по ли тич ку кон јунк-
ту ру. Чест је гост у те ле ви зиј ским еми си-
ја ма нај ве ћих ру ских те ле ви зиј ских ста-
ни ца, и је дан је од во де ћих ко мен та то ра 
на Ра ди ју Ве сти ФМ.
Шеф је Струч но-са ве то дав ног са ве та Ре-
пу бли ке Крим. На зах тев др жав них ор га-
на Ли тва ни је, ад ми ни стра ци ја у Бри се лу 
за бра ни ла је Ми хе је ву ула зак на те ри то-
ри ју ЕУ.

По што ва ни го спо ди не Ми хе јев, чи тав 
свет је под им пре си јом из бо ра До нал да 
Трам па. У ком прав цу ће Трамп усме
ри ти ме ђу на род не од но се? Да ли сма
тра те да ће но ви аме рич ки пред сед ник 
по зи тив но ути ца ти на ру скоаме рич ке 
од но се?
- Не чи ни ми се да Трамп у гла ви има не ки 
це ло вит план ка ко да гра ди но ву ме ђу-
на род ну по ли ти ку. Има не ке по је ди нач-
не ста во ве, на при мер да САД не тре ба 
та ко мно го да пла ћа ју евро а тлант ску со-
ли дар ност, или да др жа ве НА ТО-а тре ба 
да пла ћа ју сво је уло ге, или да је про тив 
из ме шта ња про из вод ње у Ки ну. Чи ни ми 
се да не ма не ку је дин стве ну и хар мо нич-
ну сли ку но вог свет ског по рет ка. Ја сно је 
са мо јед но: у це ли ни, он сма тра да Аме-
ри ка тре ба да оста не ли дер, али то ли-
дер ство мо же би ти ре а ли зо ва но на дру ге 
на чи не. Ето, то је све што се мо же ре ћи о 

Трам пу. Он сма тра да је бло ков ско раз ми-
шља ње умно го ме за ста ре ло, да је бо ље из-
гра ђи ва ти парт нер ске од но се, а при том 
Аме ри ка тре ба ма ње да пла ћа и ви ше да 
до би ја, и да тре ба да об у зда ва сво је кон-
ку рен те, али у пр вом ре ду кон ку рен те из 
сфе ре еко но ми је. А са кон ку рен ти ма из 
вој но-по ли тич ке сфе ре, ко ји се не мо гу 
по бе ди ти, као што је Ру си ја, са њи ма је 
бо ље до го ва ра ти се. Тим пре што Ру си ја у 
сфе ри еко но ми је ни је кон ку рен ци ја. Али 
по сто ји шан са да ће Аме ри ка по че ти да се 
ме ња, ма да ће то би ти ја ко те шко јер има 
вр ло мно го про тив ни ка та квим те жња ма, 
и уну тар САД, и у ино стран ству. На при-

мер, у Евро пи и у др жа ва ма НА ТО-а, у 
др жа ва ма бив шег со вјет ског бло ка...
Што се ти че од но са са Ру си јом, по сто ји 
шан са да се од но си по бољ ша ју и она и 
про из и ла зи из овог Трам по вог ви ђе ња 
си ту а ци је. Oн је го во рио да си ту а ци ју у 
Укра ји ни не ви ди као опа сност за аме-
рич ке ин те ре се, што зна чи да ће Аме ри-
ка сма њи ти сво ју ак тив ност по пи та њу 
Укра ји не, и упра во за то је са да По ро шен-
ко за о штрио си ту а ци ју око Дон ба са. Он 
је го во рио да се у прин ци пу са Ру си јом 
мо же на ћи за јед нич ки је зик и са ра ђи ва ти 
по пи та њу бор бе про тив ме ђу на род ног 
те ро ри зма, а то зна чи да ће се мо жда на-

 
СЕР ГЕЈ АЛЕК САН ДРО ВИЧ МИ ХЕ ЈЕВ, РУ СКИ  
ПО ЛИ ТИ КО ЛОГ, У ИН ТЕР ВЈУУ ЗА „ГЕ О ПО ЛИ ТИ КУ“

Цен тар иде о ло шког  
гло ба ли зма пре ме шта  
се у Евро пу
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ћи но ви фор ма ти по пи та њу Си ри је, па 
мо жда чак и у Ира ку. У прин ци пу, Ру-
си ја мо же би ти ње го ва шан са да по стиг-
не не ки ви дљив успех и да уну тар САД 
то пред ста ви као свој успех и да не ги ра 
оп ту жбе да ни шта не раз у ме у спољ ној 
по ли ти ци.

Да ли се по бе сним ре ак ци ја ма ве ли ких 
гло бал них ме ди ја мо же за кљу чи ти да је 
по раз Хи ла ри Клин тон на пред сед нич
ким из бо ри ма у САД у ства ри био по раз 
гло ба ли стич ких сна га?
- Да, на рав но, то је очи глед но, па чак ни 
они са ми то не кри ју. Хи ла ри Клин тон 
је за и ста пред ста вља ла гло ба ли стич ки 
ло би и оне љу де ко ји већ го ди на ма спро-
во де јед ну те исту по ли ти ку: до ми на ци ја 
САД, бло ков ски си стем, по ку ша је да се у 
сфе ру ути ца ја САД увла че но ве др жа ве, 
ства ра ње и по др шка но вим по ли тич ким 
ре жи ми ма ло јал ним САД, ор га ни зо ва ње 
обо је них ре во лу ци ја... Хи ла ри Клин тон 
је пред став ник упра во те гру пе аме рич-
ког еста бли шмен та. И Оба ми на су ма ну та 
ак тив ност по след њих ме се ци ман да та, то 

јест огром на ко ли чи на ра зних на ред би и 
од лу ка ко је ре гу ли шу гло бал на пи та ња, 
по ка зу је ка ква би би ла Хи ла ри Клин тон. 
По не кад код нас у Ру си ји ли бе рал на опо-
зи ци ја и про за пад ни по је дин ци го во ре да 
ни је тре ба ло да се бо ји мо Хи ла ри Клин-
тон, да је она чак и пред ви дљи ви ја не го 
Трамп и да би мо жда са њом све би ло у 
ре ду, да је све то пред из бор на ре то ри ка, 
а да би у ства ри са њом био мо гућ до го-
вор. Ми слим да је то лаж, ми се са њом 
не би смо до го во ри ли и Оба ми на ак тив-
ност, ко ји је као по ди вља ли прин тер из-
да вао сва ка кве на ред бе, го во ри ка ква би 
би ла Хи ла ри. Ме ни се чи ни да је Оба ма 
по ку ша вао да ура ди оно што је тре ба ло 
да ура ди Хи ла ри, али она то ни је ус пе-
ла по што ни је по ста ла пред сед ник. По 
мом ми шље њу, упра во за то Трамп са да 
има ве ли ке про бле ме са име но ва њем ка-
дро ва, про бле ме са ор га ни зо ва ним ма-
сов ним де мон стра ци ја ма у САД. Он је 
за и ста уда рио на по зи ци је аме рич ког 
еста бли шмен та и упра вљач ке кла се ко ја 
је у спољ ној по ли ти ци за сту па ла те о ри ју 

екс пан зи је, те о ри ју обо је них ре во лу ци ја, 
ус по ста вља ња аме рич ких вред но сти или 
псе у до вред но сти и гло бал не до ми на ци је. 
Ти љу ди се са да осе ћа ју по бе ђе ним и њи-
хо ва ре ак ци ја је ве о ма агре сив на ве о ма су 
нер во зни, вр ло не за до вољ ни и ми слим да 
ће де ло ва ти. По ку шај Трам па да иза ђе из 
гло ба ли стич ке па ра диг ме би ће под вр-
ло ве ли ким и оштрим при ти сци ма. Али, 
у овом тре нут ку, сâма по бе да Трам па је 
ве ли ки по раз и ве ли ка не сре ћа тих сна га. 
Ме ђу тим, не бих пре у ве ли ча вао кри тич-
ност си ту а ци је и не ми слим да је реч о 
ра ди кал ном по ра зу. Реч је о тен ден ци ји: 
из бор Трам па по ка зао је тен ден ци ју да је 
гло ба ли стич ки мо дел већ сви ма до са дио, 
па су се чак и у САД по ја ви ли љу ди ко ји 
га сма тра ју по гре шним, ко ји га сма тра ју 
про тив реч ним чак и ин те ре си ма са мих 
САД. То је ја ко ин те ре сант но и, на кра ју 
кра је ва, и чуд но, за то што ни шта слич-
но ни смо мо гли чу ти још од по чет ка 20 
ве ка. Да на шња аме рич ка гло ба ли стич-
ка по ли ти ка фор ми ра ла се по сле Дру гог 
свет ског ра та, 50-их-60-их го ди на, од но-
сно по сле 1945. го ди не. А по чет ком ве ка 

Аме ри кан ци су жи ве ли у си ту а ци ји, ка ко 
би се ре кло, ре ла тив ног изо ла ци о ни зма. 
Ја сно је да на ту си ту а ци ју не ма по врат ка, 
али Трамп је као не ки по здрав из про-
шло сти, по здрав од љу ди ко ји сма тра ју 
да Аме ри ка тре ба да се ба ви Аме ри ком, 
да је Аме ри ка за Аме ри кан це, у овом све-
ту Аме ри ка, на рав но, тре ба да бу де пр ва, 
али пи та ње је ка ко она тре ба да бу де пр-
ва. И то про тив ре чи свим кон цеп ци ја ма 
ра зних гло ба ли ста, по чев ши од оштрих 
ул тра-кон зер ва ти ва ца као што је Ме кејн, 
па све до ра ди кал них ле ви ча ра, троц ки-
ста и свих дру гих. Сви су они за свет ску 
до ми на ци ју или за свет ску ре во лу ци ју 
у аме рич ком сти лу. А Трамп је ипак чо-
век ко ји сма тра да је Аме ри ка на пр вом 
ме сту, Аме ри ка пре све га, али Аме ри ка 
за Аме ри кан це, Аме ри ка као др жа ва за 
уза јам не од но се. То је за и ста по раз гло ба-
ли ста, ма кар и при вре мен, у то не ма сум-
ње. Али го во ри ти да се свет де фи ни тив но 
про ме нио и да ће гло ба ли сти оти ћи без 
бор бе - та ко ђе не мо же би ти ре ал но. На 
при мер, Евро па: она је гне здо гло ба ли-

ста ко је су Аме ри кан ци од га ји ли и ко је 
и да ље по сто ји, и не ис кљу чу јем мо гућ-
ност да се цен тар иде о ло шког гло ба ли-
зма пре ме сти у Евро пу. Не ки европ ски 
по ли ти ча ри чак по ку ша ва ју да де лу ју у 
том прав цу. Без об зи ра на све, Трамп је 
на нео од ре ђе ни удар гло ба ли сти ма, а да 
ли ће и убу ду ће мо ћи са њи ма да иза ђе 
на крај, хо ће ли ус пе ти да са чу ва успех, 
то је ве ли ко пи та ње. По бе ди ти је по не кад 
лак ше не го са чу ва ти по бе ду.

Ка ко ви ди те од нос Ру си је са Европ ском 
уни јом? Да ли ми сли те да ће про цес на
ци о нал ног осве шћа ва ња Евро пе би ти 
на ста вљен и да ће стран ке као На ци
о нал ни фронт у Фран цу ској, Ал тер на
ти ва за Не мач ку, Сло бо дар ска пар ти ја 
Аустри је и да ље ја ча ти?
- Чи ни ми се да се Евро па за и гра ла са иде-
ја ма ко је не мо гу да бу ду ре а ли зо ва не. Као 
пр во, Европ ска уни ја про ла зи кроз пот-
пу но очи глед ну кон цеп ту ал ну кри зу. Та 
кри за је ве за на за низ ра зно род них по ја-
ва. Евро па ни је та ко је дин стве на ка квом 
је Бри сел при ка зу је. То јед но став но ни је 
та ко. А ми слим да она та ко је дин стве на 
не мо же ни би ти. Евро па је кон гло ме рат 
ве ли ког бро ја др жа ва, а сва ка од њих има 
мно го ве ков ну на ци о нал ну исто ри ју. Узе-
ти и про сто их об је ди ни ти у јед ну др жа ву, 
та ко не ку „су пер др жа ву“ за 20, 30 па чак и 
40 го ди на јед но став но је не мо гу ће. И да-
нас је пот пу но очи глед но да то не успе ва. 
По себ ни су и про бле ми еко ном ске при-
ро де, ка да се не узи ма ју у об зир ин те ре си 
кон крет них на ци о нал них еко но ми ја, већ 
се из гра ђу је не ки уто пи стич ки мо дел ко ји 
је у ин те ре су тран сна ци о нал них кор по-
ра ци ја, а не у ин те ре су на ци о нал них про-
из во ђа ча. И то про во ци ра и су ко бља ва 
се са на ци о нал ним ин те ре си ма. За тим, 
од су ство не за ви сне спољ не по ли ти ке. 
Же ле ли не же ле ли, ду жни сте да се, на 
при мер, у од но су на Ру си ју по на ша те ова-
ко или она ко. Бри се лу на ци о нал не др жа-
ве од го ва ра ју да им то ни је у ин те ре су, 
а из Бри се ла ка жу да мо ра ју за то што је 
ЕУ та ко од лу чи ла. Да ље, на при мер, га-
здо ва ње евро-би ро кра ти је, и још мно го 
то га... По ја вио цео низ кри зних мо ме на та 
и огра ни че ња за раз вој ЕУ. Ми слим да 
по ку ша ји европ ске ели те да за тва ра очи 
пред њи ма, по ку ша ји да се пре тва ра да је 
све у ре ду, да го во ре „ако ва ше чи ње ни це 
про тив ре че на шој те о ри ји – то го ре по 
ва ше чи ње ни це“, да ће све то до ве сти до 
све ве ће кри зе. Као што се, на при мер, 
већ до га ђа са ми гран ти ма. Три го ди не 
уза стоп це го во ри се да ми гра ци је ни су 
про блем и да ће иза ћи са тим на крај. А 
да ли су иза шли на крај? Не, ни су, ни ти 

 Трамп је на нео од ре ђе ни удар гло ба ли сти ма.  
Он је за и ста уда рио на по зи ци је аме рич ког  
еста бли шмен та и упра вљач ке кла се ко је су  
спољ ној по ли ти ци за сту па ле те о ри ју екс пан зи је, 
обо је них ре во лу ци ја, ус по ста вља ње аме рич ких 
вред но сти и гло бал не до ми на ци је.
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ће. За то што је то ино-кул тур на, ино-ци-
ви ли за циј ска ми гра ци ја. Да не го во ри мо 
о кри ми но ге ним, те ро ри стич ким фак то-
ри ма и дру гом. С овим та ла сом ми гра ци ја 
би ће мно го те же иза ћи на крај не го са 
ра ни јим та ла си ма еко ном ских ми гра ци ја. 
Би ће бор бе, и то без сум ње. А ка ко ће се 
за вр ши ти, то ће мо ви де ти јер је то ве ли ки 
иза зов за за пад ну ци ви ли за ци ју.

Ру си ја од до ла ска пред сед ни ка Пу ти на 
кон стан то на ста вља да ја ча и то ра ду је 
ње не ис кре не при ја те ље. Ипак, пад це не 

наф те ути цао је на еко но ми ју Ру си је. Да 
ли је Ру си ја на пу ту да пре о ри јен ти ше 
сво ју еко но ми ју и сма њи за ви сност од 
„нафт не игле“? С ко јим се још иза зо ви
ма су о ча ва Ру си ја?
- Пред Ру си јом је мно го ра зних иза зо ва, 
као што је од у век и би ло. Дру га је ствар 
што не мо ра мо на то да се на ви ка ва мо. 
У ства ри, це ла ру ска исто ри ја су ра то ви, 
иза зо ви и бес ко нач не кри зе. Али ми смо 
не ка ко на ви кли, ра ђа мо се са тим и са тим 
осе ћа јем у кр ви, и жи ви мо. Мо је ми шље-
ње је да је за нас глав ни иза зов по ку шај 

мно гих Ру са да по ста ну Евро пља ни: да се 
од рек ну спо соб но сти да под но се про бле-
ме, да се од рек ну на ци о нал ног иден ти те-
та, по ку ша ва ју ћи да по ста ну Евро пља ни, 
иако они ни су Евро пља ни, по ку шај да се 
ком фор и лич но бо гат ство ста ви из над 
све га оста лог, по ку шај да се ре ви ди ра 
соп стве на исто ри ја, јед ном реч ју да се 
про ме не. Чи ни ми се да је упра во то оно 
чи ме се За пад ба ви у од но су на Ру си ју по-
след њих 25 го ди на. На За па ду су схва ти-
ли јед но став ну чи ње ни цу: да је по бе ди ти 
Ру си ју у ди рект ном су ко бу прак тич но не-
мо гу ће. Та кви су ето Ру си ди вља ци, вар-
ва ри и та ко да ље, и не иде у ди рект ном 
су ко бу. Шта у том слу ча ју чи ни ти? Тре ба 
их про ме ни ти. Ру се тре ба убе ди ти да ни је 
у ре ду би ти Рус. По треб но је пре ста ти би-
ти Рус да би се био ци ви ли зо ван. И та да 
ће За пад ре ши ти сво је про бле ме. Ми слим 
да су по том пи та њу има ли до ста успе-
ха. За ових 25 го ди на ве ли ки број љу ди 
је за и ста из гу био на ци о нал ну са мо и ден-
ти фи ка ци ју, или је она мно го осла би ла. 
И та суп кул ту ра по тро шње, суп кул ту ра 
лич ног ком фо ра, на шла је мно го по кло-
ни ка, на ро чи то ме ђу мла ди ма и љу ди ма 
сред њих го ди на. На жа лост, та ко је. То је, 
ка ко ми се чи ни, нај ве ћи иза зов за Ру си ју. 
Гру бо го во ре ћи, на ро ду ни су стра шне ни 
еко ном ске те шко ће, ни спољ не опа сно-
сти, ни вој не прет ње, за то што су нас вој-
не прет ње од у век са мо ује ди ња ва ле. Али 
нај стра шни ја је уну тра шња де ка ден ци ја. 
Обо је не ре во лу ци је се у су шти ни са сто је 
из два де ла: пр ви део је де ка ден ци ја ели те, 
то јест у ели ти тре ба на ћи део из дај ни ка 
или мо жда убе ђе них при ста ли ца на ко-
је се спољ ни фак тор мо же осло ни ти. А 
дру ги део је на ћи до вољ но ве ли ки број 
„обич них љу ди“ ко ји се мо гу убе ди ти да 
соп стве ну др жа ву тре ба сру ши ти ра ди 
ла год ни јег жи во та. И то су два основ на 
еле мен та обо је них ре во лу ци ја. Све оста-
ло је спо ред но, све та мо не ке тех но ло ги-
је, сред ства ма сов ног ин фор ми са ња, мо-
бил ни те ле фо ни, све су то са мо сред ства. 
Та кви про це си не сум њи во се од ви ја ју и 
у Ру си ји и ми слим да на па ди не ће пре ста-
ти, да ће се на ста ви ти. То је тен ден ци ја 
пре тва ра ња свих у ко смо по лит ско сви-
њо-чо ве чан ство, ко је же ли је ди но да се 
слат ко на жде ре и ле по на спа ва и у то ме 
је ди но ви ди свој сми сао. У то ме је на ве ћи 
иза зов, из ме ђу оста лог и за Ру си ју – по-
ку шај да се Ру си учи не не спо соб ни ма за 
от пор. Уну тра шњи из дај ни ци. Ја сма трам 
да се са тим иза зо вом ни смо до кра ја из-
бо ри ли. Са дру ге стра не, ка ко ка же ру-
ска по сло ви ца, „не ма ло шег без не чег 
до брог“: при ти сак За па да, вој не прет ње 
и та ко да ље су мно ге од нас отре зни ли. 

 Ако Ср би ја по ста не пу но прав ни члан ЕУ и НА ТО-а, 
ми слим да ће то ве о ма на ру ши ти на ше од но се.  
А што се ти че по др шке Ср би ји по пи та њу Ко со ва, 
у прин ци пу та по др шка по сто ји.



и н т е р в ј у

40 ГЕОПОЛИТИКА       јануар-фебруар 2017.

Ако је 90-их би ло мно го љу ди ко ји су 
ве ро ва ли у За пад, да нас са ма си ту а ци ја 
при мо ра ва да се бу де на опре зу, да се бу-
де тре звен и бу дан. И да се бу де јак. И да 
се ма ње цми здри и шмр че. Што се ти че 
еко но ми је, на рав но да има мо еко ном ске 
про бле ме, а за ви сност од наф те се по ла ко 
сма њу је. По сто ји про блем са про из вод-
њом. Ре ал не про из вод ње, као и ра ни је, 
има ја ко ма ло: 90-их је про из вод ња јед-
но став но уни ште на. Уве рен сам да је то 
ура ђе но уз по моћ за пад них са вет ни ка ко-
ји су нас убе ђи ва ли да нам еко но ми ја ни је 
по треб на: би ће мо део ве ли ке по ро ди це 
ци ви ли зо ва них на ро да, еко но ми ја нам 
ви ше ни је по треб на, фа бри ке нам ни су 
ви ше по треб не, про из вод ња нам ви ше 
ни је по треб на. Тим пре што све што се 
код нас про из во ди ни је ква ли тет но и не 
тре ба ни ко ме. То је би ла не сум њи во ди-
рект на об ма на. Све је то би ло учи ње но да 
би се пр во СССР, а ка сни је Ру си ја, укло-
ни ла као еко ном ска кон ку рен ци ја. Да се 
осла би, учи ни не спо соб на за раз вој, и да 
исто вре ме но отво ри вра та за од лив ка-
пи та ла. На кон што су отво ре на вра та за 
сло бо дан од лив ка пи та ла, за тих 25 го ди-
на, из Ру си је су из ву че ни три ли о ни до-
ла ра. Не ве ро ват на ко ли чи на па ра. То су 
па ре ко је су, из ме ђу оста лог, по др жа ва ле 
аме рич ку и европ ску еко но ми ју. Као ре-
зул тат, има мо у ве ли кој ме ри де ва сти ра ну 
еко но ми ју, у ко јој је ма ло про из вод ње, а 
мно го тр го ви не. Тр го ви на је иде ал ко ји 
нам је, као и сви ма дру ги ма, на мет нут. 
Ци ви ли за ци ја аме рич ких и европ ских 
тр го ва ца ко ја по на вља „тр го ва ти, тр го-
ва ти, сав но вац у раз вој у бер зан ске игре“. 
Наш глав ни про блем ни је за ви сност од 
наф те, већ од су ство про из вод ње. То је 
у пр вом ре ду од су ство рад них ме ста, 
али и од су ство ин же њер ских и про фе-
си о нал них шко ла. Ако је ра ни је у ру ској 
еко но ми ји би ло мно го обла сти у ко ји ма 
је би ло до ма ћих ин сти ту та, соп стве них 
ме то до ло ги ја, па те на та и по сто јао је раз-
вој и има ло је шта да се мо дер ни зу је, са да 
у мно гим обла сти ма не ма шта да се мо-
дер ни зу је. Јед но по ко ле ње струч ња ка је 
за вр ши ло свој рад ни век, а сле де ће се ни је 

по ја ви ло за то што јед но став но не ма ју где 
да ра де. Ми слим да је то био пре пре де-
ни план – „де про фе си о на ли за ци ја“. Не-
ма про фе си о на ла ца, огро ман број љу ди 
ко ји са мо тр гу ју, не пре ста но тр гу ју, та мо 
ку пу ју, ов де про да ју, а са ми ни шта не уме-
ју да на пра ве. А сад ви ше ни не же ле да 
про из во де. И не са мо то, већ су и раз ма-
же ни чи ње ни цом да се па ре мо гу за ра ђи-
ва ти ни за шта. То ни су ве ли ке па ре, али 
ипак… За еко но ми ју, то је смр то но сно. 
И за то глав ни про блем ни је за ви сност 
од наф те, ко ја се по ла ко сма њу је. Глав-
ни про блем је об на вља ње про из вод ње, 
про из вод ње ко ја би мо гла да пре жи ви. 
А за то су по треб не про тек ци о ни стич ке 
за штит не ме ре. Оне већ по сто је, али их је, 
ка ко ми се чи ни, ма ло и не до вољ но. И ов-
де су нам по ма ло по мо гле санк ци је, за то 
што су на ше кон тра санк ци је по мо гле да 
се раз ви ја по љо при вре да ко ја је 90-ско ро 
уни ште на. Али то је још увек ма ло и са 
тим про бле мом ће мо се још ду го бо ри ти.

У Ру си ји су де ве де се тих го ди на би ле 
ве о ма ути цај не про за пад не, ли бе рал не 
сна ге... Мо же те ли нам бли же да ти опис 
иде о ло шке сли ке са вре ме не Ру си је?
- Да нас се они ко ји се на зи ва ју „ли бе ра ли-
ма“ на ла зе у јад ном ста њу. Ако се го во ри о 
њи хо вом раз во ју, он да се мо же ре ћи да су 
кра јем 80-их и 90-их го ди на има ли огром-
ну по пу лар ност и огро ман кре дит по ве ре-
ња, мно ги су ве ро ва ли да они жи вот мо гу 
учи ни ти бо љим, да зна ју пра ви пут, да ће 
ус по ста ви ти од но се са це лим све том. Али 
ко ли ко је би ло по ве ре ње, то ли ко је би ло и 
раз о ча ра ње. Рус, ка да ве ру је, он ве ру је до 
кра ја. Али не во ли ка да га ва ра ју. И ка да 
схва ти да су га ва ра ли, он по чи ње да мр зи. 
И ко ли ко су Ру си би ли до бри у сво јој ве ри, 
то ли ко мо гу да бу ду зли ка да за мр зе. За то 
ли бе ра ле ко ји ма се ја ко мно го ве ро ва ло 
са да исто та ко мно го и мр зе. Ве ћи на њих, 
по мом ми шље њу, ни ка квих по ли тич ких 
пер спек ти ва не ма у до глед но вре ме, за то 
што их сма тра ју из дај ни ци ма и ва ра ли ца-
ма. Из дај ни ци ма за то што су из да ли на ци-
о нал не ин те ре се, а ва ра ли ца ма за то што су 
мно го обе ћа ва ли, а ни шта ни су ура ди ли. 

И то је за и ста та ко јер су уз њи хо ву по моћ 
по кра де не це ле обла сти еко но ми је. За то 
они ни ка кве по ли тич ке шан се не ма ју у 
пер спек ти ви, тим пре што не мо гу да се 
ме ђу соб но до го во ре. Њи хо ва сла бост је 
у то ме што они кон цеп ту ал но не мо гу да 
пред ло же ни шта но во у од но су на оно што 
су го во ри ли 90-их. Као да ових 25 го ди на 
ни је ни би ло, они по на вља ју јед но те исто: 
сло бод на тр жи шна при вре да, еко ном ске 
ре фор ме, сма ње ње уло ге др жа ве, са рад ња 
са За па дом, ли бе рал не вред но сти, и та ко 
да ље; Са дру ге стра не, они не мо гу да се 
ме ђу соб но до го во ре, не ма упе ча тљи вих, 
ха ри зма тич них ли де ра, љу ди ко ји ма на род 
ве ру је, не ма је дин ства уну тар ли бе рал ног 
та бо ра, сви су се по сва ђа ли са сви ма због 
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нов ца и, по мом ми шље њу, они не ма ју пер-
спек ти ву у бли жој бу дућ но сти. А упо ре до 
са тим, по сто ји слој љу ди ко ји су уну тра 
већ про ме ни ли иден ти тет и ко ји су по ста-
ли љу ди по тро шач ке ци ви ли за ци је, али 
не ма ју по ли тич ку оп ци ју, из раз. Ста рим 
ли бе ра ли ма се не ве ру је, а но вих не ма, али 
и оп шти па три от ски „мејн стрим“ овим 
љу ди ма не од го ва ра. У прин ци пу, љу ди 
ко ји би за сту па ли ове по гле де се мо гу по-
ја ви ти на по ли тич ком хо ри зон ту и они се 
те о рет ски мо гу по ја ви ти чак и из окри ља 
вла да ју ће пар ти је, али ми слим да се то не-
ће до го ди ти пре не го што оде пред сед ник 
Пу тин. У на ред ним го ди на ма Пу тин оста је 
на вла сти, он има ви сок реј тинг и не ве ру-
јем да ће се не ко та кав по ја ви ти. Али то не 

зна чи да ће они са свим не ста ти за то што 
ак тив но ра де са мла ди ма, при пре ма ју сво ју 
сме ну. По што љу ди ма сред њих го ди на и 
ста ри ји ма ни шта не мо гу да ка жу и ни ко 
им не ће по ве ро ва ти, мла ди ма по ку ша ва ју 
да по ту ре ста ре при че ко је су на ма по ту-
ра ли пре 25 го ди на.

Ка ко оце њу је те од но се Ср би је и Ру си је? 
На ше при ја тељ ство ко је тра је ве ко ви
ма. Ва ма је по зна то да је на ша зе мља 
по след њих два де сет пет го ди на би ла 
из ло же на санк ци ја ма, вој ној агре си
ји НА ТОа, стал ним при ти сци ма. Да ли 
Ср би ја у бу дућ но сти мо же ра чу на ти на 
еко ном ску, по ли тич ку и пре све га по
др шку Ру си је око Ко со ва?

- Све ће то за ви си ти од то га ка ко ће се 
раз ви ја ти пи та ња са Евро пом. Ако го во-
ри мо о Ср би ји, за и ста по сто ји мно го ве-
ков на тра ди ци ја брат ства и са рад ње, али 
по сто ји и да на шња ре ал ност. Ре ал ност је 
та ква да Ср би ја стре ми европ ским ин-
те гра ци ја ма. Ако Ср би ја по ста не пу но-
прав ни члан ЕУ и НА ТО-а, ми слим да 
ће то ве о ма на ру ши ти на ше од но се. Не 
за то што ће мо по че ти да се јед ни пре ма 
дру ги ма од но си мо ло ши је, већ за то што 
ЕУ и НА ТО на ме ћу очи глед на огра ни-
че ња. Ако по ста не те чла ни ца НА ТО-а, 
он да ће те мо ра ти да при хва ти те вој ну 
док три ну НА ТО-а. А у вој ној док три ни 
НА ТО-а да нас Ру си ја има ме сто по тен-
ци јал ног про тив ни ка. Ви ди мо ко ли ко 
је при пре ма на ис то ку, ка ко се аме рич-
ке бри га де пре ба цу ју у Пољ ску, ка ко се 
по ја вљу ју про во ка тив не из ја ве по во-
дом Ка ли њин гра да и та ко да ље. И ако 
по ста не те члан НА ТО-а - го то во је, ви 
ће те мо ра ти ту док три ну и да при хва ти-
те. Члан ство у ЕУ мо жда и не би то ли ко 
на ру ши ло од но се, ко ли ко НА ТО, за то 
што је НА ТО вој ни блок. То ни је до бро-
твор но удру же ње. То је вој но-по ли тич ки 
са вез ко ји се спре ма да уче ству је у вој-
ним опе ра ци ја ма, ко ји има по тен ци јал не 
про тив ни ке, ко ји има пла но ве... Ка ко се 
раз ви ја ин те гра ци ја Ср би је у ЕУ, ни сам 
упу ћен. А што се ти че по др шке Ср би ји 
по пи та њу Ко со ва, на дам се да не ће би-
ти ре чи о вој ној по др шци, а што се ти че 
по ли тич ке по др шке, у прин ци пу та по-
др шка по сто ји. На кра ју кра је ва, ни смо 
би ли при ста ли це оно га што се до го ди ло 
са Ју го сла ви јом и мо жда је тре ба ло да за-
у зме мо ак тив ни ју по зи ци ју, али то се ти-
ца ло та да шњих ру ских ели та ко је су про-
да ва ле све од ре да, а у пр вом ре ду сâму 
Ру си ју, па он да и све ње не са ве зни ке. А 
што се ти че еко ном ске са рад ње, нај ве ћи 
удар је, ка ко зна те и бо ље од ме не, од лу ка 
Бу гар ске, под при ти ском САД, о ли кви-
да ци ји про јек та га со во да „Ју жни ток“. 
Не сум њи во је да је тај про је кат мо гао 
да бу де озби љан сти му ланс на шој еко-
ном ској са рад њи, али, на жа лост, дру га 
на ша бра ћа Сло ве ни, са ко ји ма та ко ђе 
има мо мно го ве ков ну исто ри ју брат ства 
и са рад ње, под мет ну ли су но гу том про-
јек ту под при ти ском САД. Мо жда ће се 
са да, са до ла ском Трам па, не што про ме-
ни ти, мо жда ће се не што про ме ни ти и у 
од но си ма са ЕУ, мо жда ће све то ути ца ти 
и на еко ном ске про јек те. На дам се да ће 
би ти про ме на. али да нас је си ту а ци ја. 
на жа лост. ова ква.

Пре вод:  
Сло бо дан Сто ји че вић


