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* Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град.
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Кул тур но-исто риј ски те ме љи срп ско-ру ских од но са до-

бро су зна ни: за јед нич ко по ре кло и срод ни је зи ци са ко ре ном 
у ста ро сло вен ском је зи ку; иден тич на тра ди ци ја ис точ но-ви-
зан тиј ског пра во сла вља што је, и по ред те ри то ри јал не одво-
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је но сти два сло вен ска на ро да, одр жа ва ла ду хов ну и кул тур-
но-ко лек тив ну, иден ти тет ску бли скост; кул тур на са рад ња и 
из ра зи то исто риј ско са ве зни штво.

Ван сва ке сум ње је да је им пе ри јал на Ру си ја. у свом 
ши ре њу ути ца ја пре ма Сре до зе мљу, то јест про сто ри ма ко-
ји ма је вла да ло Осман ско цар ство, у од но си ма пре ма Ср би ма 
и Бал кан ским Сло ве ни ма би ла ру ко во ђе на соп стве ним стра-
те шким ин те ре си ма по ме ша ним са иде о ло шким и вер ским 
све то на зо ри ма те осе ћа њи ма. У окви ру њих она је, са свим 
при род но, са гле да ва ла про бле ма ти ку он да шњег „Ис точ ног 
пи та ња“ – ре ша ва ња суд би не про сто ра Осман ског цар ства 
око ко га су се јаг ми ле све та да шње ве ли ке европ ске си ле.1 
При то ме је ва жно ис та ћи да су се ру ски ре ал-по ли тич ки ин-
те ре си у нај ве ћој ме ри по ду да ра ли са на ци о нал-осло бо ди-
лач ким те жња ма бал кан ских хри шћа на, си гур но мно го ви ше 
не го ин те ре си дру гих ве ли ких си ла на овом про сто ру.2  

Срп ско-ру ски од но си, гле да но у ди мен зи ја ма овог по-
ли тич ког са ве зни штва, пред ста вља ју, у нај ве ћој ме ри, по зи-
ти ван пол ру ске „ис точ не по ли ти ке“. У њи ма је Ру си ја, гле да-
ју ћи сво је ин те ре се и ди на ми ку у он да шњим од но си ма мо ћи, 
у раз ли чи тим фа за ма то ком це лог 19. ве ка од и гра ла ве о ма 
бит ну уло гу и ства ра њу, ја ча њу и ши ре њу мо дер не срп ске др-
жа ве. У про це су ко ји је по чео још у 18. ве ку, Ср би су се на мет-
ну ли као ет нич ка гру па на Бал ка ну ко ји ма је Ру си ја, укуп но 
гле да ју ћи, да ва ла при о ри тет у окви ру ре ша ва ња „ис точ ног 
пи та ња“, иако су за са мо кон тро ли са ње пло вид бе стра те шки 
ва жним цр но мор ским те сна ци ма ту уло гу, из ге о по ли тич ких 
раз ло га, трај но тре ба ли да има ју, пре свих – Бу га ри.3 Исто-

1 Ва си лиј По по вић, Источнопитање:Историјскипрегледборбеокоопстан-
каОсманлијскецаревинауЛевантуинаБалкану, Бе о град, Ге ца Кон, 1928.

2 Ви де ти Ulam Adam, „Na ti o na lism, Pan sla vism, Com mu nism”, RusssianForeign
Policy (ed. Ivo Le de rer), Yale Uni ver sity Press, Yale, 1964, стр. 39-69.

3 До вољ но је нпр. са мо по гле да ти ста во ве бу гар ских по ли ти ча ра и исто ри-
о гра фа и та мо за те ћи го то во јед но гла сне ја ди ков ке о то ме ка ко су, упр кос 
њи хо вом „ве ћем ге о по ли тич ком зна ча ју“; „бра ћа Ру си“ го то во увек фа во-
ри зо ва ли Ср бе у од но су на Бу га ре, а (по њи ма) че сто и на соп стве ну ште ту. 
Та кви ста во ви су пу ни пре те ри ва ња услед ег зал та ци је на ци о нал ног сен ти-
мен та, али су сва ка ко ко ри сни да се су че ле са ста во ви ма срп ске по ли тич ке 
ели те ко ја ис трај но (а нео прев да но) оп ту жу је ру ску бал кан ску по ли ти ку за 
бу га ро фи ли ју. Чи ни нам се да су ови ста во ви о „ср бо фи ли ји“ у нај ве ћој ме-
ри осно ва ни са мо ка да се ти чу ру ског ути ца ја на цр кве но-школ ска пи та ња 
кра јем 19. ве ка, као што је, ре ци мо, би ло да ва ње сул та но вог бе ра та скоп ској 
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риј ске при ли ке све до че да ути ца ји он да шњих дру гих ве ли-
ких си ла ни ка да не би до при не ли ства ра њу са мо стал не срп-
ске др жа ве, већ би јед но по да ни штво са мо за ме ни ли дру гим. 
Са дру ге стра не, Ру си ни су ство ри ли мо дер ну срп ску др жа ву 
(као што су то учи ни ли Бу га ри ма и Ру му ни ма, а у са рад њи 
са Бри та ни јом и Фран цу ском – и  Гр ци ма), али су од и гра ли 
зна чај ну уло гу у по мо ћи да је Ср би са мо ство ре.

ИсторијскосавезништвоСрбијеиРусије

Још у пе ри о ду пре да ва ња по др шке об на вља њу срп ске 
др жа ве по чет ком 19. ве ка, Ру си ја је има ла прет ход ну, из у-
зет но зна чај ну кул тур ну уло гу на Бал ка ну. Од вре ме на Пе-
тра Ве ли ког, а на ро чи то на кон Сви штов ског ми ра па све до 
по ди за ња срп ских уста на ка, ру ски цр кве но-кул тур ни ути цај 
био је пре су дан за очу ва ње срп ског иден ти те та из ло же ног 
фа на ри от ском де ло ва њу, по себ но у вре ме ну на кон уки да ња 
Пећ ке па три јар ши је. 

Исто ри ја срп ско-ру ских од но са у 19. и 20. ве ку из ра зи то 
је при ја тељ ска и са ве знич ка. Исти на, у њој је би ло и успо на 
и па до ва - што због спољ них окол но сти, што због гре ша ка и 
за блу да обе ју стра на. Ру си ја је у дру гој фа зи устан ка све срд-
но по др жа ла Ка ра ђор ђе ву Ср би ју, али је 1809. го ди не не смо-
тре но охра бри ла офан зи ву срп ских уста ни ка на три фрон та 
исто вре ме но (и то на срп ско ин си сти ра ње, а без ко ор ди на ци је 
са ру ском вој ском у Вла шкој),4 што се за вр ши ло ка та стро фом 
на Че гру. Но, 1810. и 1811. го ди не Ру си су ди рект но до при-
не ли зна чај ним срп ским вој ним ус пе си ма. Оста вља ње Ср би-
је на це ди лу ми ром са Тур ском у Бу ку ре шту 1812. го ди не 
би ло је узро ко ва но ви шом си лом (На по ле о но ва ин ва зи ја на 
Ру си ју); ру ска по ли ти ка пре пу шта ња уста ни ка тур ској осве-
ти ис пра вље на је од мах по про ме на ма окол но сти на ме ђу на-
род ној сце ни, са па дом На по ле о на и ства ра њем ткз. „Све те 
Али јан се“. Не са мо да су уступ ци Ма ра шли па ше да ти Ми-
ло шу Обре но ви ћу би ли ре зул тат и де ло ва ња ру ске ди пло ма-
ти је, већ је и по то њи те мељ срп ске др жав но сти био уда рен 

епар хи ји и по то њи из бор про срп ски ори јен ти са ног ми тро по ли тиа Фир ми-
ли ја на, чи ме је Ру си ја не дво сми сле но по спе ши ла ја ча ње срп ског ути ца ја на 
про сто ру Ма ке до ни је.

4 Ви ше код Љу шић Ра дош, ВождКарађорђе,другакњига, НИП Вој ска и НИП 
Де чи је Но ви не, Бе о град и Гор њи Ми ла но вац, 1995, стр. 10-16.
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на ба зи ру ских вој них по бе да над Тур ском у ра ту 1829. го ди-
не. Срп ска на ци о нал-осло бо ди лач ка по ли ти ка по ло ви ном 19. 
ве ка (на ро чи то она кња за Ми хај ла) би ла је пот по мог ну та од 
стра не Ру си је, ма да не рет ко и об у зда ва на да не би, у по Ру си-
ју не по вољ ном тре нут ку, по ста ла по вод за отва ра ње су ко ба 
из ме ђу ве ли ких си ла. По сле ди це  не у спе ха Ср би је у ра ту са 
Тур ском 1876. го ди не би ле су спре че не пр во ру ским ин сти-
сти ра њем на при мир ју, а по том ул ти ма ту мом и об ја вом ра та 
Тур ској, чи јим је ис хо дом Ср би ја од го то во по ра же не стра не 
по ста ла не са мо по бед ник, већ је и сте кла ста тус ме ђу на род-
но при зна те др жа ве, до ду ше са не до вољ ним про ши ре њем и 
у не по вољ ном по ло жа ју. Но, узро ци то ме ви ше су ле жа ли у 
јед но ду шном про ти вље њу европ ских си ла Ру си ји, не го у са-
мом ру ском ста ву.5 

Ру си ја је, на кон ди на стич ке про ме не у Ср би ји на по-
чет ку 20. ве ка, од и гра ла кључ ну уло гу об у зда ва ња Ср би је од 
ис хи тре не кон фрон та ци је у „анек си о ној кри зи“ (1908), та ко 
са мо од га ђа ју ћи вој ни су коб ко га је при жељ ки вао Беч. Не-
ко ли ко го ди на ка сни је, ру ска уло га у спо ра зу ме ва њу не сло-
жних бал кан ских хри шћан ских др жа ва у прав цу ства ра ња 
са ве за за осло бо ди лач ки рат и про те ри ва ње ве ков ног осман-
ског за во је ва ча би ла је пре суд на. Иза  тур ског по ра за 1912. 
го ди не у Бал кан ском ра ту ста ја ла је ру ска ди пло ма ти ја, а иза 
ка сни јег ме ђу-бал кан ског бра то у би лач ког оти ма ња о де ло ве 
осло бо ђе них те ри то ри ја услед раз ли чи тог ту ма че ња од ред би 
ме ђу соб них спо ра зу ма – ста ја ле су на ци о нал не су је те бал-
кан ских на ро да пот пи ри ва не упра во од оних ве ли ких си ла 
ко ји су уз њи хо ву по моћ те жи ле да по ни ште ру ске спољ но по-
ли тич ке учин ке. 

Нај све тли ји при мер ру ско-срп ског са ве зни штва пред-
ста вља 1914. го ди на. Та да је Ру си ја, са ци љем за шти те и сво-
јих и срп ских ин те ре са ко ји ма је пре ти ло да бу ду пре га же-
ни од стра не Цен трал них си ла, не при пре мље на ушла у Пр-
ви свет ски рат. У ње му је, по том, Ру си ја пре тр пе ла огром не 
људ ске гу бит ке и про паст свог цар ства. У ме ђу рат ном пе ри о-
ду, кра ље ви на Ју го сла ви ја је, упра во из со ли дар них раз ло га, 
би ла нај ср дач ни је уто чи ште бе ле еми гра ци је из Со вјет ског 
Са ве за и, исто вре ме но, нај твр ђи по бор ник ан ти бољ ше вич ке 

5 По тем кин В., Историјадипломатије,Свескадруга, Ар хив за прав не и дру-
штве не на у ке, Бе о град, 1949, стр. 34-36 и 49-52.
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по ли ти ке ме ђу др жа ва ма ис точ ног де ла Евро пе. Ова твр до-
кор на по ли ти ка је, ме ђу тим, де лом уна за ди ла ме ђу соб не од-
но се срп ског на ро да и Ру си је под бољ ше ви ци ма; та ква спољ-
на по ли ти ка је по ку ша ла да, са срп ске стра не пре ка сно, об-
но ви од но се са Ру си јом и на до ме сти про пу ште но тек уочи 
Дру гог свет ског ра та и на па да на ци-фа ши ста на кра ље ви ну 
Ју го сла ви ју. Ипак, упра во на пад на Ју го сла ви ју по ме рио је 
Хи тле ров план по чет ка опе ра ци је Бар ба ро са за шест не де-
ља. Ово „до би ја ње вре ме на“ се, не што ка сни је, то ком тра ја ња 
бит ке за Мо скву, по ка за ло ве о ма зна чај ним за пре о крет у ра-
ту на Ис точ ном фрон ту. 

Ко нач ни ис ход ра та до вео је до по бе де про со вјет ских 
пар ти зан ских ге ри ла ца. Они су пре у зе ли власт над Ју го сла-
ви јом ком би ну ју ћи ан гло а ме рич ку и со вјет ску по моћ (ко ја је, 
у зад њим фа за ма ра та, у ви ду ди ви зи ја Цр ве не Ар ми је про-
тут ња ла кроз Ср би ју) и та ко убр за ли три јумф ко му ни стич ке 
оп ци је на ште ту ње них ал тер на ти ва. Но, иди ла „иде о ло шке 
и сло вен ске“ са бра ће би ла је крат ка и за вр ши ла се већ 1948. 
го ди не ди рект ним су ко бом на ре ла ци ји Бе о град-Мо сква. На-
кон то га је дру га, „Ти то ва Ју го сла ви ја“ као но ми нал но не свр-
ста на со ци ја ли стич ка др жа ва, по че ла да ужи ва не са мо сим-
па ти је већ и ин ди рект ну тај ну и јав ну по др шку За па да. То  је 
под ра зу ме ва ло и да она игра ком плек сну „дво стру ку игру“ 
на клац ка ли ци хлад но ра тов ска ме ђу на род не по ли ти ке ко ја је 
да ле ко ви ше ишла у при лог про тив ни ци ма СССР-а не го њој. 

По то њи слом ко му ни зма и рас пад обе мул ти на ци о нал-
не др жа ве, и Со вјет ског Са ве за и Ју го сла ви је, по ста вио је и 
Ср бе и Ру се у слич ну си ту а ци ју пре и спи ти ва ња соп стве них 
по зи ци ја у ме ђу на род ном жи во ту, али и сво јих ме ђу соб них 
од но са. У оба слу ча ја, рас пад фе де рал них др жа ва оста вио је 
зна ча јан про це нат оба њи хо ва на ро да ван те ри то ри ја ма тич-
не ре пу бли ке, где су, по том, еска ли ра ли ме ђу ет нич ки су ко-
би. Ме ђу тим, док је Ру си ја - што због ве ли чи не, што због 
огром них ре сур са и на сле ђе них ме ха ни за ма из прет ход не 
епо хе - де лом ус пе ла да при ми ри цен три фу гал не си ле и по-
сте пе но по но во поч не да ја ча свој ути цај на про сто ру не ка-
да шње фе де рал не др жа ве, Ср би су, са да ле ко ма њим ка па-
ци те ти ма, про шли мно го го ре: у ра то ви ма за „ју го сло вен ско 
на сле ђе“ про гла ше ни су за „па ри је“ ме ђу на род не за јед ни це. 
Ср би су, ком би на ци јом по ли тич ких и вој них сред ста ва, не 
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са мо са би је ни или про те ра ни са сво јих ве ков них ста ни шта, 
већ су и, лу ка вом за ме ном те за, огла ше ни за крив це за рас пад 
зе мље ко ју су же ле ли очу ва ти, као и све су ко бе ко ји по том 
усле ди ли. На ла зе ћи се у не за вид ној си ту а ци ји, Ми ло ше ви-
ћев ре жим је по ку ша вао да по што-по то при ба ви се би ру ску 
спољ но по ли тич ку по др шку не ма ре ћи за он да шњу сла бост 
ру ске др жа ве и ње но из бе га ва ње кон фрон та ци је са за пад ним 
си ла ма. На пад НА ТО али јан се на СРЈ у про ле ће 1999. го ди не, 
и по ред све га, имао је из ра зи то ја ку и отре жњу ју ћу уло гу на 
ру ско јав но мње ње и спољ но по ли тич ко по и ма ње при ли ка на 
Бал ка ну. За то је усле ди ло ду бо ко пре и спи ти ва ње во ђе ња ру-
ске по ли ти ке на Бал ка ну ко ја је до та да, сво јим спо ра дич ним 
ан га жма ни ма, углав ном те жи ла да се ка ко-та ко ре а фир ми ше 
као би тан чи ни лац ме ђу на род не за јед ни це, ма да то су штин-
ски још увек ни је би ла.

По ступ на об но ва ру ске мо ћи чи ни ло се да је про шла 
го то во нео па же но са пе то ок то бар ским про ме на ма и сме ном 
Ми ло ше ви ће вог ре жи ма. Но, ни је би ло та ко: уз ру ско по сре-
до ва ње из вр шен је не са мо ми ран тран сфер вла сти у Бе о гра-
ду, већ су Ср би ји опро ште ни еко ном ски ду го ви из прет ход-
них пе ри о да. Та ко ђе, Ср би ји је да та, ско ро па „на реч“, до вољ-
на ко ли чи на енер ге на та да се пре гу ра кри тич ни пр ви пе ри од 
тран зи ци је. Да ље ја ча ње Ру си је на ме ђу на род ној по зор ни ци 
очи то ва ло се са ин тен зи ви ра њем ме ђу на род не прав но-по-
ли тич ке кри зе око ста ту са Ко со ва и Ме то хи је. Та да је Ру ска 
Фе де ра ци ја у окви ру си сте ма УН од и гра ла уло гу кључ ног 
са ве зни ка Ср би је у спре ча ва њу ме ђу на род не ле га ли за ци је 
„от ми це“ ју жне срп ске по кра ји не су прот но од ред ба ма ме ђу-
на род ног пра ва. Упр кос ин тен зив ним на по ри ма атлан ских 
мен то ра у ко рист при зна ва ња се па ра ти стич ке са мо про кла-
мо ва не не за ви сно сти ткз. Ко со ва - Ру си ја се по ка за ла као до-
след ни и не по ко ле бљи ви са ве зник срп ске спољ но по ли тич ке 
по зи ци је по овом пи та њу, све до да на шњих да на.  

Актуелневезеисудбинскаповезаност
СрбијеиРусије

Кул тур на и по ли тич ка бли скост срп ског и ру ског на ро-
да те њи хо вих др жа ва са мо је је дан од сту бо ва, онај са те ме-
љем у опи са ној исто риј ској са рад њи, на ко ји ма по чи ва ак ту-
ел на са рад ња две сло вен ске и пра во слав не др жа ве. Дру га два 
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сту ба са рад ње ни су ни шта ма ње бит на. То су, као пр во, на 
иден тич ним, пре кла па ју ћим ин те ре си ма из ра сли ста во ви по 
пи та њу од но са у са вре ме ној ме ђу на род ној за јед ни ци. Они се, 
пре све га, ти чу по што ва ња ме ђу на род но-прав них ре гу ла ти-
ва, на че ла су ве ре но сти и не по вре ди во сти те ри то ри јал ног ин-
те гри те та др жа ва. У кон крет ној вред но сној и ин те ре сној пер-
спек ти ви, иден тич ност спољ но по ли тич ких ста во ва огле да се 
у по др шци Ру ске Фе де ра ци је Ре пу бли ци Ср би ји у си сте му 
УН (пре све га, у Са ве ту Без бед но сти) по пи та њу ста ту са срп-
ске ју жне по кра ји не, Ко со ва и Ме то хи је. Она се, та ко ђе, ви ди 
и у срп ској уз др жа но сти на спрам ста во ва уну тар ОЕБС-а по 
пи та њу Ју жне Осе ти је, али и у бла го на кло но сти срп ског ста-
ва пре ма  ру ској ини ци ја ти ви о „Но вом уго во ру о без бед но-
сти у Евро пи“. Дру гим ре чи ма, срп ска и ру ска стра на на го-
то во исто ве тан на чин по сма тра ју по жељ не пу те ве да љег раз-
во ја ме ђу на род них од но са уну тар ме ђу на род ног си сте ма ко ји 
се раз ви ја у прав цу мул ти по лар но сти. Као дру го, у пи та њу 
је и стра те шка са рад ња две зе мље о из град њи енер гет ских 
ко ри до ра из ме ђу Ру ске Фе де ра ци је и нај ра зви је ни јих зе ма ља 
чла ни ца ЕУ, од но сно - ве ли ки зна чај из град ње га со во да „Ју-
жни ток“ ис под Цр ног мо ра и Бал ка на ко ји би - упра во пре ко 
Ср би је - тре ба ло да до сег не ЕУ. По ред то га, тр го вин ске ве зе и 
по вла шће ност Ср би је на осно ву би ла те рал ног спо ра зу ма ко-
ји је осло ба ђа ју пла ћа ња ца ри на при ли ком уво за чи та вог ни-
за ро ба на тр жи шта у Ру си ји, пред ста вља ју до дат но по год но 
тле за да ље по бољ ша ва ње по сто је ћих ве за и про ду бља ва ње 
са рад ње. Све ово су до бро по зна те ства ри не са мо Ср би ји и 
Ру си ји, већ и свим тре ћим стра на ма, укљу чу ју ћи и оне ко је 
без до бро на мер но сти гле да ју на ове ве зе и уоча ва ју и њи хо ве 
по тен ци ја ле, али и огра ни че ња и не до стат ке.6       

Ме ђу тим, ве за Ср би је и Ру си је ни је са мо кул тур но-
исто риј ска и крв но-је зич ка, већ мно го ду бља и ви ше ди мен-
зи о нал ни ја од оне ко ја се да уочи ти уну тар опи са них и не-
ка да шњих, и са да шњих од но са. Она ни је са мо за сно ва на на 
вер ској и ет нич кој бли ско сти, ни је тек ин те ре сна у ре ал по-
ли тич ким ди мен зи ја ма (са идеј ном спољ но по ли тич ком над-

6 Пе тро вић Жар ко, Руско-српскостратешкопартнерство:садржинаидо-
машај,  http://www.isac-fund.org/dow nlo ad/Zar ko_Pe tro vic-Ru sko-srp sko_stra-
te sko_part ner stvo-sa dr zi na_i_do ma saj.pdf, ски ну то 2.4.2012.



АлександарСашаГајић ПЕРСПЕКТИВЕСРПСКО-РУСКИХ...

66

град њом), ни ти са мо по тен ци јал но пло до но сна у стра те шко-
еко ном ском по гле ду. Она је ду хов на, суд бин ски по ве за на. 

По сто ји чи тав низ нај ду бљих исто риј ских слич но сти, 
упо ред них, ана лог них про це са и ве за ко је се од ви ја ју у срп-
ској и ру ској исто ри ји, од но сно  исто риј ском раз во ју њи хо вих 
дру шта ва због ко јих мно ги, а пре све га за пад ни „атлан ти-
сти“, пра во слав не Ср бе иден ти фи ку ју и сма тра ју „ма лим Ру-
си ма на Бал ка ну“. Ове слич но сти не про из ла зе тек из по сто-
је ћих из ра же них, ра ни је опи са них кул тур но-исто риј ских ве-
за и об ли ка са рад ње, ма да их ду бин ски по спе шу ју. Кре ни мо 
ре дом. Оба на ро да и обе зе мље су из ра зи то кон ти нен тал ног 
ти па, ге о граф ски из ме ште не од не по сред ног до ди ра са то-
плим мо ри ма ка ко ји ма су кон стант но би ле усме ре не њи хо ве 
раз вој не те жње. Док Ру си ја за у зи ма цен трал но, до ми нант но 
ме сто у ср цу („Хар тленд“) евро а зиј ске кон ти не тал не ма се, са 
за па да до се жу ћи европ ски, пот кон ти нен тал ни ри мо ка то лич-
ко-про те станстски свет а на ју гу и ју го и сто ку ори јен тал ни 
свет сред ње а зиј ског исла ма те да ле ко и сточ них ци ви ли за ци ја 
и њи хо вих тра ди ци ја, Ср би ја, сме ште на  у цен трал ном је згру 
Бал кан ског по лу о стр ва („Ср би ја као бал кан ски Хар тленд“)7 
што по ве зу је Сред њу Евро пу и евро а зиј ске сте пе са Сре до-
зе мљем и Бли ским ис то ком - у истом од но су, али ума ње ном 
раз ме ру, сто ји пре ма све ту За па да (у сво јој сред њо е вроп ској 
ва ри јан ти) и све ту исла ма на свом до њем бо ку. Сме ште ни у 
ве о ма сли чан од нос пре ма кул тур но-ци ви ли за циј ски истим 
ак те ри ма, оба на ро да и др жа ве ба шти не тра ди ци ју те лу ро-
крат ског ти па цен тра ли зо ва не др жа ве и вла сти од сво је ци-
ви ли за циј ске „ро ди тељ ке“ – Ис точ ног Рим ског Цар ства, Ви-
зан ти је, као и исту ду хов ну ори јен та ци ју о ко јој се ста ра ју 
се стрин ске, по ме сне пра во слав не Цр кве.  

Чи тав низ слич но сти из ме ђу ге о по ли тич ког и ци ви ли-
за циј ског по ло жа ја, за јед нич ког ет но-лин гви стич ког по ре кла 
и исте ду хов ног опре де ље ња - до во дио је до фа сци нант них 
ана ло ги ја, го то во до по ду дар но сти у дру штве ним про це си-
ма, у уну тра шњим по де ла ма и са би ра њи ма, у исто риј ским 
успо ни ма и па до ви ма ко ји су се од ви ја ли у обе зе мље. За то 
су, пре ма основ ној, гру бој али тач ној по де ли, др жав не тво ре-

7 Ви де ти Сте пић Ми ло мир, Увртлогубалканизације, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе-
о град, 2001, стр. 102-108.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС-бр.2/2012,год.VIIIvol.14 стр.59-78

67

ви не оба на ро да има ле шест исто риј ски ве о ма слич них фа за 
соп стве ног исто риј ског раз вит ка. 

Ки јев ски пе ри од био је пр ви пе ри од ру ске др жа ве ка да 
је она на ста ла из сво јих ра но сред њо ве ков них, ро дов ско-пле-
мен ских др жа во ли ких тво ре ви на и учвр сти ла се у пра во сла-
вљу као осно ви соп стве ног ду хов ног иден ти те та. Усле дио је 
пе ри од опа да ња ко је се пре тво ри ло у пе ри од „та тар ског роп-
ства“. Тре ћи пе ри од, онај ко ји се ти че осло ба ђа ња од за во је-
вач ког јар ма и по чет ка са би ра ња ру ских зе ма ља, на зи ва се 
„мо сков ским пе ри о дом“ ка да је цен тар др жа ве по ме рен на 
се вер. На ред ни пе ри од, раз до бље „Пе тров ске Ру си је“ пред-
ста вљао је епо ху ја ча ња цар ства, са по ку ша ји ма па ри ра ња и 
до се за ња сна ге им пе ри јал них си ла За па да, али и пре ва зи ла-
же ња соп стве них, на сле ђе них струк ту рал них не до ста та ка. 
Пе ти је био „со вјет ски пе ри од“ (Со вјет ска Ру си ја), за по чет, 
на кон ре во лу ци о нар ног пре вра та, на со ци ја ли стич ким иде о-
ло шким осно ва ма. На кон уру ша ва ња  ове иде о ло ги је и рас-
па да са ве зне др жа ве, усле дио је ше сти, ак ту ел ни пе ри од „по-
сто вјет ске Ру си је“.

Пр ви пе ри од срп ске исто ри је је до ба „не ма њић ке Ср би-
је“. У ње му се на те ме љу  прет ход них, ра но сред њо ве ков них 
др жа ва иден ти тет ски (ис точ но пра во сла вље) и по ли тич ки 
ује ди ни ла ве ћи на срп ских зе ма ља на Бал ка ну. На кон дво ве-
ков ног уз ле та, са фе у дал ном дез ин те гра ци јом и ко сов ском 
по ги би јом, по чи ње дру ги „пост ко сов ски пе ри од“, ко ји по-
ступ но пре ла зи у раз до бље „тур ског роп ства“. „Ка ра ђор ђе-
ви ћев ско-пе тро вић ки и обре но ви ћев ски пе ри од“ пред ста вља 
че твр то раз до бље срп ске исто ри је. У мо дер ној епо хи, Ср би, 
осло ба ђа ју ћи се ве ков ног осман лиј ског јар ма, пре ме шта ју се-
ди ште сво је др жа ве на се вер. Они те же да ство ре дру штво 
европ ског ти па те пре ва зи ђу на сле ђе ну за о ста лост и ин-
сту ту ци о нал ну ра зо ре ност као по сле ди цу тур ске вла сти на 
Бал ка ну. Овај пе ри од се за вр ша ва са „им пе ри јал ном“ Ју го-
сла ви јом, ко ја, на кон ре во лу ци је (ко ја се ни је, као у ру ском 
слу ча ју. од и гра ла то ком Пр вог, већ то ком Дру гог свет ског 
ра та), по ста је со ци ја ли стич ка зе мља. Ше сти, ак ту ел ни пе ри-
од пред ста вља епо ху на кон про па сти Ју го сла ви је као са ве зне 
др жа ве и со ци ја ли стич ке иде о ло ги је („пост ју гол сло вен ска“, 
„пост со ци ја ли стич ка“ Ср би ја). 
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И са вре ме не слич но сти из ме ђу Ср би је и Ру си је, и у по-
је ди ним де ша ва њи ма и ши рим про це си ма, у са ве зни ци ма, 
так ма ци ма и не при ја те љи ма - су фа сци нант не. Не ли чи ли 
Цр на Го ра, на чи јем про сто ру је на ста ла пр ва срп ска сред њо-
ве ков на др жа ва, са сво јим уну тра шњим по де ла ма ста нов ни-
штва на де кла ри са не Ср бе, „срп ске Цр но гор це“, „Цр но гор це 
ко ји го во ре срп ским је зи ком а вер ни ци су СПЦ“,  „не срп ске“ 
Цр но гор це у не ко ли ко под ва ри јан ти (од вер ски и кул тур но 
нео пре де ље них, до оних ко ји те же За па ду или уни ји са ри-
мо ка то ли ци ма), али и сво јим по ло жа јем на ју гу и на сло ње но-
шћу на то пло мо ре, на Укра ји ну и „ма ло ру ско“ иден ти тет ско 
пи та ње? Не из гле да ли „нај за пад ни ја срп ска зе мља“ – Ре пу-
би ка Срп ска ко ја у окви ру Бо сне и Хер це го ви не „одо ле ва“  
кље шти ма са се ве ра, за па да и ју га, и при то ме у мно гим сег-
мен ти ма очу ва но сти дру штва и по врат ка тра ди ци ји не рет ко 
пред ња чи у од но су на ма тич ну др жа ву, на Бе ло ру си ју? На 
кра ју, не под се ћа ју ли Ко со во и Ме то хи ја на ју гу, са сво јом 
угро же но шћу бр ђан ским (ква зи)ислам ским нар ко-кар те ли ма 
што же ле да уз по моћ стра них ути ца ја ство ре „атлан ти стич-
ку“ НА ТО др жа ву, на си ту а ци ју на Кав ка зу и по ку шај ства-
ра ња исла ми стич ке „Ич ке ри је“?

Бу ду ћи да се исто риј ски раз ви ја ју из исте ду хов но-кул-
тур не ма три це, а под углав ном слич ним спољ ним упли ви ма 
- ста ње ства ри и са вре ме ни про це си ко ји те ку и у „по сто-
вјет ској Ру си ји“ и „пост ју го сло вен ској Ср би ји“ има ју ве ли ке 
слич но сти. Њи хо ва срж да нас ле жи упра во у по сто ци ја ли-
стич ком иден ти тет ском тра га њу те по ку ша ју дру штве не об-
но ве ко је лу та из ме ђу за пад них ути ца ја и пре у зи ма ња ње го-
вих ре це па та уре ђе ња и дру штве ног раз во ја са јед не стра не, и 
по ку ша ју по врат ка соп стве ним ве ро до стој ним тра ди ци ја ма 
са дру ге стра не, као и те жњи као оства ре њу ба зич них на ци о-
нал них ин те ре са у њи хо вом пре се ку. Раз ли чи ти ис хо ди, раз-
ли чи те ори јен та ци је и њи хо во сме њи ва ње, за ви се пре све га 
од сте пе на тре нут ног ве ћин ског опре де ље ња, али и од соп-
стве них по тен ци ја ла и ре зер ви (ту ле жи и основ на раз ли ка 
из ме ђу две зе мље и на ро да). Из тих раз ло га се не ке по ја ве и 
про це си (и по зи тив ни и не га тив ни) пре де ша ва ју у јед ној не го 
у дру гој др жа ви. 
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Светскакризаисрпско-рускасарадња
Ак ту ел на свет ска кри за (2008-) ни је са мо фи нан сиј-

ско-еко ном ска кри за са гло бал ним до ме ти ма: ни је у пи та њу 
тек кри за еко ном ског ли бе ра ли зма ко ја на ве ли ка вра та во ди 
по врат ку др жав ног, ин тер вен ци о ни стич ког ка пи та ли зма. У 
пи та њу је све о бу хват на кри за ко ја озна ча ва де фи ни тив ни за-
вр ше так епо хе мо дер но сти. Кри за је, да кле, исто вре ме но и 
при вред на, и кул тур на, и со цио-по ли тич ка и, вред но сна, од-
но сно, у по за ди ни, у свом те ме љу – ду хов на кри за.8 Пет ве-
ко ва свет ске пре мо ћи ци ви ли за ци је За па да се за вр ша ва. Ње-
ни мо де ли функ ци о ни са ња, на свим ни во и ма, по ка зу ју сво је 
не га тив но на лич је. У њи ма се огле да не спо соб ност да из на-
ђу ква ли та тив не од го во ре и тран сфор ми шу се у су прот ном, 
ста би ли шу ћем, ан ти кри зном сме ру. Ни су са мо све ин сти ту-
ци је, сви об ли ци огра ни зо ва ња и функ ци о ни са ња мо дер ног 
све та у ду бо кој кри зи и опа да њу. То су и на чи ни ми шље ња и 
жи вље ња у ко ји ма је оби та вао мо дер ни чо век што се по у зда-
вао у из ве сност пот пу ног и исти ни тог са зна ња „ово стра ног 
све та“ и соп стве не кре а тив не, има нент не људ ске мо ћи ко ја се 
отр гла од ве за са тра ди ци јом и пре ко ње, оно стра но шћу, са 
све том ду хов но сти. 

Кри зно ши ре ње са епи цен тром на За па ду, у ср цу ка пи-
та ли стич ког си сте ма, на свом  ме ђу на род ном по љу ам би ва-
лент но се од но си пре ма не за у ста вљи вим про це си ма пре ра-
ста ња уни по лар ног све та у мул ти по лар ни –  све та са ви ше 
рав но прав них ре ги о нал них цен та ра све у куп не мо ћи  из ме ђу 
ко јих тек тре ба из гра ди ти си стем рав но те же сна га. Са јед-
не стра не - ра ди ка ли за ци ја кри зних де ша ва ња кроз ре ал но 
опа да ње мо ћи За па да убр за ва ове про це се; са дру ге -  она 
ди рект но угро жа ва мул ти по лар ност у на ста ја њу. По сто је ћи 
гло бал ни цен три мо ћи, све сни да је њи хов ути цај у ре ла ци-
ја ма са на ста ју ћим но вим по ло ви ма свет ског си сте ма у све 
из ра же ни јем сла бље њу и опа да њу, те же да сво је до са да шње, 
сте че не по зи ци је над мо ћи „ушан че“ кроз ра ди кал ни „кри-
зни ме наџ мент“, од но сно кроз пре у сме ра ва ње, пре ли ва ње и 

8 Де таљ ни је код: Га јић Алек сан дар, Духовне основе светске кризе, Кон рас, 
Бе о град, 2011.
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упра вља ње кри зним упли ви ма на про сто ри ма где се уоб ли-
ча ва ју но ва, ре ги о нал на је згра мо ћи ко ја по ступ но ја ча ју. Са-
вре ме на дра ма тич на ре ги о нал на де ша ва ња - се ри је ра то ва, 
др жав них пре вра та, мо не тар них и еко ном ских уда ра и со ци-
јал них пре ви ра ња, од ко јих су „арап ско про ле ће“ и „кри за 
евро зо не“ тек на ве ћи и нај у оч љи ви ји про це си, го во ре упра во 
о ши ре њу кри зе и по ку ша ју ње ног пре у сме ра ва ња уз по моћ 
ра ди кал ног кри зног ме наџ мен та.

Ши ре ње кри зе на ин сти ту ци о нал но не ста бил на, дру-
штве но и при вред но нео по ра вље на пост со ци ја ли стич ка дру-
штва, те кри зни уда ри ко ји се из цен тра ка пи та ли стич ког 
си сте ма ши ре пре ма по лу пе ри фе ри ја ма, већ су са ме по се би 
опа сност за ова дру штва и њи хо ве ме ђу соб не ве зе. Тим ви ше 
су то и по ку ша ји „кри зног ме наџ мен та“, тј. пре у сме ра ва ње 
и ути ца ње на кри зна пре ли ва ња на ове про сто ре, по го то во 
на про стор Ру си је ко ја, кроз по сте пе ни опо ра вак сти че све 
усло ве да пре ра сте у цен тал ног ба лан се ра но во на ста ју ћег 
све та мул ти по лар но сти - у ре ал ну осо ви ну на ста на ка мо гу ће 
ши ре евро а зиј ске ин те гра ци је из ме ђу ње них ре ги о на. Са мим 
тим, Ру си ја пред ста вља и по тен ци јал но нај ве ћу опа сност за 
опа да ју ће цен тре гло бал не мо ћи, тј. про стор на ко га би они 
нај ра ди је пре у сме ри ли кри зне им пул се и из ли ве... Ср би ја, 
пак, као кул тур но-ци ви ли за циј ски „јед но род на“ Ру си ји а 
сме ште на тик уз За пад, пре ма сред њо е вроп ском По ду на вљу, 
ухва ће на је у ко ви тлац дво стру ке, уну тра шње (ауто ге не ри-
са не) и спољ не свет ске кри зе. Она пред ста вља по год ни по ли-
гон пре ко ко га се мо же од и гра ти ан ти кри зно по ве зи ва ње и 
„ан ти кри зна са рад ња“ Ру си је са до ми нант ним др жа ва ма на 
европ ском пот кон ти нен ту, од но сно чла ни ца ма ЕУ.        

Си ту а ци ја са свет ском кри зом као за вр шном кри зом 
мо дер но сти уто ли ко је сло же ни ја ти ме што су, то ком нај ве-
ћег де ла мо дер не епо хе у про те клих не ко ли ко ве ко ва, и Ср би-
ја и Ру си ја те жи ли да ство ре, од но сно пре у ре де сво је др жа ве 
по узо ру на За пад. Гле да ју ћи за пад њач ке ин сти ту ци о нал не и 
ор га ни за ци о не из ра зе то ком пе ри о да над мо ћи ових др жа ва 
за вре ме тра ја ња мо дер не епо хе, у прет ход них пет ве ко ва - 
зе мље сло вен ског пра во сла вља су пре у зи ма ле и опо на ша ле 
за пад не дру штве не образ це при мо де ло ва њу соп стве ног дру-
штва. Ка ко су ови мо де ли би ли опо на ша ни и „ка ле мље ни“, а 
не плод уну тра шњег дру штве ног раз во ја, они су, по ред тре-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС-бр.2/2012,год.VIIIvol.14 стр.59-78

71

нут ног ор га ни за ци о ног ја ча ња, има ли и сво је из ра зи то не га-
тив не по сле ди це, сво је вр сно там но дру штве но на лич је. „По-
за пад ња че ње“ је до во ди ло до нај ши рих дру штве них рас ко ла, 
до оту ђе ња ве ли ких де ло ва дру штве них ели та ко је су уз уве-
зе не вред но сти и на чи не жи во та пре у зи ма ле и ту ђу ин те ре-
сну пер спек ти ву. Све то је до во ди ло до по ра ста дру штве не 
не прав де и ду бо ког су ко ба са нај ши рим сло је ви ма соп стве-
ног на ро да. По де ла на“за пад ња ке“ и „сло ве но фи ле“ из ру ске 
мо дер не исто ри је, у срп ском слу ча ју си гур но ни је има ла та ко 
ду бо ке раз ме ре - али је у кул тур но-по ли тич ком сми слу та ко-
ђе при сут на, уз сво је спе ци фич но сти, и код Ср ба. 

Ду би на дру штве ног рас ко ла узро ко ва ног на сил ном, не-
при ла го ђе ном мо дер ни за ци јом по за пад ном мо де лу - у ру-
ском слу ча ју до ве ла је до ре во лу ци о нар ног пре вра та. Та ко  је 
на осно ву са за па да аси ми ло ва не ал тер на тив не иде о ло шке 
кон цеп ци је – ко му ни стич ке иде о ло ги је, по ку ша но ства ра ње 
не ка пи та ли стич ког си сте ма ко ји ће пре ва зи ћи све на ра сле 
про ти ву реч но сти мо дер но сти. Иста ствар се, не што ка сни је, 
од и гра ла и у Ср би ји. 

Окре та ње со ци ја ли стич ком иде о ло шком екс пе ри мен ту 
ра ди убр за ног дру штве ног раз во ја ко ји би из бе гао по сле ди це 
за пад не мо дер но сти ле жа ло је у то ме што је ова иде о ло ги ја, 
са сво јим про кла мо ва ним ци ље ви ма, на пр ви по глед из гле да-
ла по год ном - што је од го ва ра ла основ ним те жња ма и иде а-
ли ма сло вен ско-пра во слав ног све та. Би ле су то те жње за ова-
пло ће њем је ван ђе о ских иде а ла и вр ли на у со ци јал ној сфе ри 
што би до при не ле да дру штве не ве зе и це ло куп но дру штве-
но уре ђе ње по ста не по год но за до сти за ње дру штве не прав де 
и со ли дар но сти по и ма не у нај ши рем сми слу. Ове вред но сти 
и те жње ка дру штве ној „са бор но сти“ би ле су ве ко ви ма под-
ло га свих ар ха ич них об ли ка дру штве ног ор га ни зо ва ња ис-
точ но пра во слав них Сло ве на – од оп штин ских ве ћа, се о ских 
за дру га и фа ми ли ја, до збо ро ва и са бо ра ко је су би ле ду бо ко 
угро же не „уве зе ним“ об ли ци ма за пад њач ке мо дер ни за ци је. 
Сто га, не тре ба да чу ди пси хо ло шки ду бо ка од бој ност на ро да 
на ис то ку Евро пе пре ма из ве шта че ним фор ма ма и про це ду-
ра ма те на њи ма уста но вље ним кру тим хи је рар хи ја ма ко је 
оту ђу ју и по ступ но уки да ју су штин ску ве зу из ме ђу на ро да 
и вла сти чи је „суп стан ци јал но“ за јед ни штво, по њи хо вом 
нај ду бљем осе ћа њу, тре ба да бу де уте ме ље но у вр лин ској 
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оно стра но сти (Све та Ру си ја“, „Не бе ска Ср би ја“). Не га тив но 
на лич је овог от по ра као ре ак ци је на ути ца је за пад не мо дер-
но сти огле да ло се у сво је вр сном „не мо де р ном ни хи ли зму“ 
ко ји је при гра био мо дер не иде о ло шке ар гу мен те ка ко би се 
кроз сти хи ју су прот ста вио оту ђе њу и дру штве ној не прав-
ди што је уме сто у обе ћа ни раз вој и бо љи так, са мо про ду-
бљи ва ла си ро ма штво и дру штве но про па да ње. Но, „зам ка“ 
ко му ни стич ке ал тер на тив не мо дер но сти ле жа ла је што је и 
она, и то на сил ним ме ра ма, хте ла да пре ва зи ђе мо де ран ка-
пи та ли стич ки За пад уни шта ва ју ћи пред мо дер не тра ди ци је, 
њи хов мо рал и ре ли ги о зност. Ка да Шпен глер, по сма тра ју-
ћи ру ску ре во лу ци о нар ну сти хиј ност (у ко јој ви ди усло ве 
за раз ви так дру гог кул тур но-исто риј ског ти па) у њој уоча ва 
„апо ка лип тич ну по бу ну про тив ан ти ке“,9 ми сле ћи под „ан-
ти ком“ на иде ал ну али пра зну фор му, он је, за пра во, по го дио 
у срж ду хов ног про бле ма ис точ но-пра во слав них Сло ве на са 
„уве зе ним“ за пад ним фор ма ма ко је не од го ва ра ју њи хо вим 
ду шев ним и ду хов ним стре мље њи ма. У том по гле ду, ни век 
ка сни је ни шта се ни је про ме ни ло.

Ис ку ство исто ри је прет ход ног, два де се тог ве ка, да-
кле, ука зу је не са мо на по губ ност уто пиј ских иде о ло шких 
стре мље ња (као мо дер них, се ку ла ри зо ва них за ме на за пред-
мо дер ну ду хов ност), већ и на оно што су ове иде о ло ги је са 
до брим ци љем али на по гре шне на чи не хте ле да спре че и 
од стра не – опа сност по за пад ња че ња и ства ра ња „рас кол нич-
ких“ фор ми ко је по сте пе но „уби ја ју“ не за пад не на ро де, до во-
де их у пот чи ње ни, ко ло ни јал ни по ло жај на бе ђе не кул тур не 
ин фе ри ор но сти, са по ха ра ним ре сур си ма, ра зо ре ном при вре-
да ма и ме ђу људ ским ве за ма као оста ци ма дру штве ног тки ва.            

Основ ни про блем са ко јим се, то ком епо хал не, ра зор не 
кри зе кра ја мо дер но сти су о ча ва ју срп ско и ру ско дру штво те 
њи хо ве по сто је ће ве зе ле жи у то ме што су оба дру штва, из ла-
зе ћи из јед ног не у спе лог иде о ло шког екс пе ри мен та, кре ну ли 
на зад, у „ре при зу“ опо на ша ња оних кул тур но-ци ви ли за циј-
ских мо де ла и њи хо вих од но са чи је су по губ не по сле ди це и 
до ве ле до ре ак ци је што их је усме ри ла у прав цу ра ди кал ног 
со ци јал ног екс пе ри мен та. Тра ге ди ја је тим ве ћа што је, на кон 

9 Шпен глер Освалд, Пропастзапада, књи га 2, Кри ста ли, Бе о град, 1990. Ово 
исто при ме ћу је и Ни ко лај Бер ђа јев у де лу Рускаидеја, Про све та, Бе о град, 
1987, стр. 86. 
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уру ша ва ња со ци ја ли зма, от по че та тран зи ци ја ко ја у овим 
дру штви ма убр за но вра ћа упра во оне од но се ко ји су у да на-
шње да не до ве ли до епо хал не свет ске кри зе све о бу хват них 
раз ме ра, у од но се у ко ји ма се по ступ но али не ми нов но уру-
ша ва до са да шња над моћ За па да. 

Са те жњом очу ва ња др жа ве и кон ти ну и те та вла сти, уз 
уво ђе ње фор ми пред став нич ке де мо кра ти је ви ше пар тиј ског 
ти па и сло бод но тр жи шног мо де ла, ис точ но-европ ске пост-
со ци ја ли стич ке др жа ве по ку ша ва ју да „по но ве“ иде о ло шку 
мо дер ни за ци ју у пе ри о ду кра ја мо дер не и раз во ја на ње ним 
осно ва ма. Пер цеп ци ја соп стве них на ци о нал них ин те ре са уз 
пу ко опо на ша ње уве зе них за пад них ор га ни за ци о них по ли-
тич ких и при вред них мо де ла, и то уз пре у зи ма ња пер спек ти-
ве на ци о нал не др жа ве 19. ве ка (на зи ва ли ми ово „су ве ре ном 
де мо кра ти јом“ или дру га чи је) - ни је по год на ни ти на спрам 
ак ту ел не си ту а ци је, ни ти одав но за по че тих гло бал них про-
це са. Та ко схва ће на др жа ва и ње ни ин те ре си са мо тек де ли-
мич но успо ра ва ју но во „кри во сра ста ње“ у ви ду по на вља ња 
дру штве ног рас ко ла и оту ђе ња ели та те  си стем ског дру-
штве ног уру ша ва ња.

Бу ду ћи број ча но и ре сурс но ма ња а ге о по ли тич ки и 
кул тур но ис ту ре на, Ср би ја је че сто ра ни је и тра гич ни је би-
ла из ло же на про це си ма ко ји су по сле ди це ак ту ел них ду хов-
но-исто риј ских ги ба ња, на ро чи то оних ко ји сти жу са За па-
да. Упр кос де це ниј ској не рав но прав ној бор би за очу ва ње 
ви тал них на ци о нал них ин те ре са у усло ви ма рас па да са ве-
зне др жа ве, ме ђу ет нич ког ра та и ме ђу на род не ин тер вен ци је 
(што је, без об зи ра на све то,  би ла по ме ша на са на да ма да 
се пре у зму  ткз. „узор ни“ мо де ли за пад ног дру штве ног уре-
ђе ња), Ср би ја се у пр вој де це ни ји но вог ми ле ни ју ма на шла 
у не за вид ној си ту а ци ји. То је раз ве ја ло убе ђе ња у за пад ну 
до бро на мер ност и мо гућ ност би ло ка квог ствар ног, а не са мо 
вер бал ног парт нер ства, као и углав ном илу зор не на де о мо-
гућ но сти соп стве ног дру штве ног бо љит ка на овим осно ва ма. 
У Ср би ји се, не за бо ра ви мо то, на кон из вр ше не вој не агре си је 
од и гра ла пр ва „обо је на ре во лу ци ја“ ко ја ће по ста ти тип ски 
мо дел за ње не ко пи је на по сто вјет ском про сто ру. У Ср би ји 
је, та ко ђе, из вр ше на про то тип ска не у спе шна ре фор ма ко ја се 
све ла на пљач ка шку при ва ти за ци ју и пре тва ра ње јед не сред-
ње раз ви је не др жа ве у пу ки де ин ду стри ја ли зо ва ни про стор 
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за пла си ра ња уве зе не ро бе  и из воз јеф ти них си ро ви на.  Та-
ко је Ср би ја пре тво ре на у ва зал ну др жа ву са ком пра дор ском 
ели том, ин те ре сно и кул ту ро ло шки „по за пад ња че ном“, ко ја 
функ ци о ни ше као део струк ту ра нео ко ло ни јал не упра ве над 
соп стве ним ста нов ни штво, над на ро дом од ко га је пот пу но 
оту ђе на. 

Ма ко ли ко тра гич на, срп ска са вре ме на ис ку ства мо гу 
дру ги ма би ти дра го це на. Она да ју очит при мер сви ма ко ји 
же ле да из ву ку по у ку ка ко не тре ба чи ни ти; она пру жа при-
зо ре ко ји раз ве ја ва ју илу зор на пре ду бе ђе ња не са мо о до бро-
на мер но сти нај моћ ни јих си ла За па да, већ и о мо гућ но сти 
иоле ду го роч ни јег парт нер ског ко ег зи сти ра ња са за пад ним 
гло бал ним цен три ма мо ћи и њи хо ве спрем но сти да на дру гој 
стра ни то ле ри шу по сто ја ње иоле озбиљ ни је др жа ве и при-
вре де. „Срп ски слу чај“, и на ро чи то са да шње ста ње ства ри у 
њој, по себ но мо гу по слу жи ти као зна ча јан при мер Ру си ји - 
јер и у њој те ку исти про це си, под истим кул тур ним, по ли-
тич ким и ду хов но-исто риј ским ути ца јем. 

И по ред свих исто риј ских на сле ђа, суд бин ске по ве за-
но сти и број них ком па ра тив них пред но сти у ве за ма и са рад-
њи Ср би је и Ру си је, са да шњи тре ну так  је осен чен је јед ним 
тра гич ном рас ко ра ком. Ср би ја, или ба рем онај њен бо љи део 
што је пре о стао, на осно ву свог ис ку ства и ви ди и бо ље зна - 
али не ма ни до вољ но сна ге, ни до вољ но ре сур са да то зна ње 
пре тво ри у успе шно де ло ва ње што мо же до ве сти до су штин-
ског пре о кре та, а на су прот си ли ко ја ју је при ти сла и окру жи-
ла. Ру си ја, још увек у не до стат ку та квог, пу ног про жи вље ног 
ис ку ства, иако јој ра сте сна га (а у ре сурс ним по тен ци ја ли ма 
ни ка да ни је ни оску де ва ла) - не зна до вољ но и у пот пу но сти 
не раз у ме. Она, на жа лост, ства ри углав ном по сма тра крат-
ко роч но, ин те ре сно и при то ме не до вољ но про ду бље но, не-
це ло ви то, све са праг ма тич ним ци љем до би ја ња вре ме на за 
свој пу ни опо ра вак и же ље ни раз вој, ма кар и са не ис кре ним 
парт не ри ма и ма кар на не за до во ља ва ју ћим, усво је ним осно-
ва ма. Но, тај, то ли ко же ље ни исто риј ски пре дах - убе ђе ни 
смо - не ће до би ти. 

Онај део ста нов ни штва Ср би је ко је га ји на ду у по моћ 
„исто род не Ру си је“ те би ва раз о ча ран ње го вим су штин ским 
из о стан ком у од но су на алар мант но ста ње у ко ме се срп ско 
дру штво и др жа ва на ла зе, не схва та ју да Ру си ји та ко ђе тре-
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ба по мо ћи да ви ди и схва ти ку да во де про це си ко ји су у Ср-
би ји ис пред ња чи ли, ка ко би се пре ну ла и пре о ри јен ти са ла у 
вре ме ну у ко ме  из о ста ја ње пра ве ини ци ја ти ве и ду бин ске, 
епо хал не тран сфор ма ци је зна чи не са мо ста ја ње у ме сту, већ 
– по ни ра ње, про па да ње. 

Зар спо зна ја ово га ис ку ства мо ра сва ки пут да се пре-
ску по пла ти? Да ли до кључ ног пре о кре та мо ра увек да до ђе 
тек у од сут ни, крај ње дра ма тич ни час, као у „смут ним вре-
ме ни ма“ или 1812. го ди не - ка да на хру пе коб не по сле ди це ра-
ни јег са мо за ва ра ва ња, оду го вла че ња и не а де кват ног ре а го-
ва ња? Пред од го во ри ма на ова кључ на пи та ња сто је, упр кос 
све му не по ко ле ба ни - од но си Ср би је и Ру си је, док се свет ска 
кри за ши ри и не на зи ре јој се крај...    

          

AleksandarSasaGajic

PERSPECTIVESSERBIAN-RUSSIAN
RELATIONSINTHECONTEXTOFTHE

MODERNWORLDCRISIS

Summary
Byobservingwellknownculturalandhistoricalfoundati-

ons(origin,close languages,Byzantineeastern-orthodoxtradi-
tion)ofSerb-Russianrelationstroughoutprevious twocenturi-
es,thepapergivesdescriptionofthreecontemporarypillarsof
cooperationbetweenSerbiaandRussia:cultural-political,fore-
ign-political  and strategical –geoenergetical andgeopolitical
pillarofcooperation.Pointingonnumerousanalogiesinhistori-
calprocessesbetweentwosocietieswhichreferstosubstantial,
“destined”andspiritualbindings,thisworkfurtherobservers
perspectivesofSerb-Russianrelationsincontextofuniversality
ofcontemporarycrisisasthecrisiswhichsignalizestheendof
modernity,whilelookingintodinamicofSerbianandRussianso-
cietiesandtheirpostsocialistdevelopment.
KeyWords:Serb-Russianrelations,historicalalliance,worldcri-

sis,modernity
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Re su me

Thepaper beginswith insight look onwell known cultu-
ralandhistoricalfoundations(origin,closelanguages,byzanti-
neeastern-orthodoxtradition)ofSerb-Russianrelationsandits
development throughout previous two centuries. Imperial Rus-
sia, spreading its influence towardMediterrean (then ruled by
OttomanEmpire)wasguidedbyitsstrategicinterestswhilebu-
ildingrelationswithBalkanSlavs,includingSerbsamongthem.
But,Russianstrategicinterestsweremostlyidenticalwithnati-
onal-liberationstrivingsofBalkanChristians,muchmore than
interestsofanyothergreatpowerinthisregion.Serb-Russian
relations,lookingthroughoutdimensionsofthispoliticalallian-
ce,mostlyrepresentspositivepoleofRussian“Easternpolicy”.
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Therefore,Russia,withitsowninterest,playedsignificantrolein
creationandstrengtheningofmodernSerbianstate.

Contemporary situation is quite similar. There are three
contemporarypillarsofcooperationbetweenSerbiaandRussia:
cultural-political,foreign-politicalandstrategical–geoenerge-
ticalandgeopoliticalcooperation.Thefirstisrootedincultural
similaritiesandhistoricalcooperation,butothertwoareequally
important: secondpillar is basedon their converging interests
which are concerning relations in contemporary international
community. The third, geoeconomical and geopolitical pillar,
growsoutof it–bothsideshavealmost identicalviewson the
pathsofdevelopmentof internationalrelationswhichareevol-
vingintomultipolarworld.Strategicalcooperationonconstruc-
tionofenergeticcorridorsinBalkanarealsoseeninthisway.

But, foundations of Serb-Russian relations aremuch de-
eper andmultidimensional than cultural-historical and ethno–
linguisticcloseness.They’renotonlybasedonclosereal-politic
interests,religiousandethnicalsimilarities,butmoresubstantial,
“destined”withitsspiritualbindings.Therearemanyimportant
historicalsimilaritiesandanalogiesintheprocessesandrelati-
onsinbothSerbianandRussianhistoryofdevelopmentoftheir
societies.Therefore,therearesomeviewsthatareseeingOrtho-
doxSerbsas“littleRussians”inBalkan.Bothpeoplesandthe-
irstatesarecontinental–placedoutofcontactwiththesouth,
warmseas,theygavepermanentefforttoreachthem.Russiaoc-
cupiescentralpositioninHeartlandofEurasianlandmasswith
catholic-protestant“world”inwest,inEuropeanpeninsula,and
Muslim,Oriental“world”insouthandsouthwest;Serbiaispla-
cedinthecoreofBalkanpeninsulaslandmasswhichlinksCen-
tralEuropewiththeMediterraneanandtheNearEast–inthe
samerelations,butsmallerproportions,itstandsatWesternand
Muslim“worlds”asRussia on continental scale.Both peoples
anditsstateshadsixperiodsoftheirhistoricaldevelopment:for-
mative,Kievperiod,Tatarsslavery,Moscoviteperiod,periodof
PetersRussia,Sovietsocialistperiod,post-socialistperiod(Rus-
sia);formativeNemanjicsperiod,“postkosovian”period,Turkish
slavery, “Karageorgè s Petrovic – Obrenovic”modern period,
Jugoslav period and post-socialist period (Serbia). Similarities
inwiderprocessesanditsspecificevents–allies,foesandrivals
–arefascinating.Today,therearemanyanalogiesinpost-socia-
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list“questforidentity”andattemptsofsocialrenewalwhichare
roamingbetweenwestern influencesand importing theirstruc-
ture and“recipes”of social development onone side, and the
attemptstoreturntotheirownauthentictraditionsontheother
side,combiningitwithaspirationsforrealizationof their own
basicnationalinterests.

Furthermore,thepaperobservestheperspectivesofSerb-
Russianrelationsincontextofuniversalityofcontemporarycri-
sisasthecrisiswhichsignalizestheendofmodernity,whilelo-
oking intodinamicsofSerbianandRussiansocietiesand their
post-socialist development. This situation is very complicated
becausebothSerbiaandRussiaaretryingtodeveloptheirown
societiesbycooptingwesternmodernmodelsforfewlastcentu-
ries.BasicproblemstandsintheknowledgethatbothSerbsand
Russians,leavingoneunsuccessful,cummunistideological“we-
sternimported”socialexperiment,tooktheirdirectionback,into
there-runofcopyingmodernwesternmodelsanditsinstitutional
forms,whiletheepochal,destructivecrisisofmodernityistaking
placewithitsepicenterintheWest,withitsunforeseeablecon-
sequences.
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