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РЕ ПУ БЛИ КА СРП СКА КРА ЈИНА 
– КО СМЕТ – ЈУ ЖНА ОСЕ ТИ ЈА – 

АБХА ЗИ ЈА И УЛО ГА РУ СИ ЈЕ

Ре зи ме

У ра ду је по ву че на па ра ле ла из ме ђу вер зи је са мо о пре де
ље ња  Ср ба у РСК, у вре ме про тив у став ног и на сил ног от це
пље ња Хр ват ске; на сто ја ња  да се, у скла ду с од ред ба ма ме
ђу на род ног пра ва, са чу ва Ко смет у окви ру те ри то ри јал ног 
ин те гри те та и су ве ре ни те та Ср би је;  за шти те  на ци о нал
на пра ва на ро да Аб ха зи је и Ју жне Осе ти је, у окол но сти ма 
аме рич когру зиј ске агре си је, и раз мо тре на по ли тич ка уло га 
Ру си је у овим про це си ма и ја ча ње ње не ге о по ли тич ке мо ћи  у 
гло бал ним окви ри ма.
Кључ не ре чи: Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на, Ср би ја, Ре пу бли ка 

Срп ска, Ко смет, Ру си ја, САД, Ју жна Гру зи ја, 
Ју жна Осе ти ја, Аб ха зи ја

Вла ди мир Пу тин је не где ре као да је крах Со вјет ског 
Са ве за  нај ве ћа  ге о по ли тич ка ка та стро фа. Вла да ви на  Гор-
ба чо ва и Јељ ци на  по твр ђу је ову те зу јер је Ру си ја у пе ри о-
ду њи хо ве вла сти би ла у крај ње па сив ној др жав ној по зи ци ји,  
не ми по сма трач гло бал них свет ских по сло ва. „Гла сност“ и 
„пе ре строј ка“ Гор ба чо ва, као и  Јељ ци но во сво ђе ње Ру си је на 
њен уну тра шњи про стор и без у слов но при кла ња ње За па ду, 
пред ста вља ли су до бро вољ но од ри ца ње Ру си је од  атри бу та 
ве ли ке си ле и за не ма ри ва ње соп стве них ге о по ли тич ких ин-
те ре са. По ве ро ва ло се у илу зи ју да су хлад но ра тов ски од но-
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си са мо ру жна про шлост. За не ма ре на је исто риј ска по у ка, да  
је Дру ги свет ски рат са мо на од ре ђе но вре ме за мр знуо хлад-
но ра тов ске од но се  из ме ђу За па да и СССР-а и ује ди нио их  у 
бор би про тив за јед нич ког не при ја те ља, на ци стич ке Не мач ке. 

По чет ком осам де се тих го ди на 20. ве ка  Аме ри ка је ин-
тен зи ви ра ла бор бу про тив „свет ске цр ве не опа сно сти“. САД 
(Ре ган) ус по ста вља ју ди пло мат ске од но се са Ва ти ка ном у 
вре ме пон ти фи ка та па пе Јо ва на Па вла Дру гог, По ља ка, ко ји 
уз по др шку Збиг ње ва Бже жин ског - во де ћег аме рич ког ге о-
по ли ти ча ра, осни ва ча и пр вог пред сед ни ка Три ла те рал не ко-
ми си је, та ко ђе по ре клом По ља ка - пре ко Со ли дар но сти Ле ха 
Ва лен се, из ва на под ри ва ју и ру ше др жав но-по ли тич ки блок 
зе ма ља Вар шав ског уго во ра. Пре ма пла ну Бже жин ског, тре-
ба ло је  оне мо гу ћи ти би ло ка кво при бли жа ва ње  Ју го сла ви је, 
од но сно Ср би је Со вјет ском Са ве зу.

Ју го сла ви ја је би ла фе де ра тив на др жа ва, као и Со вјет-
ски Са вез. Со вјет ски Са вез на стао је сна гом и во љом Ру си је 
и ње ног нај број ни јег, ру ског на ро да.  Ју го сла ви ја је  на ста ла 
сна гом и во љом  ве ли ких  за пад них си ла, као њи хо ва ге о по-
ли тич ка кон струк ци ја, као што је и њен рас пад, по др жан ре-
ван ши змом гер ман ског бло ка др жа ва, њи хов ге о по ли тич ки 
чин. Раз у ме се, уз при ста нак срп ске по ли тич ке ели те. Ула-
ском у ју го сло вен ску др жа ву, на осно ву  хр ват ске - Штро сма-
јер-Ја ги ће ве иде је ју го сло вен ства,  по ли тич ко-фи ло ло шке 
те зе о „јед ном тро и ме ном на ро ду“, срп ски на род је за де сио  
исто риј ски, ет нич ки, кул тур ни, ге о по ли тич ки дис кон ти ну-
и тет.1 

 Хр ват ска је све вре ме по сто ја ња ју го сло вен ске др жа ве 
ра ди ла на ње ном ру ше њу, уз по др шку сво јих тра ди ци о нал-
них са ве зни ка - Ва ти ка на и Не мач ке. У „не прин ци пи јел ној 
ко а ли ци ји“ са Сло ве ни јом по др жа ва ла је шип тар ску се це си-
о ни стич ку по ли ти ку на Ко сме ту и са мо страх од Со вјет ског 
Са ве за од ло жио је ње ну ак ци ју за на сил но ру ше ње ју го сло-
вен ске др жа ве. 

Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на  и „од су ство“ Руси је
У вре ме раз би ја ња и рас па да ју го сло вен ске др жа ве Ср-

би су при хва ти ли по сред нич ку а ка сни је и ар би трар ну уло гу 
За па да (ЕЗ), ко ји је на Ха шкој кон фе рен ци ји ок то бра 1991. 
1 Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Пра во на са мо о пре де ље ње и „ју го сло вен ски 

екс пе ри мент“. Пр ва, дру га, тре ћа Ју го сла ви ја, ИПС, Бе о град, 2004.
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пре су дио ди со лу ци ју ју го сло вен ске др жа ве и ме ђу ре пу блич-
ке ад ми ни стра тив не ли ни је про гла сио за ме ђу др жав не гра-
ни це. 2 На ар би трар ну уло гу  при ста ли су  и Ру си (Јељ цин). 
Ар би тра жна ко ми си ја ЕЗ, на че лу са пред сед ни ком Устав ног 
су да Фран цу ске Еду а ром Ба ден те ром, до не ла је Де кла ра ци ју 
о кри те ри ју ми ма за при зна ва ње но вих др жа ва у Ис точ ној 
Евро пи и СССРу. Јељ цин је без у слов но при стао да го то во 30 
ми ли о на ње го вих су на род ни ка оста не из ван Ру си је, у но вим 
др жа ва ма у ко ји ма ће, на ро чи то у при бал тич ким др жа ва ма, 
тр пе ти не рав но прав ност, ре ван ши зам и дис кри ми на ци ју . 
Ова кав Јељ ци нов од нос пре ма по ло жа ју Ру са у но во на ста лим 
др жа ва ма умно го ме је на нео ште ту срп ском на ро ду у ју го-
сло вен ској вер зи ји са мо о пре де ље ња.

Ср би у Хр ват ској и Кра ји ни би ли су по ли тич ки на род 
и сво ју пр ву устав ност и по ли тич ку ауто ном ност и др жав-
ност сте кли у Аустри ји 1630. го ди не, о че му све до чи зна ме-
ни ти исто риј ски до ку мент - Ста ту та Ва ла хо рум. Ре пу бли ка 
Срп ска Кра ји на је исто риј ски по то мак Вој не кра ји не. Кон-
сти ту тив ност и свој ство по ли тич ког на ро да Ср би су има ли  
до гра ђан ског ра та 1991-1995. У пр ву ју го сло вен ску др жа ву 
ушли су Сло вен ци, Хр ва ти и Ср би са про сто ра по ра же не 
Хаб сбур шке мо нар хи је као три рав но прав на на ро да са сво-
јим те ри то ри ја ма. У свим хр ват ским уста ви ма по сле Дру гог 
свет ског ра та, по чев од Уста ва из 1947, Хр ват ска је де фи ни-
са на као дво на ци о нал на др жа ва – Хр ва та и Ср ба, као што 
су то и не ке европ ске др жа ве, на при мер Бел ги ја - др жа ва 
Фла ма на ца и Ва ло на ца, Швај цар ска - др жа ва Не ма ца, Ита ли-
ја на и Фран цу за, уз не што пре о ста лих Ре то ро ма на ца, Бо сна 
и Хер це го ви на - као др жа ва Ср ба, му сли ма на и Хр ва та итд. 
Кон сти ту и са ње Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не усле ди ло је као 
ре ак ци ја на хр ват ско на сил но и про тив у став но от це пље ње 
од са ве зне др жа ве  у ав но јев ским гра ни ца ма. Хр ват ска је мо-

2 Ре пу блич ке ад ми ни стра тив не ли ни је, да нас ме ђу др жав не гра ни це, по ву че-
не су по Бро зо вом на ло гу и про из вољ но. Оне ни су ни исто риј ске ни ет нич ке, 
и ни су по твр ђе не ни ка квим прав ним ак том. Та ко у хр ват ску фе де рал ну је-
ди ни цу пр ви пут ула зи Ба ра ња са срп ском ве ћи ном, док је Ду бров ник, та ко-
ђе пр ви пут ушао у са став Ба но ви не Хр ват ске 1939. го ди не. На че лу Ко ми-
си је за гра ни це, ис пред По лит би роа ЦК КПЈ био је Ми ло ван Ђи лас, а ње ни 
чла но ви би ли су: Ми лен ти је По по вић, Виц ко Кр сту ло вић, Јо ван Ве се ли нов 
и Јер ко Зла та рић. Ви ди: Ми о драг Зе че вић/Бог дан Ла кић, Др жав не гра ни це 
и уну тра шња те ри то ри јал на по де ла Ју го сла ви је, Бе о град, 1991, 28.
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гла да при ме ни пра во на са мо о пре де ље ње и от це пље ње са мо  
на про сто ру на ко јем Хр ва ти пред ста вља ју ве ћи ну ста нов-
ни штва. Ср би у Кра ји ни ин си сти ра ли су на те зи да хр ват ско 
не ле гал но от це пље ње не мо же би ти ја че од њи хо вог пра ва 
на са мо о пре де ље ње, ко је је ис ка зи ва ло ло јал ност и оста нак у 
по сто је ћој ју го сло вен ској др жа ви.

На стра ну хр ват ског раз би ја ња др жа ве и оспо ра ва ња 
пра ва Ср ба да у сво јим исто риј ским и ет нич ким гра ни ца ма 
кон сти ту и шу сво ју на ци о нал ну др жа ву, стао је За пад оли чен 
у Ва ти ка ну и во де ћим др жа ва ма ЕЗ - Не мач кој, Ен гле ској, 
а не што доц ни је и САД. Не мач ка је од лу ке из Ма стрих та 
о ства ра њу Европ ске уни је, као је дин стве не без бед но сне и 
по ли тич ке ор га ни за ци је, усло ви ла при зна ва њем се це си о ни-
стич ких ре пу бли ка. Ни ко се ни је освр тао на чи ње ни цу да је 
Кра ји на, у од брам бе ном и пра вед ном ра ту про тив но ве уста-
шке др жа ве, уста но вље на та ко да ис пу ња ва сва три кон вен-
ци о нал на усло ва др жав не су ве ре но сти: власт, те ри то ри ју и 
ста нов ни штво. Па па је оправ да вао се це си ју, ис ти чу ћи да  су 
на ро ди Ју го сла ви је раз ли чи ти по кул ту ри, ве ри, исто ри ји, је-
зи ку, а осу дио „ми кро на ци о на ли зам“ Ср ба Кра ји шни ка.3 У 
ин тер вјуу ита ли јан ској La Stam pi, Ми ха ил Гор ба чов је ре као 
: „Све што се до го ди ло у Ис точ ној Евро пи по след њих го ди на 
не би би ло мо гу ће без при су ства па пе, без уло ге па пе на свет-
ској сце ни“. И па па је по хва лио Гор ба чо ва: „Про ви ђе ње нам 
је по сла ло Гор ба чо ва...“ 

САД су на по чет ку ју го сло вен ске кри зе би ле уз др жа-
не, али су у свом при сту пу сле ди ле свог европ ског парт не ра 
Не мач ку. У про ме ње ном  европ ском ге о по ли тич ком окви ру, 
САД су ис та кле ши ре ге о стра те шке и ге о по ли тич ке ин те ре-
се. Све што се де ша ва ло на срп ском ет нич ком и др жав ном 
про сто ру,  од Кра ји не до Ко сме та,  пред ста вља ло је са мо екс-
пе ри мент за про јек то ва ни ге о стра те шки про дор на Ис ток и  
Ру си ју. На мет нут је  про грам Парт нер ство за мир свим др-
жа ма  Ју го и сточ не и Ис точ не Евро пе и Цен трал не Ази је, па 
и са мој Ру си ји. Аме рич ким за по се да њем срп ског про сто ра 
ство рен је  пункт и од скоч на да ска (Бонд стил) пре ма Ру си ји 
и ње ним енер гет ским ре сур си ма.  При то ме су рас пар ча не   
срп ске зе мље ста вље не у по ло жај по ли тич ки нео р га ни зо ва-

3 Ви ди ши ре: Сми ља Авра мов, Opus dei - но ви кра ста шки по ход Ва ти ка на, 
ЛДИЈ, Ве тер ник, 2000, 208.
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ног про сто ра, ка ко не би по слу жи ле као сво је вр сна „ге ри ла“ 
ко ја ква ри ге о стра те шке про јек те САД и НА ТО. Ову стра те-
ги ју САД до бро уоча ва Ге на диј Зју га нов. Он пи ше: „САД же-
ле да упра вља ју бал кан ском рас кр сни цом. С тим ци љем се, 
на кон раз би ја ња СФРЈ, чи ме је раз дво јен ком пак тан  ет нич ки 
про стор срп ског на ро да, про ду жа ва са по ку ша ји ма ње го вог 
да љег усит ња ва ња та ко што се игра на кар ту из два ја ња Цр не 
Го ре, Ко сме та, па и Вој во ди не из СРЈ“.4 На дру гом ме сту Зју-
га нов ис ти че: „ Бо сна и Ко смет су раз лог Аме ри ци да оста не 
у Евро пи, као што је Изра ел раз лог да оста не на Бли ском ис-
то ку, и као што ће би ти кри зе у ислам ским зе мља ма бив шег 
СССР-а да се угне зде у ка спиј ски  и си бир ски про стор“.5

То је кључ ни раз лог због ко јег је уни ште на Ре пу бли ка 
Срп ска Кра ји на и због ко јег је За пад на че лу са САД при знао 
не за ви сност Ко со ва.  Спо ља ин ста ли ра на, до сов ска власт у 
Ср би ји ни је има ла од го ва ра ју ћи од го вор ни на јед но од ових 
не по вољ них ис хо да. Ни је, на при мер, при зна ла Вла ду РСК у 
про гон ству и РСК, као од го вор на хр ват ско при зна ње не за ви-
сно сти Ко со ва. Прет ход но су се ди пло мат ски пред став ни ци 
Ср би је  свим си ла ма тру ди ли да Хр ват ска по ста не члан СБ 
УН (не стал ни). Ре пу бли ка Срп ска, ко ја пред ста вља нај ве ћу 
вред ност и те ко ви ну у бор би за ауто ном ност Ср ба у БиХ, али 
и нај ви ши до мет Ср ба у бор би за „ју го сло вен ско на сле ђе“ , 
из во је ва на је за хва љу ју ћи од луч но сти на ро да и вој ске, пред-
во ђе не вр сним по ли ти ча ри ма и ле ген дар ним вој ско во ђа ма. 
Сма тра мо  да је ва жно ис та ћи  да је „бло ка да на Дри ни“, ко ју 
је увео  Сло бо дан Ми ло ше вић и Вла да у Бе о гра ду, пре суд но  
и не га тив но ути ца ла на да љу пре го ва рач ку и ши ру ге о по ли-
тич ку  по зи ци ју Ср ба.   

Кад је реч о Ру си ји и ње ном ути ца ју на бор бу Ср ба за 
ју го сло вен ско на сле ђе, тј. на сто ја ње Кра ји шни ка да се др-
жав но кон сти ту и шу и одр же, би ло у фор ми са мо стал не др-
жа ве РСК или у окви ру је дин стве не срп ске др жа ве на Бал ка-
ну, тре ба кон ста то ва ти да је Ру си ја би ла  при лич но уз др жа на, 
иако је њен ин те рес  за очу ва њем ју го сло вен ске др жа ве био 
не спо ран. За о ста ју ћи ду же вре ме у при вред ном раз во ју, Ру-
си ја у овом раз до бљу гу би свој ство су пер-си ле и све што се 
до га ђа ло на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, на кон ње ног рас-

4 Ге на диј Зју га нов, Ру ска ге о по ли ти ка, Бе о град, 1999, 197.
5 Исто, 217.
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пар ча ва ња, учи ње но је у „од су ству“ Ру си је. Тек на кон за пад-
ног на сил ног ства ра ња не за ви сне Хр ват ске и БиХ на срп ском 
ет нич ком про сто ру, за тим агре си је на Ср би ју (ма ње на Цр ну 
Го ру, што је ге о по ли тич ки мо ти ви са но), Ру си ја је на ста ви ла  
да у не ком го то во при кри ве ном об ли ку пру жа по др шку СР 
Ју го сла ви ји, с не ја сном на ме ром да сво је стра те шке ци ље ве 
на Бал ка ну и Сре до зе мљу оства ри пре ко сво јих тра ди ци о-
нал них са ве зни ка, ет нич ки и вер ски бли ских на ро да и др жа-
ва, Ср би је и Цр не Го ре.6 

Ко смет из ме ђу си ле и пра ва и ду го трај ни 
„по вра так“ Ру си је

На по чет ку овог по гла вља ис ти че мо те зу: срп ски на род 
и Ср би ја су три пу та у 20. ве ку при хва ти ли и амор ти зо ва ли 
удар За па да чи ји је стра те шки циљ био – Ру си ја. Ср би су ра-
то ва ли док се Ру си ја не про бу ди.  Ду гин с пра вом кон ста ту је 
суд бин ску ге о по ли тич ку ве зу Ср би је и Ру си је, ре че ни цом : 
„Ру си ја без Ср би је не мо же да се  про бу ди, а Ср би ја без Ру си-
је не мо же да  оп ста не“. Али те шко је ускла ђи ва на по ли тич ка 
стра те ги ја  две  брат ске  др жа ве. За пад је ову ве зу зна лач ки 
осу је ћи вао, по др жа ва ју ћи про за пад не по ли ти ча ре и јед не и 
дру ге др жа ве. И ов де има мо је дан па ра докс: кад је у Ср би ји 
за вре ме Ми ло ше ви ћа, у крат ко трај ној ко а ли ци ји са ра ди ка-
ли ма,  упра вља ла па три от ска власт, у Ру си ји су на вла сти 
би ли  Јељ ци но ви „евро пеј ци“ и обрат но, до ла ском Пу ти на  
об но вље на је па три от ска власт и Ру си ја по чи ње да ја ча и из-
ну тра и спо ља, док се  у Ср би ји, уз по моћ За па да, ус по ста вља  
про за пад на, ан ти ру ска до сов ска власт. У срп ској по ли ти ци 
пре не бре га ва се чи ње ни ца, ко ју смо  ви ше пу та  ис ти ца ли, 
да За пад  Ср би ју и срп ски на род, без об зи ра на иде о ло шку 
и по ли тич ку оп ци ју вла да ју ћег ре жи ма,  по сма тра кроз ге о-
по ли тич ку ди оп три ју  тра ди ци о нал ног и при род ног  ру ског 
са ве зни ка на Бал ка ну. Ср би ја је за За пад „про ду же на ру ка 
Ру си је на Бал ка ну и Ме ди те ра ну“, ње на „ре зер вна стра те шка 
зе мља“.

 ДОС-ов ска власт је ко сов ски про блем ду го, по је дин ци 
на жа лост и да нас, ве за ла  ис кљу чи во за Ми ло ше ви ћев не де-
мо крат ски по ре дак и ола ко „лан си ра ла“ те зу да је ко сов ско 
6 Ви ди ши ре: Ан дра ник Ми гра њан, Ру си ја и НА ТО, у : Ру ска по ли ти ка на 

Бал ка ну, ИМПП, Бе о град, 1999, 158-169.
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пи та ње де мо крат ско пи та ње, ко је ће ДОС , кад уз по моћ сво-
јих за пад них са ве зни ка осво ји власт, ла ко и без бол но ре ши-
ти.  Ду го ни је узи ма но у об зир да се ов де не ра ди ни о ка квом 
де мо крат ском пи та њу, људ ским пра ви ма и стан дар ди ма, већ 
да се ра ди о сто го ди шњем на сто ја њу ко смет ских Ал ба на ца 
да от це пе  Ко смет од Ср би је и ство ре Ве ли ку Ал ба ни ју; да 
је њи хов сан о оти ма њу срп ске зе мље, за сно ван на прин ци пу 
ет нич ке ве ћи не, по стао ком пле мен та ран с ге о стра те гиј ским 
и ге о по ли тич ким ин те ре си ма САД и НА ТО-а у про ме ње ним 
гло бал ним кон сте ла ци ја ма на европ ском и свет ском про сто-
ру. Уоста лом, ако пи та ње Ко со ва и Ме то хи је ни је ге о по ли-
тич ко не го де мо крат ско пи та ње, за што га де мо крат ска власт 
у Ср би ји ни је ре ши ла са сво јим за пад ним „при ја те љи ма“.  За-
што про за пад на де мо крат ска ДОС ни кад ни је зах те ва ла да се 
до след но при ме ни Ре зо лу ци ја 1244. У тој ре зо лу ци ји Ко со во 
и Ме то хи ја се де фи ни шу са став ним де лом Ср би је и СР Ју го-
сла ви је и тра жи по бољ ша ње ње го вог ста ту са у ви ду про ши-
ре не ауто но ми је. На кон све га што се до го ди ло са Ко сме том, 
ви ше је не го ак ту ел на и по ли тич ки ис прав на по зна та  Ми ло-
ше ви ће ва сен тен ца: «Не на па да ју Ср би ју због ме не, већ ме не 
на па да ју због Ср би је».7

Збиг њев Бже жин ски, по ла зе ћи од те шко ћа у ко је је Јељ-
ци но ва по ли ти ка до ве ла Ру си ју, у књи зи Ве ли ка ша хов ска 
та бла  над ме но са оп шта ва да Ру си ју тре ба по це па ти на кон-
фе де ра ци ју три ре пу бли ке: Си бир ску ре пу бли ку, Мо сков ску 
Ру си ју и Да ле ко и сточ ну ре пу бли ку. Аме рич ки  др жав ни се-
кре тар и Клин то нов струч њак за Ру си ју Ме длин Ол брајт , 
отво ре но ин си сти ра  да САД има ју пра во на ру ске енер гет ске 
и при род не ре сур се.

 Пи шу ћи о ка рак те ру Јељ ци но ве вла сти,  Љу бин ка Ми-
лин чић ис ти че: «Те шко је за ми сли ти ве ћу не ком пе тент ност, 
нео д го вор ност, не за ин те ре со ва ност за ин те ре се гра ђа на и 
на ци о нал не ин те ре се зе мље од оне ко ју су ис по љи ли ре фор-
ма то ри Јељ ци но вог вре ме на».8  Сто га је са свим при хва тљи ва 
кон ста та ци ја Кон стан ти на Ни ки фо ро ва, ди рек то ра Ин сти ту-
та за из у ча ва ње сло вен ских на ро да, да је Ру си ја де ве де се тих 

7 Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Ру си ја и са вре ме но срп ско пи та ње с по себ-
ним освр том на Ко смет, у Ру си ја и Бал кан, при ре дио Зо ран Ми ло ше вић, 
ИПС, Бе о град, 2008, 191-208.

8 Љу бин ка Ми лин чић, Вла ди мир Пу тин. Мо ја бит ка за Ко со во, Со фос, 2007, 
стр. 136.
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го ди на окре ну ла ле ђа Бал ка ну; да је учи ни ла ве о ма ма ло и 
да би би ло бо ље да ни је ра ди ла ни шта, јер : „... За пад је че сто 
на шим ру ка ма те рао Ср бе да иду на уступ ке схва та ју ћи да је 
од нос Ср ба пре ма Ру си ји, као и Ру са пре ма Ср би ји по се бан. 
Ру си ја је до зво ли ла се би да од и гра не баш по зи тив ну уло гу. 
Тре ба се са мо се ти ти Чер но мир ди на ко ји је про сто на те рао 
Ми ло ше ви ћа да пот пи ше  она кав мир...“9 Е. М. При ма ков у 
књи зи Го ди не у ви со кој по ли ти ци  пи ше и ово: „ а) да је Ко со-
во и Ме то хи ја уну тра шње пи та ње Ју го сла ви је, б) да не мо же 
би ти ни го во ра о ње го вом от це пље њу, в) да про блем тре ба 
ре ша ва ти са мо ми ро љу би вим пу тем“. 10 

Је ле на Гу ско ва на ма ни фе ста ци ји Да ни Ру си је у Бе о
гра ду, ис ти че: „За пад је во лео Јељ ци на јер је био по пу стљив 
и по вла ђи вао је њи хо вим ин те ре си ма. Што се ти че спољ не 
по ли ти ке, Јељ цин се у њу ни је уоп ште раз у мео и све је пре-
пу стио ми ни стру спољ них по сло ва Ко зир је ву, ко ји је За па-
ду са свим од го ва рао. За то су сви ко ји су до ла зи ли у Кремљ 
мо ли ли да Јељ цин оста ви Ко зир је ва што ду же на ду жно сти. 
Што се ти че уну тра шње по ли ти ке, у то вре ме зе мља је пот-
пу но еко ном ски и на сва ки дру ги на чин упро па шће на, би ла 
је на ко ле ни ма... па За пад има раз ло га да во ли Јељ ци на и има 
на че му да му за хва ли“. На дру гом ме сту Гу ско ва ка же: „Су-
ко бив ши се с по сле ди ца ма ан ти на ци о нал не по ли ти ке Ко зир-
је ва, При ма ков је во дио ак тив ни ју по ли ти ку и по не кад ишао 
чак на раз ми мо и ла же ње с Аме ри ком, али не иду ћи пре ма 
отво ре ној кон фрон та ци ји. Због свог чвр стог ста ва При ма ков 
је на кра ју, мо рао да оде с ду жно сти јер је пед ста вљао смет-
њу стре мље њи ма САД и ме ђу на род ном ме ша њу у про блем 
Ко со ва и Ме то хи је. На ње го во ме сто до шао је Игор Ива нов, 
нај бо љи уче ник Ко зир је ва ко ји је на ста вио по ли ти ку од бра-
не ин те гри те та СРЈ, али са мо на ре чи ма...“ За Чер но мир ди на 
Гу ско ва ка же да је из дај ник, пре све га ру ских ин те ре са. „Оно 
што је Чер но мир дин ура дио не мо же се пре ћу та ти! Он је био 
про тив то га да Мо сква звец ка оруж јем и при хва тио је да бу де 

9 Ви ди ши ре: Кон стан тин Ни ки фо ров, Ру си ја и Бал кан кра јем 20-по чет ком 
21. ве ка, у Ру си ја и Бал кан, при ре дио др Зо ран Ми ло ше вић, ИПС, Бе о град, 
2008, 9-22. 

10 Е. М. При ма ков, Го ди не у ви со кој по ли ти ци, Бе о град, 2002, пре ма: Ве се лин 
Ђу ре тић, Срп ска бес пу ћа два де се тог ве ка. Ко со во и Ме то хи ја из ме ђу бе-
ло свет ских ма ни пу ла ци ја и срп ске на ци о нал не по ли ти ке „на пар че“, СРС, 
Бе о град, 2007, 135-136.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 12/2009, год. V vol. 5 стр. 183200

191

по сред ник у за у ста вља њу овог кр ва вог про це са, а пој ма ни је 
имао о Бал ка ну“.11

Пре ма соп стве ним ре чи ма Вик тор Чер но мир дин је, кад 
би ишао да убе ђу је Ми ло ше ви ћа о пре ки ду бом бар до ва ња, 
до би јао сле де ћу ин струк ци ју: „Имај у ви ду да упра во оче-
ку је мо од Аме ри ке ве ли ки кре дит без ко га не мо же мо оп ста-
ти“.12  Ге не рал-пу ков ник Ле о нид Ива шов, бив ши на чел ник 
Упра ве за ме ђу на род не од но се ру ског Ге не рал шта ба, био је 
по себ но ки ван на Чер но мир ди на. Он твр ди да Чер но мир дин 
ни је до зво ља вао Ми ло ше ви ћу ни ка кве по прав ке ми ров ног 
пла на, уве ра ва ју ћи га да рат пре ста је и да се Ко со во вра ћа 
у СР Ју го сла ви ју. На пи та ње Ми ла на Ми лу ти но ви ћа, та да-
шњег пред сед ни ка Ср би је, да ли ће се Ко смет овим пла ном 
вра ти ти у са став Ју го сла ви је, Ива шов је од го во рио: „ Ако 
пот пи ше те овај акт бес по го вор не ка пи ту ла ци је, Ко со во ви-
ше ни кад не ће би ти ва ше“.13

Ве се лин Ђу ре тић ис ти че да је Чер но мир дин имао и 
лич ни раз лог да се „до пад не Аме ри кан ци ма, јер је би ла јав на 
тај на  да се и он кан ди ду је за Јељ ци но вог на след ни ка: Гла ва 
Кре мља ви де ла је у ње му про тив те жу ко а ли ци ји При ма ко-
Лу шков, од ко је је Јељ цин стре пео ско ро исто ко ли ко од ко-
му ни сте Зју га но ва“.14

До ла ском Вла ди ми ра Пу ти на до шло је до ра ди кал них 
про ме на у ру ској уну тра шњој и спољ ној по ли ти ци.15 Пу-
ти но ва Ру си ја ста ла је на бра ник од бра не срп ског Ко со ва и 
Ме то хи је. На го ди шњем обра ћа њу но ви на ри ма Вла ди мир 
Пу тин је оп ту жио европ ске др жа ве за не мо рал и дво стру ке 
стандардe. „Зар се ви, Евро пља ни, не сти ди те да истим пи та-
њи ма при ла зи те са та квим дво стру ким стан дар ди ма. По др-
шка јед но стра ном про гла ше њу не за ви сно сти КиМ не мо рал-
на је и про тив прав на. Те ри то ри јал на це ло ви тост др жа ва је 
те мељ ни прин цип ме ђу на род ног пра ва. По сто ји Ре зо лу ци ја 
11 Је ле на Гу ско ва-ин тер вју ча со пи су Прав да, Бал кан прес д. о. о. Би је љи на, 7. 

мај 2007, 27-29.
12 Пре ма: Љу бин ка Ми лин чић, нав. де ло, 136.
13 Исто, 138.
14 Ве се лин Ђу ре тић, нав. де ло, 148.
15 Ви ди ши ре: Рој Ме две дев, Пу тин - по вра так Ру си је, Но во сти, Бе о град, 2007; 

Зо ран Ми ло ше вић, Пу ти но ва по ли ти ка, ИПС, Бе о град, 2007; Вин ко Ђу рић, 
Вла ди мир Пу тин и вас крс Ру си је, Бе о град, 2001; Вин ко Ђу рић, Пу ти ни зам, 
Бе о град, 2008; Љу бин ка Ми лин чић, Вла ди мир Пу тин. Мо ја бит ка за Ко со во, 
Со фос, 2007.
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1244 о те ри то ри јал ној це ло ви то сти Ср би је и то тре ба да се 
по шту је». Ко смет пре ма Пу ти но вим ре чи ма „ни је ни ка кав 
по се бан слу чај. То је лаж. Све је исто: од ет нич ког кон флик-
та до зло чи на са обе стра не». На пи та ње шта ће Ру си ја учи-
ни ти, Пу тин ка же: «Хтео бих о то ме го во ри ти али да ни ко га 
не увре дим. Че тр де сет го ди на по сто ји фак тич ки не за ви сна 
Ре пу бли ка Се вер ни Ки пар. За што је не при зна је те? За што не  
по др жи те се па ра ти зам на те ри то ри ји Ве ли ке Бри та ни је ко ја 
се бо ри да Се вер на Ир ска оста не њен део? Тре ба да по сто је 
је дин стве ни прин ци пи. Ако бу де мо по сту па ли пре ма по ли-
тич кој свр сис ход но сти слу же ћи ин те ре си ма од ре ђе них зе ма-
ља - сру ши ће се ме ђу на род но пра во и за јед нич ки по ре дак“.16

У срп ском по ли тич ком вр ху, на жа лост, при хва ће но је 
раз ме шта ње ЕУЛЕКС-а , што пред ста вља ожи вља ва ње Ах-
ти са ри је вог пла на о не за ви сном Ко со ву, чи ме је за пра во не-
у тра ли сан прин ци пи је лан став Мо скве ко ји се то ме су прот-
ста вљао. Пред сед ник сољ но по ли тич ког од бо ра ру ске Ду ме 
Кон стан тин Ко са чов је тај став ова ко за сту пао: „Евен ту ал но 
упу ћи ва ње ми си је ЕУ на Ко со во и Ме то хи ју би ло би ап со-
лут но про тив прав но, јер ни Ср би ја ни Ко со во ни су чла ни це 
Уни је. У та квом слу ча ју, за ме не ми си је Ује ди ње них на ци ја, 
Ру си ја то пи та ње  тре ба да из не се пред Са вет без бед но сти 
УН и упо тре би пра во ве та... Ми тре ба да у слу ча ју за ме не 
ми си је у Са ве ту без бед но сти УН по ста ви мо пи та ње, јер ЕУ 
кр ши По ве љу УН и Ре зо лу ци ју 1244, и да  упо тре би мо пра во 
ве та“. 17 

Ак ту ел на власт у Ср би ји, очи глед но, ни је спо соб на или 
ни је спрем на да ис ко ри сти ру ску по др шку за очу ва ње це ло-
ви то сти соп стве не др жа ве. У Ру си ји се с пра вом пла ше да 
Ср би ја мо же да по пу сти; до ла зак ЕУЛЕКС-а је ка та стро фа-
лан по тез ко ји по твр ђу је ову бо ја зан. Као и увек, Ср би су и по 
пи та њу Ко сме та не сло жни: да ли бра ни ти, да ли по кло ни ти, 
да ли ра то ва ти, да ли не обра ћа ти па жњу?18 

Ју жна Осе ти ја  Аб ха зи ја и успон Ру си је
Аме ри ка кон ти ну и ра но и све вре ме на кон сло ма би по-

лар ног си сте ма гло бал не мо ћи на ста вља  пре ма Ру си ји  да 
16 Из Пу ти но ве го ди шње кон фе рен ци је за но ви на ре 14. фе бру а ра 2008.
17 Пре ма: Ве то на ми си ју, Но во сти, 17. фе бру ар 2008, 3.
18 Ви ди ши ре: Ру си ја не ће из да ти, ин тер вју Је ле не Гу ско ве Љи ља ни Бу ла то-

вић, Прав да, 12. фе бру ар 2008, 8-9.
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се по на ша у ма ни ру хлад но ра тов ске ре то ри ке и по ли ти ке. 
И ви ше од то га, она на сто ји да де лу је као је ди на су пер си-
ла и да по упут стви ма зна ме ни тих за пад них ге о по ли ти ча-
ра: Кје ле на, Ра це ла, Ма кин де ра, Спајк ма на и дру гих овла да 
Хар тлан дом - ср цем евро а зиј ске кон ти нен тал не ма се у ко јем 
сре ди шње ме сто за у зи ма ру ски др жав ни про стор. По след њи 
по ку шај ге о по ли тич ког за о кру жи ва ња и за пре ча ва ња Ру си-
је и екс пло а та ци ја ње них енер гет ских ре сур са, био је рат у 
Гру зи ји у ле то 2008.  и зло чин над Аб ха зи ма и Осе ти ни ма. 
Из го вор за аме рич ко-гру зиј ску ин тер вен ци ју би ла је од бра-
на гру зиј ског те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та, а 
ствар на су шти на је су коб око екс пло а та ци је енер гет ских из-
во ра и кон тро ла  њи хо вих то ко ва. Су коб Ју жни ток – На бу ко, 
са ши рим им пли ка ци ја ма сла бље ња ру ског ути ца ја и мо ћи, 
као и ње на те ри то ри јал на фраг мен та ци ја по за ми сли ма Бже-
жин ског и дру гих аме рич ких ге о стра те га. 

   При пре ма ју ћи још јед ну „ху ма ни тар ну“ ин тер вен ци-
ју, у Гру зи ји, За пад на че лу са  САД је ис ти цао да ко сов ска 
не за ви сност не ће би ти пре се дан, већ је то, ка ко су го во ри ли, 
уни ка тан слу чај. Да кле, на јед ној стра ни, јед ној де мо крат ској 
и су ве ре ној др жа ви, про тив од ре да ба ме ђу на род ног пра ва, 
оти ма ју, у кул тур ном, др жа во твор ном и ци ви ли за циј ском 
сми слу, нај ва жни ји део те ри то ри је, а, на дру гој, шти те др-
жа ву и ре жим ко ја вр ши зло чин над на ро дом Ју жне Осе ти-
је и Аб ха зи је, чи ја је исто ри ја и са вре ме ни по ло жај у окви-
ру Гру зи је про тив пра ван и нео др жив. По ре ђе ње исто риј ске 
и са вре ме не по зи ци је Ко со ва и Ме то хи је и Ју жне Осе ти је и 
Аб ха зи је је  са свим не при клад но, јер је Ко смет ме сто на ко-
јем је на ста ла срп ска кул ту ра и др жа ва-ем бри он срп ске ге о-
гра фи је и исто ри је, а Ју жна Осе ти ја и Аб ха зи ја ен ти те ти ко ји 
су за вре ме Ста љи на си лом укљу че ни у са став Гру зи је. Њи-
хо ва исто ри ја и ак ту ел на ге о по ли тич ка суд би на нај слич ни ја 
је исто ри ји и са вре ме ној по зи ци ји Ре пу бли ке Срп ске Ка ји не. 
С јед ном кључ ном раз ли ком: иза РСК - исто риј ски, прав но 
и по ли тич ки уте ме ље не др жа ве срп ског на ро да - ни је ста јао 
ни ко, а  иза пра ва и зах те ва  Ју жне Осе ти је и Аб ха зи је ста ла 
је моћ на Ру си ја.

  Ру си ја је овог пу та спрем но ре а го ва ла на зло чи нач ки 
план Са ка шви ли ја и ње го вих за пад них мен то ра, од не ла по-
бе ду у овом крат ко трај ном ра ту и осу је ти ла слич не сце на ри је 
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у Укра ји ни и дру гим др жа ва ма  „бли ског ино стран ства“. Ти-
ме је от по чео  успон Ру си је ко ја, уз Ки ну, Ин ди ју, Бра зил и 
дру ге ве ли ке зе мље, ин си сти ра на по што ва њу ме ђу на род ног 
пра ва и на ње му из гра ђе ног ме ђу на род ног по рет ка, као те ме-
ља за рав но пра ван од нос и са рад њу ме ђу др жа ва ма и на ро ди-
ма.

Из не ли смо те зу о слич но сти ма из ме ђу РСК и Аб ха зи је 
и  Ју жне Осе ти је. Аб ха зи ја је да нас не за ви сна др жа ва на Кав-
ка зу. При зна ле су је Ру си ја и Ни ка ра гва, од мах по за вр шет-
ку су ко ба са гру зиј ским вла ди ним сна га ма. Про сти ре се на 
8.600 ква драт них ки ло ме та ра ( дво стру ко ма ња од Ре пу бли-
ке Срп ске Кра ји не). Це лом ду жи ном ле жи на Цр ном мо ру, а 
гра ни чи се са Гру зи јом и нај ве ћим де лом са Ру си јом.  Има 
око 250.000 ста нов ни ка, глав ни град Су ху ми - 43.700 ста нов-
ни ка. У са став Гру зи је је пр ви пут ушла 1931. го ди не. Гру зи ја 
је вр ши ла аси ми ла ци ју, акул ту ра ци ју и те рор над Аб ха зи-
ма; уки ну ла је аб ха ски је зик, шко ле  и кул тур не уста но ве - 
слич но хр ват ској по ли ти ци пре ма Ср би ма у Кра ји ни. Го ди не 
1989. Аб ха зи ја про гла ша ва не за ви сност од Гру зи је.  

Гру зи ја и Аб ха зи ја ра то ва ле су од 1992. до 1993. го ди-
не, а ма њи су коб до го дио се и 1998. го ди не. Аб ха ски на род и 
вла сти сма тра ју то сво јом по бе дом јер су de fac to од бра ни ли 
те ри то ри ју сво је, та да не при зна те, др жа ве.        

 За раз ли ку од Аб ха зи је ко ја је има ла ста тус ауто ном не 
обла сти у Гру зи ји, Ју жну Осе ти ју  Гру зи ја не при зна је ни као 
за себ но под руч је ни као не за ви сан ен ти тет. Сво ју др жав ну 
не за ви сност Ју жна Осе ти ја је по твр ди ла на два ре фе рен ду ма, 
1992. и 2006. го ди не. Од 1989. Ју жна Осе ти ја тра жи ује ди-
ње ње са Се вер ном Осе ти јом ко ја је у са ста ву Ру си је. Осе ти, 
по том ци из сред ње Ази је, да нас су хри шћа ни (61%). Се вер-
на Осе ти ја је у скло пу ру ске др жа ве од 1767. го ди не, док је 
Ју жну Осе ти ју и Гру зи ју Ру си ја при по ји ла 1801. го ди не. На-
кон ре вол ци је  1917, Ју жна Осе ти ја је по ста ла део мењ ше ви-
стич ке Гру зиј ске Де мо крат ске Ре пу бли ке, док је се вер ни део 
укљу чен у Те реч ку со вјет ску ре пу бли ку. У овом под руч ју се 
1920. го ди не до го дио су коб из ме ђу гру зиј ских вла ди них сна-
га и осе тиј ских  сна га ко је су пред во ди ли осе тиј ски и гру зиј-
ски бољ ше ви ци. Со вјет ска гру зиј ска Вла да ко ју је осно ва ла 
11. Цр ве на ар ми ја, ство ри ла је  Ју жно о се тиј ску ауто ном ну 
област у апри лу 1992. го ди не.
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На кон сти ца ња др жав не не за ви сно сти 1991, Гру зи ја је 
про гла си ла гру зиј ски је зик  као је ди ни слу жбе ни је зик у зе-
мљи. У со вјет ско вре ме по ред гру зиј ског и ру ски је зик је био 
слу жбе ни је зик. Осе ти су зах те ва ли пра во на свој осе тиј ски 
је зик као слу жбе ни је зик. Услед су ко ба на на ци о нал ној осно-
ви мно ги Осе ти су из бе гли и на се ли ли не на се ље на под руч-
ја у Се вер ној Осе ти ји. Пре кид су ко ба од 1992. обез бе ђи ва ле 
су осе тиј ске, ру ске и гру зиј ске сна ге, а од но вем бра 1992. у 
ми ров ну ми си ју укљу чио се ОЕБС. Но ви су ко би об на вља ју 
се 2004. го ди не, а пре кид на си ља је че сто био на ру ша ван.  
По след њи су коб из био је 7. ав гу ста 2008, ка да је гру зиј ска 
вој ска из вр ши ла на пад те шким на о ру жа њем по це лој те ри-
то ри ји Ју жне Осе ти је, у ко јем је стра да ло углав ном  ци вил но 
ста нов ни штво. Ру ска вој ска је већ су тра дан ве ли ким ма не-
вром тен ков ских сна га кре ну ла у од бра ну сво јих „ми ров ња-
ка“ и стнов ни ка Ју жне Осе ти је.19 Ру си ја је од мах по окон ча њу 
су ко ба при зна ла не за ви сност но ве др жа ве, ко ја се про сти ре 
на све га  3.900 ки ло ме та ра ква драт них и има око 70.000 ста-
нов ни ка (пет пу та ма ња и ма ло број ни ја од Кра ји не).

Скуп шти на РСК је при зна ла не за ви сност Аб ха зи је и 
Ју жне Осе ти је и о то ме  оба ве сти ла ру ског ам ба са до ра у Бе о-
гра ду Алек сан дра Ко ну зи на. Од го ва ра ју ћи на чин при зна ња 
сво је др жа ве,  ми ни стар спољ них по сло ва Аб ха зи је  Сер геј 
Шам ба  је, из ме ђу оста лог, ре као: 

„Ва ше Ек се лен ци је, 
Ми ни стар ство за ино стра не по сло ве Реп бли ке Аб ха-

зи је упу ћу је ком пли мен те и има част да из ра зи ис кре ну за-
хвал ност Скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не за из ра же ну 
по др шку и при зна ва ње не за ви сно сти Аб ха зи је. 

Исто ри ја др жав но сти Аб ха зи је је ве ков на, не пре кид но 
угро жа ва на агре сив ним ам би ци ја ма Гру зи је на на шу те ри то-
ри ју, чи ме је наш на род до во ђен на иви цу опо стан ка. На род 
Аб ха зи је се бо рио за сво ју сло бо ду и из бо рио се за сво ју не-
за ви сност. Че ка ли смо ви ше го ди на при зна ва ње на ше на ци-
је и ми смо то до че ка ли по сле ве ли ких на по ра. Ве ру је мо у 
не по вре ди вост уни вер зал них прин ци па и у пра во на ро да на 
са мо о пре де ље ње. Убе ђе ни смо да су на ша ве ра, ис трај ност и 
ми ро љу би ви пут бор бе за не за ви сност до ве ли до по бе де. 

19 Пре ма по да ци ма Ви ки пе ди је, Гру зи ја је на о ру жа ње ку пи ла од Ма ке до ни је, 
Бу гар ске, Укра ји не и Ср би је, а ње ну вој ску об у ча ва ли су аме рич ки ма рин ци.
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У име Ми ни стар ства за ино стра не по сло ве Ре пу бли ке 
Аб ха зи је, до зво ли те да још јед ном из ра зим сво ју за хвал ност 
за Ва шу по моћ, же ле ћи Ва шој зе мљи мир и про спе ри тет.

С по што ва њем, Ваш,
Сер геј Шам ба, ми ни стар“20

 У скла ду са но вим окол но сти ма  у ко ји ма се од ви ја  
по сте пе ни  по вра так Ру си је на свет ску ге о по ли тич ку по зор-
ни цу, Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон ству пред ло-
жи ла је  Вла ди Ру ске Фе де ра ци је да  ста ви на днев ни ред Са-
ве та без бед но сти пи та ње хр ват ског зло чи на ге но ци да и ет-
нич ког чи шће ња над Ср би ма у Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни и 
Хр ват ској, од 1990. до 1995. го ди не. Ни јед на ме ђу на род на ор-
га ни за ци ја ни је зах те ва ла од Хр ват ске да укло ни по сле ди це 
сво га не де ла, ко јим је нај дра стич ни је пре кр ше на По ве ља УН 
о пра ви ма чо ве ка. Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на је би ла под за-
шти том УН (Ре зо лу ци ја СБ бр. 743/1992), ко јом је пред ви ђе но 
да се у њој не ће при ме њи ва ти за ко ни Ре пу бли ке Хр ват ске, 
чи ме је Са вет без бед но сти пра вил но по сту пио, јер је срп ски 
на род имао пра во на сво ју др жа ву и сво је за ко но дав ство. Од 
ру ских пред став ни ка у те ли ма УН се тра жи да зах те ва ју да 
Хр ват ска окон ча оку па ци ју Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, укло-
ни по сле ди це зло чи на над Ср би ма Кра ји шни ци ма и омо гу-
ћи Ср би ма да се ко ри сте од ред ба ма Уста ва Со ци ја ли стич ке 
Ре пу бли ке Хр ват ске из 1990. го ди не, у ко јем су пред ви ђе на 
др жа во твор на пра ва Ср ба. Овај Устав је из ме њен про тив но 
по сла нич ким гла со ви ма срп ских по сла ни ка – обич ним пре-
гла са ва њем, што је би ло не у став но.

 Про фе сор Ђу ре тић  пра вил но уоча ва: „Да је Ру си ја у 
Деј то ну, ко ји је на ме тао БиХ као „Ју го сла ви ју у ма лом“ прет-
по ста вља ла „Ју го сла ви ју у ве ли ком“, од но сно зах те ва ла да 
се чи та ва ова област („сре ди шња срп ска зе мља“) вра ти у 
ком пле мен тар ни ет но је зич ки и кул тур но и сто риј ски круг, уз 
њу и РСК, мо жда и Ду бров ник, Дал ма ци ја и Истра, по сти-
гло би се ста бил но ре ше ње. Не би се де си ло да и на ста вак 
Дру гог свет ског ра та оста не без пра ве за вр шни це. Да је Ру-
си ја по зна ва ла су шти ну дра ме не би до зво ли ла да се пред 
Ха шким три бу на лом на ђу пред вод ни ци срп ског по кре та от-
по ра - по „ко манд ној од гво вор но сти“, да је по зна ва ла ло ги ку 
си ту а ци је За па ду би су прот ста ви ла фа кат да се срп ски на род 
20 Ви ди: vla darsk@gmail.com, Аб ха зи ја
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по тре ћи пут у 20. ве ку са мо бра нио, те да у та квој ег зи стен-
ци јал ној си ту а ци ји не ма „ко манд не од го вор но сти“, јер је сав 
на род ко ман дант сво је суд би не. Сто га срп ски на род оче ку-
је да пре по ро ђе на Ру си ја ис пра ве те про ма ша је, да от ка же 
по слу шност Ха шком три бу на лу, да осло бо ди не ду жног др 
Во ји сла ва Ше ше ља, да се об у ста ви хај ка на срп ске ју на ке по-
пут ге не ра ла Рат ка Мла ди ћа, др Ра до ва на Ка ра џи ћа и дру ге. 
По бе дом Пу ти на до шло је до од лу чу ју ће про ме не у ру ско-
срп ским од но си ма. Не од мах, раз у ме се, али по сте пе но је у 
Ру си ји бо ље раз у ме ва на срп ска ге о по ли тич ка ствар ност. Не-
ки са вет ни ци су не зна лач ки ре зо но ва ли о си ту а ци ји, иг но ри-
шу ћи ре ал не и про ду бље не ана ли зе Е. М. При ма ко ва, за тим 
Е. Гу ско ве, Вла ди ми ра Вол ко ва, Кон стан ти на Ни ки фо ро ва, 
На та ли је На роч ниц ке и мно гих дру гих. Убр зо је но ви ми-
ни стар  С. В. Ла вров са са рад ни ци ма Ти то вим, Гри зло вим, и 
дру ги ма за у зео про срп ске по зи ци је. Но ву кли му ства ра ла је 
не по ко ле бљи ва по зи ци ја Ру ске др жав не Ду ме... Из ја ва Пу ти-
но вих нај бли жих са рад ни ка Сер ге ја Ива но ва, ге не ра ла Ју ри-
ја Ба лу јев ског и Дми три ја Ме две де ва го во ри ле су да Ру си ја 
не тр гу је са срп ским зе мља ма, ка ко су то го во ри ли мно ги на 
За па ду - у прат њи срп ских „до ма ћих ту ђи на“.21

Срп ска по ли тич ка ели та не мо же  да се по на ша као да 
је срп ско пи та ње ре ше но, по го то во не сме да пред ња чи у та-
квом ста ву, као што то да нас чи ни.  Срп ско пи та ње ни је ре-
ше но и ма ли су из гле ди да ће оно би ти ре ше но  са мим ула-
ском у ЕУ, ако до ула ска у Уни ју уоп ште и до ђе. 

Тај од нос Ср би ја – ЕУ – Ру си ја, Ми лош Кне же вић ова-
ко са гле да ва: „Ма ла Ср би ја са Бал ка на на Ју го и сто ку же ли у 
ве ли ку Уни ју Евро пе. Ве ли ка евро а зиј ска Ру си ја, све и да не-
ким чу дом хо ће, не мо же у ма лу за пад ну и про за пад ну Евро-
пу! Оно што је за Ср би ју ве ли ко и пре ве ли ко у Евро пи на 
За па ду, за Ру си ју је ма ло спрам соп стве не дво кон ти нен тал не 
ве ли чи не. Ве ли ка Евро па у очи ма Ру си је ни је тек де ли мич-
на Евро па ко ја при па да Уни ји то та ли зу ју ћих пре тен зи ја, не-
го тек за пад ни европ ски са сто јак, плус  она са ма - европ ска 
Ру си ја. За то у Ру си ји не по сто ји еуфо ри ја, „при дру жи ва ња 
Евро пи“, ни ти снис хо дљи ва евро фо ри ја у би ло ка квом об ли-
ку. Та ко не што је у Ру си ји, РФ и ЗНД, уоста лом, не за ми сли-
во“.22

21 Ве се лин Ђу ре тић, нав. де ло, 353.
22 Ми лош Кне же вић, Сна же ње Ру си је и са вре ме на Ср би ја - Мо гућ но сти от кло-
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По ста вља ју ћи  ви ше пи та ња о мо гу ћим  срп ско/ру ским 
од но си ма, Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, из ме ђу оста лог, ис ти-
че:  „Да ли Ру си уоп ште мо гу озбиљ но са Ср би ма да раз го ва-
ра ју..., ка да до бро зна ју да је и ова по ли тич ка кла са „из бу ше-
на“ ка дро ви ма ко ји су већ про шли раз не „убр за не кур се ве“ 
по ин сти ту ци ја ма ти па лон дон ског ин сти ту та за оси хо ло ги ју 
Та ви сток? Или ка ко За пад при пре ма ка дро ве САЈ-а за обу ку 
у Аме ри ци, а не у Ру си ји?

Да ли др жа во твор ни про бу ђе ни Ру си има ју то ли ки ин-
те рес да бу де и успа ва не, или фин ги ра не др жа во твор це из 
срп ске по ли тич ке кла се?

Око Ср би је су и да нас пр сте но ви не при ја тељ ског окру-
же ња. Ср би ја има ста тус  не-чла ни це НА ТО, а при ја те ља Ру-
си је. Шта ће Мо сква да чи ни?

Мо же мо ли да бу де мо ру ски Уз ра ел на Бал ка ну, као 
што је то аме рич ки Изра ел на Бли ском ис то ку? Сма трам ово 
јед ним од ге о стра те гиј ских из ла за из пре о па сног по ло жа ја 
Ср би је у ду жем пе ри о ду. Сва ка зе мља, на ро чи то ма ла, мо ра 
да се осло ни на при ја те ља, или да из на ђе стра те гиј ска ре ше-
ња ко ја јој обез бе ђу ју без бед ност, вој ну и енер гет ску, на ду-
жи рок. То Ср би ји мо же да по ну ди је ди но Ру си ја“.23

 Да  за кљу чи мо. Вре ме је да се  ак ту ел на  власт у Ср би ји 
, тре нут но за о ку пи ра на „евро фа на ти змом“,  при се ти   све то-
сав ске  срп ске ге о по ли тич ке син таг ме и про ме ни сво ју јед-
но стра ну усме ре ност ка ЕУ, ода кле сти жу са мо зах те ви за 
но вим по ли тич ким  уступ ци ма. Не тре ба за бо ра ви ти да је 
да на шња  ЕУ под аме рич ком до ми на ци јом и кон тро лом  и да 
пред ста вља аме рич ку ге о по ли тич ку кре а ци ју.  С ослон цем 
на Ру си ју, ко ја се по ја вљу је као по лу га  ин те грал но - срп ског  
и бал кан ског је дин ства, Ср би ће ве о ма бр зо до би ти при ли ку 
да при сту пе ре ше њу соп стве ног пи та ња у скла ду с ме ђу на-
род ним пра вом и по европ ским стан дар ди ма. Упи њу ћи се да 
Ср би ју уве де у Евро пу, срп ска власт  упра во то пре не бре га-
ва, не зна или не сме да зах те ва: да се јед на ко за све на ро де и 
др жа ве по шту ју европ ска пра ви ла и стан дар ди, ту пре све га 
ми сли мо на ет но је зич ке стан дар де, при ула ску у „по ро ди цу 
„ европ ских на ро да. Да се, у скла ду с нор ма ма ме ђу на род-

на срп ско/ру ских не до у ми ца, у: Ру си ја и Бал кан  пи та ња са рад ње и без бед
но сти,при ре дио Зо ран Ми ло ше вић, ИПС, Бе о град, 2008, 243.

23 Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Аме рич ко укот вља ва ње, ру ско ка шње ње и срп-
ска „си бир ска ди ле ма“ на Бал ка ну, у: Ру си ја и Бал кан  пи та ња са рад ње и 
без бед но сти, при ре дио др Зо ран Ми ло ше вић, ИПС, Бе о град, 2008, 317/18
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ног пра ва, при зна ју срп ске др жав не тво ре ви не и пра во њи-
хо вог ује ди ње ња у је дин стве ну срп ску др жа ву на Бал ка ну. 
Сма тра мо да се му дром и упор ном по ли ти ком, уз еко ном ску, 
по ли тич ку и  дру гу по др шку Ру си је, овај циљ мо же оства ри-
ти.      
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Мом чи ло Су бо тич 
РЕ СПУ БЛИ КА СЕРБ СКАЯ КРА И НА – КО СМЕТ – 
ЮЖНАЯ АБ ХА ЗИЯ – ОСЕ ТИЯ И РО ЛЬ РОС СИИ

Ре зю ме 

В на сто я щ ей ра бо те про ве де на па рал ле ль ме жду сле
ду ю щ и ми со бы ти я ми: са мо о пре де ле ние сер бов в Ре спу бли ке 
Серб ская Кра и на во вре мя про ти во прав но го и на си ль ствен
но го от со е ди не ния Хор ва тии; на сто я ния на со хра не нии 
тер ри то ри а ль ной це лост но сти Сер бии (Ко со во и Ме то хия) 
в со о твет ствии с тре бо ва ни я ми ме жду на род но го пра ва; 
за щ и та прав на ро дов Южной Осе тии и Аб ха зии во вре мя 
аме ри ка ногру зин ской агрес сии. Ав тор ра бо ты так же рас
сма три ва ет ро ль Рос сии в обо зна чен ных про цес сах в усло ви
ях уси ле ния ее ге о по ли ти че ской мо щи. 
Клю че вые сло ва: Ре спу бли ка Серб ская Кра и на, Сер бия, Ре

спу бли ка Серб ская, Ко смет, Рос сия, США, 
Южная Гру зия, Южная Осе тия, Аб ха зия.
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