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ДрагомирАнђелковић*

РУ СКО-БЕ ЛО РУ СКИ ОД НО СИ ОД 
ПО ЧЕТ КА 90-ИХ ДО ДА НАС

Ре зи ме

ОдносиРусијеиБелорусије,одраспадаСовјетскогСа
везападоданас,прошлисукрозвишефаза.Процеспостепе
ногудаљавања,започетпослесломазаједничкедржаве,за
устављенјесредином90ихгодина,садоласкомАлександра
ЛукашенканачелоБелорусије.Уједно,тајдогађајпредста
вљапреломнутачкукадасерадиоодносузваничногМин
ска према руским коренимаБелоруса. Белорусија је повела
одлучнупрорускукакоунутрашњу,такоиспољнуполитику,
што је уједно представљало и пробелоруску политику, јер
јеуваженавишеслојностидентитетавећинскогнародате
земље, итиме избегнутоњегово располућивање, на начин
којиседесиоуУкрајиниилиЦрнојГори.Коначно,оријента
цијомнаРусијуомогућенјебрзиекономскиопоравакБело
русије,каоињендаљиразвој,итонасоцијалноодговоран
начин.Сдругестране,иРускаФедерација јеималачитав
низрационалнихразлогакакогеополитичке,такоиунутра
шњополитичкеприроде–уземотивнемотивепроизашлеиз
историјскогнаслеђа–дасвестранорадинаприближавању.
Односидведржавесукренулиузлазномлинијом,пајенамах
деловалодасеонеприближавајуистварањуфедералнеза
једнице.Међутим,збогразличитихекономскихисоцијалних
система, интереса владајућих гарнитура, али и објектив
нихтешкоћапроизашлихизчињеницедасерадио,упогле
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дувеличине,бројустановникаиресурсакојимарасполажу,
драстичноразличитимземљама–безобзиранаблискост
изаједничкопореклодванарода–дотогаипакниједошло.
Штавише,односиизмеђуМинскаиМосквеодсрединедвехи
љадитихповременодоживљавајуозбиљнекризе,атензија
међуњимајесталноприсутна.Ипак,досадањинивоеконом
скогисвакогдругогповезивања,каоидугорочниспољнии
унутрашњиинтересиобедржаве,односнотамошњихвла
дајућихгарнитура,гарантсудаћесавезничкиодносимеђу
њимаопстати,мождатекузформалну, али свакаконеи
суштинскудистанцу,безобзираштосенамахучинидаје
напомолустратешкапреоријентацијаМинска.Уосталом,
маколикотонапрвипогледделовалопарадоксално,интерес
Москве јеништамањиодМинска,да уоколностимакада
таземљавишенеможедапостанечакниперифернидео
евроатлантскогблока,онапобољшасвојевезесаБриселом,
иубудућепредстављапартнера,анеотежавајућифактор,
уодносимаРускеФедерацијеиЕУ.
Кључне речи: Русија, Белорусија, национални идентитет,

спољнаполитика,интерес,савезништво,ЕУ.
Ру ски су не са мо ко ре ни, већ и је дан жи ви слој на ци о-

нал ног осе ћа ња бе ло ру ског на ро да. Услед ли тван ског и пољ-
ског осва ја ња и ве ков ног кул тур ног и је зич ког ути ца ја тих 
на ро да, део Ру са је по при мао из ве сне осо бе но сти. По сте пе но, 
ру ско др во се раз гра на ло та ко да да нас по сто је три ње го ва 
спе ци фич на де ла: Ру си (Ве ли ко ру си), Укра јин ци (Ма ло ру си) 
и Бе ло ру си. Тра ди ци о нал но, њи хо ви при пад ни ци пра во слав-
не ве ре има ју два сло ја на ци о нал ног иден ти те та – све ру ски 
и ужи бе ло ру ски или укра јин ски. Дру га чи је сто је ства ри са 
ка то лич ким и уни јат ским ста нов ни штвом (а оно у Бе ло ру си-
ји ни је број но, тј. ма ње од 10% ет нич ких Бе ло ру са при па да 
ка то лич кој цр кви оба об ре да), ко је је уз по моћ ком би на ци је 
при ти са ка и ну ђе ња при ви ле ги ја од стра не пољ ско-ли тван-
ских вла сти, то ком 17. и 18. ве ка од ба ци ло пра во сла вље. Оно 
је тра ди ци о нал но, ве ли ким де лом, не при ја тељ ски на стро је-
но пре ма Ру си ји, ко ју до жи вља ва као не же ље ни сим бол ве-
ре пре да ка и оте ло тво ре ње на ци о нал ног иден ти те та ко ји не 
са мо што лич но же ли да за бо ра ви, већ хо ће да по ти сне и код 
пра во слав них Бе ло ру са. Са свим је уме сно по ре ђе ње, да би 
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нам си ту а ци ја би ла ја сни ја, са од но сом од на ро ђе ног исла-
ми зи ра ног и по ка то ли че ног ста нов ни штва срп ског по ре кла, 
пре ма Ср би ји и Ср би ма.

У до ба по сто ја ња СССР-а, уз ува жа ва ње спе ци фич но-
сти бе ло ру ског на ро да – из у зев то ком крат ког раз до бља два-
де се тих го ди на ка да је во ђе ња ра ди кал на бољ ше вич ка по ли-
ти ка не кри тич ког ре ша ва ња на ци о нал ног пи та ња (обич но на 
ште ту Ру са, као што је код нас то био слу чај у со ци ја ли стич-
кој Ју го сла ви ји, са не ги ра њем срп ских ин те ре са и дез ин те-
гра ци јом срп ског ет нич ког про сто ра) – кроз све сфе ре де ло-
ва ња „иде о ло шког апа ра та“ др жа ве, не го ва но је све оно што 
је би ло од зна ча ја за ин те гри са ње три све ру ске гра не. Оту да, 
пре рас пад Со вјет ског Са ве за, ру ски слој на ци о нал ног иден-
ти те та Бе ло ру са био је још раз ви је ни ји, од но сно ње го во ис по-
ља ва ње би ло је знат но при сут ни је не го што је то био слу чај 
са срп ском стра ном на ци о нал ног иден ти те та на ших Цр но-
го ра ца, од ка да је од стра не ти то и стич ког ре жи ма на мет нут 
став да су они по себ на на ци ја. Од раз то га је да су Бе ло ру си, 
ни шта ма ње од Ру са (Ве ли ко ру са) у кри тич ном раз до бљу за 
оп ста нак СССР-а, по др жа ва ли фе де рал ну др жа ву. На ре фе-
рен ду му одр жа ном у мар ту 1991. го ди не, 83% гра ђа на Бе ло-
ру си је из ја сни ла се у при лог оп стан ку Со вјет ског Са ве за, док 
је на ни воу це ле зе мље та ко би ло опре де ље но 76,5% гра ђа на. 

РаспадСовјетскогСавеза

 Ве ћи на Бе ло ру са би ла је без ре зер вно опре де ље на за 
оп ста нак др жав не за јед ни це са Ру си јом, из исто риј ско-на ци-
о нал них раз ло га. Но, вла да ју ће струк ту ре у Мин ску би ле су 
у пу ној ме ри све сне још не че га. У по сле рат ном пе ри о ду Бе-
ло ру си ја је по ста ла „мон та жни цех“ СССР-а. Мно ги фи нал ни 
про из во ди, чи ји еле мен ти су пра вље ни ши ром зе мље, скла-
па ни су у фа бри ка ма Бе ло ру си је. Њен зго дан ге о граф ски по-
ло жај по го до вао је то ме. Ро бе су из бе ло ру ских фа бри ка ла ко 
усме ра ва не у су сед не со ци ја ли стич ке зе мље, или ка глав ним 
ур ба ним и ре ги о нал ним ди стри бу тив ним цен три ма СССР-а. 
Сто га је због ха о са у си сте му ди стри бу ци је про из во да и снаб-
де ва ња пред у зе ћа, до ко јег је до шло на ме ђу ре пу блич ком ни-
воу од ка да је по ли ти ка пе ре строј ке до спе ла у ћор со как, Бе-
ло ру си ја ви ше тр пе ла не го дру ге ре пу бли ке, а ре пу блич ко 
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ру ко вод ство се осно ва но пла ши ло еко ном ских и со ци јал них 
по сле ди ца да љег уру ша ва ња фе де ра ци је.1 Ту ве ро ват но ле жи 
и узрок по сте пе ног на ра ста ња ни воа иде о ло шке ри гид но сти 
та да шњег бе ло ру ског вођ ства, ко је је, док ни је уви де ло ку да 
во ди не ве што во ђен ре форм ски про цес, ње га углав ном по др-
жа ва ло. 

 Ка да је рас пад си сте ма већ да ле ко од ма као, гру па со-
вјет ских др жав них, пар тиј ских и вој них функ ци о не ра по-
ку ша ла је да из ве де др жав ни удар (19. ав гу ста 1991. го ди не), 
ира ци о нал но по ми слив ши да је до вољ но из ве сти вој ску на 
ули це, па да зе мља бу де кон со ли до ва на (што би ве ро ват но 
би ло мо гу ће у не кој ра ни јој фа зи, али и та да би би ло не у по-
ре ди во ви ше те шко ћа са еко ном ском кон со ли да ци јом, не го 
са по ли тич ком). Да ствар бу де го ра, ни су схва ти ли до ко је 
ме ре су већ ус по ста вље ни од но си про тив ко јих су се бо ри ли; 
ни су уви де ли да ни је до вољ но да се из вр ши др жав ни удар 
са мо на фе де рал ном ни воу, већ је ну жно то се учи ни ти и на 
ни воу ре пу бли ка. До ду ше, део ре пу блич ких ру ко вод ства, 
укљу чу ју ћи и врх бе ло ру ског, по др жао је ко ми тет ко ји је на 
крат ко пре у зео власт у Мо скви (тј. имао је илу зи ју да је пре-
у зео власт). Но, то ни је би ло од ве ли ког зна чај у окол но сти ма 
ка да се еста бли шмент Ру ске Фе де ра ци је, ак тив но по др жан 
од стра не де ла на ро да, од луч но су прот ста вио др жав ном уда-
ру. Та ко је он, у окол но сти ма ка да ње го ви пред вод ни ци или 
ни су има ли вој но-по ли циј ске сна ге на ко је су ствар но мо гли 
да се осло не, или ни су би ли спрем ни да ма сов но при ме не 
си лу, про пао. По сле то га је раз вла шћен до та да вла да ју ћи бе-
ло ру ски круг. По узо ру на Ру си ју, и у Бе ло ру си ји је за бра ње на 
до та да не при ко сно ве на ко му ни стич ка пар ти ја, а са њом је у 

1 Бе ло ру ско ру ко вод ство би ло је све сно и еко ном ских по сле ди ца Чер-
но биљ ске ка та стро фе (а тај град се на ла зи, иако у Укра ји ни, на све га 
16 км од гра ни це Бе ло ру си је), и чи ње ни це да њи хо ва ре пу бли ка не 
мо же са ма да се из бо ри са њи ма. На сре ћу Бе ло ру си је, чак и у вре-
ме док се озбиљ но љу љао и већ по чео да се рас па да, СССР је смо гао 
сна ге да усме ри ре сур се ка ко би по сле ди це тра ге ди је би ле убла же не. 
Са мо за са на ци ју ште те (ева ку а ци ју љу ди, из град њу но вих ку ћа, се-
о бу пред у зе ћа) по тро ше но је 16 го ди шњих бу џе та Бе ло ру си је (сред-
ства су углав ном до шла из фе де рал них фон до ва, ма да је и по ред то га 
при ти сак на ре пу блич ки бу џет био ве ли ки). На рав но, ште та се ни је 
на то ме за вр ши ла. О ње ним раз ме ра ма го во ри и то да го ди на ма, због 
кон та ми на ци је, ни је об ра ђи ва но око 20% по љо при вред ног зе мљи-
шта ре пу бли ке. 
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исто ри ју оти шао и њен ли дер (и до др жав ног уда ра нај моћ-
ни ји чо век у ре пу бли ци),  Ана то лиј Ма ло фе јев. При си љен је 
био да се по ву че са функ ци је и ње гов са рад ник, пред сед ник 
пре зи ди ју ма Вр хов ног со вје та Бе ло ру си је (фор мал но пр ви 
чо век ре пу бли ке), Ни ко лај Де мен теј. Ње го во ме сто – ко је је 
за си ја ло пу ним сја јем по што су не ста ли ко му ни стич ка пар-
ти ја и њен ли дер, ко ји су за се њи ва ли др жав но ру ко вод ство 
– за у зео је до та да шњи за ме ник пред сед ни ка пре зи ди ју ма, 
јав но де кла ри са ни про тив ник др жав ног уда ра, Ста ни слав 
Шу шкје вич. 

 Са сло мом др жав ног уда ра и ра су лом у ре до ви ма ко-
му ни стич ке пар ти је и фе де рал не ад ми ни стра ци је, СССР је 
по стао струк ту ра ко ја под се ћа на ку ли се. Фор мал но је још 
по сто јао, али ре пу бли ке су на сво јој те ри то ри ји пре у зи ма-
ле кон тро лу над фе де рал ним ин ге рен ци ја ма и имо ви ном, а 
са ве зно ру ко вод ство су иг но ри са ле. Кон тро лу над вој ском, 
КГБ-ом и спољ ним по сло ви ма, ме ђу пр ви ма, оте ла је и Ру-
си ја. Ипак, ни је тач но, ка ко се че сто ка же, да је Бо рис Јељ-
цин же лео рас пад фе де ра ци је. Он је са мо при жељ ки вао да 
убу ду ће уме сто Ми ха и ла Гор ба чо ва игра глав ну уло гу, и да 
се без ме ша ња фе де рал них ор га на ре пу бли ке ди рект но до го-
во ре око но ве др жав не за јед ни це. Ме ђу тим, ка да је уви део да 
су укра јин ске вла сти се па ра ти стич ки на стро је не (тј. да су се 
пре тва ра ле да су за фе де ра ци ју до оног тре нут ка ка да су по-
сле не у спе лог др жав ног уда ра на сво јој те ри то ри ји ус по ста-
ви ле кон тро лу над вој ском и по ли ци јом), и да да ље на те за ње 
око са ве зне др жа ве оме та ње го во учвр шћи ва ње на вла сти у 
Ру си ји, пре ко но ћи је жр тво вао др жа ву за јед ни цу. 

 Власт је за Бо ри са Јељ ци на би ла из над ин те ре са ра-
штр ка ног ве ли ко ру ског на ро да и је дин ства три ру ске на ци-
о нал не гра не, од но сно исто риј ског на сле ђа Ру си је. Што се 
ти че бе ло ру ске вла сти – чак и оне но ве, ко ју је из ро дио слом 
др жав ног уда ра, а ко ја ни је би ла без ре зер вно про ру ска – она 
је услед та квог опре де ље ња на ро да, и еко ном ских ин те ре са 
ре пу бли ке, и у фа зи аго ни је СССР-а, ин си сти ра ла да се у не-
кој фор ми са чу ва за јед нич ка др жа ва. То је же ле ла, си гур но и 
услед за бри ну то сти због бу дућ но сти зе мље, и власт Ка зах-
ста на (где су Ру си, Укра јин ци и Бе ло ру си та да чи ни ли 50% 
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ста нов ни штва, а ур ба ни Ка за си углав ном при хва ти ли ру ску 
кул ту ру и је зик). Но, кључ ну реч има ле су Мо сква и Ки јев.

 Укра ји на и Ру ска Фе де ра ци ја до го во ри ле су се да Со-
вјет ски Са вез бу де рас пу штен, упр кос во љи ве ћег де ла три ис-
точ но сло вен ска и ве ћи не дру гих на ро да СССР-а. Да ци ни зам 
бу де ве ћи, баш на те ри то ри ји Бе ло ру си је, ко ја је нај о длуч ни је 
би ла за оп ста нак др жав не за јед ни це,  пот пи са на је „од лу ка 
о ег зе ку ци ји“ фе де ра ци је. У јед ној вла ди ној ре зи ден ци ји на 
за па ду те ре пу бли ке, 8. де цем бра 1991. го ди не са ста ли су се 
ли де ри Ру си је, Укра ји не и Бе ло ру си је (Бо рис Јељ цин, Ле о-
нид Крав чук и Ста ни слав Шу шкје вич), и као прет став ни ци 
три од че ти ри зе мље осни ва ча СССР-а (са вез ко му ни стич ких 
ре пу бли ка осно ва ла је и Тран скав ка ска фе де ра ци ја, ка сни-
је по де ље на на Гру зи ју, Азер беј џан и Јер ме ни ју), пот пи са ли 
до го вор по ко ме је пре стао да ва жи спо ра зум о ства ра њу Со-
вјет ског Са ве за из 1922. го ди не. Тај акт по ста ће по знат, по 
пра ста рој шу ми у ко јој се на ла зи ла ви ла у ко јој је са ста вљен, 
као Беловежскиспоразум. Упо ре до са уки да њем Со вјет ског 
Са ве за, осно ва на је за јед ни ца Ру си је, Укра ји не и Бе ло ру си је, 
отво ре на и за дру ге ре пу бли ке. У пи та њу је Заједницанеза
виснихдржава(ЗНД).2

УмереноудаљавањеМинскаодМоскве

Бе ло ру си ја је, као и дру ге со вјет ске ре пу бли ке, по ста-
ла не за ви сна др жа ва са тек не знат но мо ди фи ко ва ним со вјет-

2 За јед ни ца је фор ми ра на као ме ђу на род на ор га ни за ци ја др жа ва, а не 
као кон фе де ра ци ја. Ње на свр ха је би ла да олак ша раз два ја ње бив-
ших ре пу бли ка исте др жа ве, али и да им по мог не да са ра ђу ју у ве зи 
са оним за шта сма тра ју да је за њих ко ри сно. Др жа ва ма осни ва чи ма 
ЗНД-а при кљу чи ле су се у Ал ма-ати (та да глав ном гра ду Ка зах ста-
на) 21. де цем бра 1991. го ди не но во на ста ле др жа ве Сред ње Ази је, као 
и Јер ме ни ја и Азер беј џан. На ред них го ди на ЗНД-у су при сту пи ле 
Мол да ви ја и Гру зи ја, да би за тим Тур кем ни ја и Гру зи ја на пу сти ле 
ре дов но члан ство и по ста ле при дру же не чла ни це ЗНД. Од ЗНД су се, 
бар у не ким сфе ра ма, дис тан ци ра ле и Укра ји на и Мол да ви ја. С дру ге 
стра не Мон го ли ја је по ста ла при дру же ни члан, а же љу да се учла ни 
у „клуб“ из ра зио је и Ав га ни стан. Та ко За јед ни ца, су жа ва њем и ши-
ре њем, пре ста је да се по кла па са не ка да шњим СССР–ом (без бал тич-
ких ре пу бли ка). Ина че, ка ко је Бе ло ру си ја уз Ру си ју увек би ла је згро 
ин те гра ци ја на пост со вјет ском про сто ру, већ у де цем бру 1991. го ди не 
од лу че но је да Минск бу де цен тар ЗНД тј. да се ту на ла зе ор га ни За-
јед ни це. О то ме: Ми ха й лов В. А., Содружествонезависнимыхгосу
дарств, Макс Пресс, Мо сква, 2005.
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ским по ли тич ким ин сти ту ци ја ма. Због на сто ја ња да се у 
не ком ви ду са чу ва со ци ја ли зам, устав ни по ре дак ни је про-
ме њен ни на фе де рал ном, ни на ре пу блич ком ни воу (што се 
де си ло пре рас па да СФРЈ чак и код нас, на ни воу ре пу бли ка). 
На ста ри устав ни си стем са мо је на ка ле мље но ви ше стра нач-
је. До ду ше, по сле рас пу шта ња ко му ни стич ке пар ти је, у зе-
мљи је два и да су по сто ја ле стран ке са иоле раз ви је ном ин-
фра струк ту ром.

 Кључ ну уло гу имао је Вр хов ни со вјет (пар ла мент), 
иза бран у мар ту 1990. го ди не, на ко ме су, на рав но не под рав-
но прав ним усло ви ма, уче ство ва ле и опо зи ци о не стран ке. У 
ства ри, услед инерт но сти иза зва не ви ше де це ниј ским то та ли-
та ри змом, ве ћи део на ро да ни је ни по ка зао на ро чи те по ли-
тич ке скло но сти. На род на же ља за плу ра ли змом умно го ме 
је амор ти зо ва на до пу ште ним по сто ја њем раз ли чи тих стру ја 
уну тар ко му ни стич ке пар ти је, ко ју је, мо жда и не без раз-
ло га, пред рас пад СССР-а, ве ћи на Бе ло ру са до жи вља ва ла 
као око сни цу оп стан ка др жа ве. Опо зи ци о не сна ге има ле су 
сво ју ба зу та мо где је и ра ни је ти ња ло не за до вољ ство – на 
за па ду зе мље, као и ме ђу ста нов ни штвом ри мо ка то лич ке и 
уни јат ске тра ди ци је, на ста ње ним у Мин ску, од но сно та мо-
шњим про за пад но на стро је ним ин те лек ту ал ним кру го ви ма. 
Око сни цу опо зи ци о ног де ло ва ња пред ста вљао је на ци о на ли-
стич ки Бе ло ру ски на род ни фронт. 

 То што су у сре ди шту опо зи ци о ног ор га ни зо ва ња би-
ле ан ти ру ске, а не де мо крат ске иде је, бит но је до при не ло не у-
спе ху но во на ста лих пар ти ја. Ти ме је ство ре на ба ри је ра ду гог 
тра ја ња из ме ђу њих, и ве ћег де ла бе ло ру ског на ро да (по го то-
во у ис точ ном и цен трал ном де лу зе мље). У до ба оправ да ног 
оду ше вље ња због ини ци јал не де мо кра ти за ци је дру штва, под 
ве лом при хва та ња за пад них вред но сти, и ма њи део пра во-
слав ног ста нов ни штва (пре све га у Мин ску) не кри тич ки је 
при хва тио не ке ста ре пољ ско-ка то лич ке фло ску ле, ко је се 
од но се на Ру се, од но сно иде је ду кљан ског ти па. Ме ђу тим, 
ка да се ра ди о ве ћи ни пра во слав ног ста нов ни штва, и оно но-
во, уисти ну по зи тив но, би ло је ком про ми то ва но ру со фо би-
јом. Та ко се де си ло да због ма ли ци о зне за ме не те зе од стра не 
на вод но де мо крат ски опре де ље них кру го ва, у ства ри, ду го-
трај но тр пи де мо кра ти за ци ја дру штва.
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 Око 90% иза бра них на род них по сла ни ка при па да ло је 
ра зним стру ја ма ко му ни стич ке пар ти је, а ве ли ка ве ћи на њих 
би ли су љу ди из при вре де, од угле да у сво јој сре ди ни (а не 
као што је то ра ни је био слу чај, пар тиј ске би ро кра те). Оту да, 
по сле рас па да СССР-а, у бе ло ру ском пар ла мен ту пре суд ну 
реч има ли су при пад ни ци тзв. ме на џер ске оли гар хи је, ко ји су 
не рет ко по ли тич ки де ло ва ли као не за ви сни по сла ни ци, и пре 
све га на сто ја ли да кроз раз не прин ци пи јел не и не прин ци пи-
јел не на год бе и ко а ли ци је, из ву ку не ку ко рист за сво ју ло кал-
ну за јед ни цу и пред у зе ћа чи ји су че сто би ли ди рек то ри. Из 
њи хо вих ре до ва био је и, у по гле ду ре ал них ком пе тен ци ја, 
нај у ти цај ни ји чо век у зе мљи – пре ми јер Вја че слав Кје бич. С 
дру ге стра не, док је вла да ју ћа тзв. ме на џер ска оли гар хи ја пре 
све га гле да ла да спа са ва сво је ком па ни је, и да се у тран зи ци о-
ном ха о су око ри сти, и ра ди то га би ла спрем на да пра ви раз не 
не прин ци пи јел не ком про ми се, екс трем но на ци о на ли стич ка 
опо зи ци ја тру ди ла се да на мет не во ђе ње по ли ти ке за о кру жи-
ва ња бе ло ру ског на ци о нал ног иден ти те та, на на чин ка ко га 
је она ви де ла, а то је пр вен стве но зна чи ло дис тан ци ра ње од 
ру ског на сле ђа. Шо ви ни стич ке сна ге, иако ма ло број не, ја сно 
су зна ле шта хо ће и би ле спрем не агре сив но за то да се бо ре, 
па су че сто и успе ва ле да на мет ну оно што же ле. Бли зак њи-
хо вој по ли ти ци, иако уме ре ни ји, био је и Шу шкје вич.

 Вла да и пар ла мен тар на ве ћи на, с об зи ром да су би ли 
про ру ски опре де ље ни као гро Бе ло ру са, и да су би ли све сни 
да је њи хо ва зе мља еко ном ски, кул тур но, на уч но и у сва ком 
дру гом по гле ду упу ће на на Ру си ју, на сто ја ли су да са Мо-
сквом раз ви ја ју што бо ље од но се. Бе ло ру си ја је би ла ло јал ни 
члан За јед ни це не за ви сних др жа ва, и у сва ком дру гом по-
гле ду пра ти ла је ру ске ини ци ја ти ве на пост со вјет ском про-
сто ру. Ипак, тру ди ла се да упо ре до ус по ста ви до бре од но се 
са САД и зе мља ма ЕУ, од но сно да у пу ној ме ри раз ви је сво ју 
др жав ну ин фра струк ту ру, а не да се у не ким кључ ним сек-
то ри ма осла ња на Ру си ју (уво ђе ње соп стве не ва лу те, тј. бе-
ло ру ске уме сто ру ске ру бље, ства ра ње пот пу но за себ ног си-
сте ма про тив ва зду шне од бра не ре пу бли ке, раз ви ја ње мре же 
ди пло мат ских пред став ни штва). Бе ло ру си ја, иако је не вољ но 
упло ви ла у во де не за ви сно сти, на сто ја ла је да у сва ком по гле-
ду по ста не уисти ну не за ви сна др жа ва.
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 Уоста лом, то је и ра зу мљи во. Но, про блем је пред ста-
вља ло то што је на уну тра шњем пла ну власт по пу сти ла под 
при ти ском на ци о на ли стич ке опо зи ци је, и у то вре ме ак тив-
ног де ла не вла ди ног сек то ра (за ко ји се по ка за ло да у ве ли-
кој ме ри ни је био не за ви сан, већ је прет ста вљао тран сми си ју 
САД и не ких ње них европ ских са ве зни ца, као и ка то лич ке 
цр кве) и у ду ху ту ђе мо де про мо ви са ња на ци о нал не ре не-
сан се за по че ла про цес по ти ски ва ња ру ског је зи ка и кул ту ре. 
Па ра докс је пред ста вља ло то да док ве ћи на по сла ни ка, по ли-
ти ча ра и чи нов ни ка ни је зна ла бе ло ру ски је зик, он је убр за-
ним тем пом за ме њи вао ру ски у шко ла ма, фа кул те ти ма, вла-
ди ним, на уч ним и кул тур ним уста но ва ма.3 

 Јељ ци но ва Ру си ја, иако због то га сва ка ко ни је би ла 
срећ на, тај про цес је при хва та ла го то во као не што нор мал-
но, не што што је у скла ду са но во на ста лим ста њем. За не ма-
ру ју ћи све оно што су штин ски по ве зу је три ру ска (ис точ но-
е вроп ска) на ро да, Мо сква је те жи ште ста вља ла на за шти ту 
др жав них ин те ре са Ру ске Фе де ра ци је и ма њин ских пра ва 
Ве ли ко ру ског на ро да ван ње них гра ни ца. Из гле да ло је да 
се од ре кла све ру ске иде је у име др жав ног иден ти те та Ру си-
је. Ме ђу тим, ве ли ки део Бе ло ру са сма трао је (ве ли ко)ру ски 
је зик све ру ским, и њим го во рио и у сво јим ку ћа ма, та ко да 
је по пу шта ње вла сти на ци о на ли стич кој опо зи ци ји иза зва-
ло ве ли ко не за до вољ ство, и то не са мо у обла сти ма уз ру ску 
гра ни цу. С дру ге стра не, не кри тич ки про за пад но на стро јен 
део ста нов ни штва сма трао је да вла да ни је од луч но кре ну ла 
пу тем евро а тлант ских ин те гра ци ја, во ђе ња еко ном ске по ли-

3 Бе ло ру ски књи жев ни је зик ство рен је на осно ву сред њо бе ло ру ског го во ра 
то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка, пре све га од стра не ка то лич ких и уни јат ских 
ин те лек ту а ла ца, ко ји су се под ути ца јем ру ске вла сти уда љи ли од ра ни је на-
мет ну тог пољ ског иден ти те та, али ни су при хва ти ли све ру ску на ци о нал ну 
свест. Ина че, на род ни, го вор ни је зик, до ста се раз ли ку је на ре ла ци ји за пад – 
ис ток бе ло ру ског ет нич ког под руч ја. А као што је то чест слу чај са је зи ци ма, 
у мно го ме од по ли тич ких фак то ра за ви си да ли ће они би ти тре ти ра ни као 
за себ на це ли на, или гру па ди ја ле ка та не ког срод ног, ве ћег, је зич ког под руч-
ја. Уда ље ни ди ја лек ти не мач ког, не раз ли ку ју се ви ше не го три срод на ис-
точ но сло вен ска је зи ка, а по го то во су раз ли ке мно го ве ће не го ме ђу њи хо вим 
гра нич ним зо на ма. Но, за хва љу ју ћи бољ ше вич ком мо де лу ре ша ва ња на ци-
о нал ног пи та ња, на ру ском про сто ру је пре о вла да ло ста но ви ште по ко ме су 
ве ли ко ру ски, бе ло ру ски и укра јин ски срод ни, али ипак раз ли чи ти је зи ци, 
а не ма ње-ви ше уда ље не гру пе ди ја ле ка та јед ног је зи ка. О то ме: Фи лин Ф. 
П., Происхождениерусского,украинскогоибелорусскогоязыков.Истори
кодиалектологическийочерк,                КомКнига,  Москв а,  2006.
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ти ке у ду ху, та да без ре зер вно од стра не ММФ-а на ме та ног 
тзв. Ва шинг тон ског кон сен зу са4, по др шке об но ви бе ло ру ске 
уни јат ске цр кве и све ко ли ког дис тан ци ра ња од Мо скве.

 За о штра ва њу по ли тич ких тен зи ја, у усло ви ма дра-
стич ног ра но тран зи ци о ног еко ном ског па да и иден ти тет ских 
пре ви ра ња, по го до вао је и кон фу зан по ли тич ки си стем, у ко-
ме ни је из вр ше на ва ља на по де ла вла сти. Ра ни је то ни је био 
про блем јер се под ра зу ме ва ло да пар тиј ско (ко му ни стич ко) 
ру ко вод ство, без об зи ра на фор мал на овла шће ња др жав них 
ор га на, до но си све ва жне од лу ке. Шу шкје вич, пред сед ник 
пре зи ди ју ма Вр хов ног со вје та (пред сед ник скуп шти не, ко ји 
је у скла ду са со вјет ском прак сом до жи вља ван и као сво је вр-
сни пред сед ник ре пу бли ке), сма трао је да му при па да глав на 
уло га у по ли тич ком жи во ту зе мље, а истог ми шље ња био је 
и пред сед ник вла де Кје бич, ко ји је уз се бе имао ве ћи ну на-
род них по сла ни ка. Су коб око вла сти имао је и спољ но по ли-
тич ку ди мен зи ју. Кје бич је тра жио осло нац у Ру си ји (ма да 
је спро во дио уну тра шњу по ли ти ку ја ча ња уже, чи сто бе ло-
ру ске стра не на ци о нал ног иден ти те та ње го вих су на род ни ка, 
на уштрб ши ре, све ру ске), док је Шу ке вич за го ва рао пот пу-
ни је окре та ње Ва шинг то ну и Бри се лу, па и раз ви ја ње по себ-
них ве за са Вар ша вом (слич них они ма ко је су по сто ја ле са 
Мо сквом). Су дар из ме ђу два де ла еста бли шмен та раз ре шен 
је по ра зом Шу шкје ви ча. Он је, због оп ту жби за ко руп ци ју, 
био при си љен да под не се остав ку. Убр зо је усво јен и но ви 
Устав, ко ји је пред ви ђао уво ђе ње функ ци је пред сед ни ка ре-
пу бли ке са при лич но ве ли ким овла шће њи ма, а оче ки ва ло се 
да ће њу за у зе ти та да шњи пре ми јер.

4  По д  „ва шингтон ским к онсензус ом“  подразумева  с е пакет ме ра,  у 
духу  ек ономских не оли бер алних идеја, к ој е  је почетком 9 0-их година 
ММФ  прихвати о и  нам етао к ао универзал ни  „лек“  з а  сирома шт во  
и  к ао доба р о снов за ра зв ој .  „Ва шингто нс ки  п ак ет “ је у кључ ивао 
 цел ови ту прив ат из ац иј у, уну трашњу  и  сп ољнот рг овинску л иб ер-
ал изаци ју , фискал ну  дисцип ли ну,  стабил из ацију курса,  смањ ив ање  
п ореза у з  п роширив ање пор е ск е  основиц е,  макс ималну  отв оренос т 
 за  стране инв ес тиције. И деолошки  слеп а, н еод мерен а, пр имена  такв е 
е кономс ке поли тике  – без обзи ра што  са ми по  с еби инструм ен ти  к оји 
чин е „ ва шингто нски  паке т“   ни су лоши  –  у многим  зем љама довел а ј е 
до в иш ег од ишњег  п ог оршањ а  привредн е  ситуац иј е. И јед ин о  је, н ам-
ер но или с лу чајно,  п огодова л а бог аћењу ма њине и  п родору, односно 
оплођавању капитала из богатих земаља евроатлантског блока. 
Видети:                                     Душанић Ј. Б.,  WashingtonConsensus:кодификованипрогр
амекономскогнеоколонијализма, Нова  Европ а, Беогр ад , 200 7. 
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 Раз вој на бе ло ру ској по ли тич кој сце ни ука зи вао је 
да ће убр зо до ћи до при бли жа ва ња Бе ло ру си је и Ру ске Фе-
де ра ци је. Ујед но, и Ру си ја је по че ла да се опо ра вља од шо-
ка иза зва ног бр зим рас па дом СССР-а. Де фи ни са ла је спољ-
ну по ли ти ку ко ја је под ра зу ме ва ла енер гич но де ло ва ње на 
праг ма тич ним осно ва ма и без ме га ло ман ских пре тен зи ја, 
ка ко би њен ути цај остао до ми нан тан на про сто ру „бли ског 
ино стран ства“, тј. про сто ра не ка да шњег Со вјет ског Са ве за. 
Исте го ди не, у ду ху но ве ру ске спољ не по ли ти ке, усво јен је и 
ста тус За јед ни це не за ви сних др жа ва, по ко ме др жа ве чла ни-
це тре ба да ра де на да љем раз ви ја њу је дин стве ног тр жи шта 
и во де уса гла ше ну ме ђу на род ну по ли ти ку, али и да са ра ђу ју 
на пла ну од бра не и јав не си гур но сти, од но сно да ускла ђу ју 
ими гра ци о ну по ли ти ку. У кон тек сту об но ве свог пре сти жа 
на про сто ру не ка да шњег СССР-а, Ру си ја је пре суд ну уло гу 
при да ва ла уна пре ђе њу ве за са Бе ло ру си јом (као и Укра ји-
ном, и Ка зах ста ном). Уз свест о при пад но сти Бе ло ру си је све-
ру ском исто риј ском и ет нич ком про сто ру, у то ме су има ли 
ве ли ку уло гу и ге о по ли тич ки мо ти ви. 

 Бе ло ру си ја има стра те шки ва жну по зи ци ју из ме ђу Ру-
си је и Ис точ не Евро пе, ко ја је убр зо по сле ру ше ња Бер лин-
ског зи да ушла у аме рич ку ути цај ну сфе ру. У до ба СССР-а на 
те ри то ри ји Бе ло ру си је из гра ђе на је ва жна вој на ин фра струк-
ту ра, укљу чу ју ћи објек те ПВО од огром ног зна ча ја за за шти-
ту ка ко те ре пу бли ке, та ко и европ ског де ла Ру си је. Њи хов 
зна чај је још ви ше по рас тао од ка да је по ста ло ја сно да су за 
Ру си ју, не са мо не по сред но, већ и по сред но кроз са ве знич ку 
са рад њу, из гу бље ни слич ни објек ти у Ле то ни ји, а да ће се то 
бр зо де си ти и са Укра ји ном. Мо сква се на шла у не за вид ној 
си ту а ци ји да, док се су о ча ва ла са ве ли ким еко ном ским те-
шко ћа ма, мо ра да из дво ји ве ли ка сред ства за ства ра ње за о-
кру же не вој но-стра те шке ин фра струк ту ре на сво јој за пад ној 
гра ни ци, или да уз мно го ма ња ди рект на ула га ња, њу ус по-
ста ви уз умре жа ва ње и до пу ну оно га што је већ по сто ја ло 
на те ри то ри ји Бе ло ру си је. Да са да не го во ри мо и о јед на ко 
ва жним стра те шко-енер гет ским пи та њи ма, ко ји ма ће мо се 
ба ви ти ма ло ка сни је.

 Белорускорускоприближавање

 Уз емо тив не, мно ги ра ци о нал ни раз ло зи у при лог ус-
по ста вља ња са ве знич ких ве за са Ру си јом по сто ја ли су и на 



ДрагомирАнђелковић РУСКОБЕЛОРУСКИОДНОСИ...

212

бе ло ру ској стра ни. Ипак, ни нај ве ћи оп ти ми сти у Мо скви 
ни су прет по ста вља ли до ко је ме ре ће по во љан ток до би ти 
уна пре ђе ње од но са са Мин ском, од но сно ре ви та ли за ци ја ру-
ске стра не на ци о нал ног иден ти те та Бе ло ру са. На пред сед-
нич ким из бо ри ма одр жа ним у ле то 1994. го ди не, по бе дио је 
по ли тич ки аут сај дер ко ме ана ли ти ча ри и ме ди ји ни су да ва-
ли шан су, у су да ру са дво ји цом про за пад них кан ди да та (Шу-
шкје ви чем и По знја ком) – ко ји су ужи ва ли по др шку по је ди-
них по ли тич ких кру го ва у зе мља ма ЕУ, САД, Пољ ској, као и 
де ла ло кал них би зни сме на и стра них ин ве сти то ра – и Кје би-
чем, кан ди да том вла сти ко ји је уз се бе имао раз не др жав не 
ме ха ни зме, и ко га су уз то по др жа ли зва нич на Ру си ја и Ру ска 
пра во слав на цр ква.5 

По бед ник на из бо ри ма, Алек сан дар Лу ка шен ко, на ро ду 
је био по знат као же сто ки бо рац про тив ко руп ци је и тран-
зи ци о ног ме ше та ре ња, али и гор љи ви за го вор ник оп стан ка 
СССР-а, од но сно не са мо при бли жа ва ња Ру си ји, већ и ра ди-
кал ног пре ки да са прак сом иден ти тет ског дис тан ци ра ња Бе-
ло ру са од ру ских ко ре на и вра ћа ња пре ђа шње уло ге ру ском 
је зи ку и кул ту ри.6 Иако ни је имао зна чај ни ји при ступ ме ди-
ји ма – они на кло ње ни ре жи му, као и они евро а тлант ски ори-
јен ти са ни, на сто ја ли су да га мар ги на ли зу ју – Лу ка шен ко је 
ус пео да би ра чи пре по зна ју шта им ну ди и по ве ру ју да је у 
ста њу да то оства ри. Упор но је оби ла зио зе мљу и ди рект но 
исту пао пред на ро дом, а ње го ве ја сно из ло же не иде је по том 
су се ши ри ле од ува до ува, и му ње ви то за до би ја ле по др шку. 
Та ко се де си ло да чо век ко га ни је дан цен тар мо ћи ни је по др-

5 Православна црк ва у  Бе лоруси ји  им а аутоном ан статус у о кв иру Руске  прав-
осл авне ц ркв е, тј. п редставља  егзархат М осковске патрија рш ије,  на  чијем  
че лу се  налази м ит ро по лит .

6 Ка о углед ни  мена џер  Лукашен ко  је иза бран  1990. годин е  за члана 
В рхо вног с ов јет а, а  по ст ао  је поз на т по то ме  што ј е био ј едини 
 на ро дн и  посланик к ој и ј е непоко ле бљ иво бра нио оч ув ање  Совјетс ког 
Савеза и  о нда кад а с у се л идери  т ри  с ловенске  репуб лике дого вор или 
о њег овом уки да њу гласао про тив  р атификације т зв .  Беловежско г 
 споразума .  Ин аче, Лук аш ен ко  је рође н  195 4. године у  источном де-
лу Бел ору сије (у мес ту Ко пи с,  у Витебској обл асти).  Завр шио ј е  дв а 
факултета , а по об разова њу  је  истори ча р и ек он оми ста (с пец иј алиста 
 агробиз ни са) . П ре нег о ш то је  по чео  акт ивно да  с е  бави политико м 
имао је успеш ну  пр ивредн у  ка ри јеру,  и  то к ако у об лас ти  индустрије 
(зам ен ик ге не ра лн ог дир ек тора),  т ако и пољопри вре де (ди ре кто р 
пољопр ив редног  к ом бината).  
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жа вао уђе у дру ги круг са до би је них 45% гла со ва, и у ње му 
по бе ди Кје би ча са по др шком 81% иза шлих би ра ча.

Но ви пред сед ник се, у скла ду са сво јим обе ћа њи ма, 
усред сре дио на уво ђе ње ре да у све сфе ре дру штве ног жи-
во та. У зе мља ма за хва ће ним тран зи ци о ним ха о сом од успе-
шног ус по ста вља ња по год ног прав ног и по ли тич ког окру же-
ња би зни са за ви си ка да ће еко ном ске ре фор ме да ти пло до ве, 
и ко ли ки ће они би ти. Ме ђу тим, и ка да су вла сто др шци то га 
све сни, рет ко ка да смог ну сна ге да се упу сте у де мон ти ра-
ње ге не ра то ра кри зе, по што ти ме ра де про тив моћ ни ка чи ја 
по др шка им је ва жна (или је би ла бит на у вре ме из бо ра), а 
су жа ва ју и про стор да се они и њи хо ви са рад ни ци око ри сте. 
Све то у Бе ло ру си ји ни је био слу чај, где је Алек сан дар Лу ка-
ше не ко осво јио власт као истин ски не за ви сни кан ди дат, и, 
ка ко је то вре ме по твр ди ло, ни је имао на ме ру да је ко ри сти за 
бо га ће ње.7 Но, ус по ста вља ње по рет ка ни је би ло до вољ но за 
при вред ни опо ра вак. Би ло је ва жно да се обез бе ди тр жи ште 
за бе ло ру ске про из во де. Фор мал но гле да но, ру ско тр жи ште 
би ло је отво ре но за бе ло ру ске ро бе, али у прак си спољ но-
тр го вин ска раз ме на ни је ишла глат ко. На чи сто тр жи шним 
осно ва ма, у окол но сти ма ка да још ни је по сто јао од го ва ра ју-
ћи фи нан сиј ски сек тор ко ји би по др жа вао са рад њу ме ђу но-
во на ста лим др жа ва ма, би ло је те шко из во зи ти ин ду стриј ске 
про из во де, од но сно уво зи ти ку рент не си ро ви не. Да си ту а ци-
ја бу де го ра, го то во пре ко но ћи, на пост со вјет ском про сто-
ру по ја ви ла се сна жна ме ђу на род на кон ку рен ци ја, по др жа на 
при ма мљи вим кре дит ним ли ни ја ма и ло би ра њем за пад них 
вла да. 

 Упо ре до са ус по ста вља њем по рет ка у др жа ви, Алек-
сан дар Лу ка шен ко је на сто јао да раз ви ја што бли же од но се са 
Мо сквом, и то ка ко по ли тич ке, та ко и еко ном ске. У фе бру а ру 
1995. го ди не пот пи сан је спо ра зум о при ја тељ ству, до бро су-
сед ским од но си ма и ме ђу соб ној са рад њи из ме ђу две брат ске 
ис точ но сло вен ске зе мље. За тим је по стиг нут до го вор о за-
јед нич кој за шти ти гра ни це. На осно ву све га то га еко ном ско 
по ве зи ва ње по диг ну то је на још ви ши ни во, тј. за кљу чен је 
ца рин ски са ве зи и ство ре не су бе ло ру ско-ру ске при вред но-
7  О  то ме, и з а  н ас  занимљ ивим паралелама између  на шег п ре дсе дн-

ика из  9 0-их и л ид ер а  Белор усије, видет и:  Антон ић  С ., „Александар  
Л ука ше нко – С ло бо дан Милоше вић: је дн о  по ре ђење“, Социолошки
преглед,  3- 4/ 2000.



ДрагомирАнђелковић РУСКОБЕЛОРУСКИОДНОСИ...

214

фи нан сиј ске гру па ци је, са ци љем да пред ста вља ју око сни-
цу еко ном ске са рад ње. Та ко је бе ло ру ска при вре да фор мал-
но сте кла знат но по вољ ни ји трет ман на огром ном про сто ру 
Ру ске Фе де ра ци је, али би ло је по треб но вре ме да до би је не 
пред но сти до ђу до из ра жа ја. Ме ђу тим, при вред не ве зе из-
ме ђу две зе мље мо мен тал но су по че ле да ожи вља ва ју. Са мо 
по се би ис по ља ва ње без ре зер вно при ја тељ ског ста ва пре ма 
Мо скви, у вре ме ка да су од де мо ра ли са не Ру си је мно ги бе-
жа ли, до при не ло је об на вља њу по ки да них и ин тен зи ви ра њу 
по сто је ћих еко ном ских ве за. Ру ске вла сти су, у усло ви ма ка-
да је уло га др жа ве у при вред ним то ко ви ма би ла још ве ли ка, 
под ста кле до ма ћа пред у зе ћа да ку пу ју бе ло ру ске про из во де, 
од но сно од лу чи ла је да по др жи бе ло ру ску при вре ду пу тем 
ра зно вр сних јав них на бав ки. 

 Опет, у жи во ту ни шта ни је јед но знач но. Оно што је 
ве ћи ни Бе ло ру са де ло ва ло по зи тив но, ма њи ни је из гле да ло 
као све то гр ђе. Ре вол ти ра ни при бли жа ва њем Ру си ји, а на слу-
ћу ју ћи да ће се уско ро отво ри ти и пи та ње ста ту са ру ског је-
зи ка, бе ло ру ска евро а тлант ски на стро је на опо зи ци ја кре ну ла 
је у офан зи ву. На вод но де мо крат ски, а у прак си не рет ко шо-
ви ни стич ки кру го ви, сма тра ли су да је нај ве ћи мо гу ћи грех 
при бли жа ва ње бли ској ис точ но сло вен ској и пра во слав ној зе-
мљи, а Лу ка шен ко је оп ту жи ван да, на вод но, же ли да при по ји 
Бе ло ру си ју не ка квој но вој ру ској им пе ри ји. Чак и Јељ ци но ва 
Ру си ја, ка да ни је би ла пот пу но па сив ни пра ти лац Ва шинг-
то на, де ло ва ла је ру со фо би ма на про сто ру бив шег СССР-а и 
ван ње га као прет ња.  Ма ко ли ко да су де кла ра тив но из ра-
жа ва ли сим па ти је пре ма осла бље ној Ру си ји, и за аме рич ке, а 
углав ном и по ли ти ча ре из зе ма ља ЕУ, ин те гра тив ни про це си 
ко ји се од ви ја ју око Ру си је – на про сто ру бив шег Со вјет ског 
Са ве за, а тим пре ван ње га –не по жељ ни су. Ру си ји је на ме ње-
но ме сто пе ри фер ног де ла евро а тлант ског про сто ра и дру го-
ра зред не си ле, под по кро ви тељ ством Ва шинг то на, а ка ко је 
осно ва но по сто јао страх да ће се она пре или ка сни је из ву ћи 
из ста ња ле тар ги је, циљ је био да се сви мо гу ћи парт не ри 
Мо скве од ње на вре ме уда ље. За то је по ли ти ка но вог бе ло ру-
ског пред сед ни ка де ло ва ла ва шинг тон ским и мно гим европ-
ским по ли тич ким кру го ви ма као све то гр ђе, а он на ву као на 
се бе њи хо ву трај ну мр жњу.  

 На па ди опо зи ци је на пред сед ни ка, ка ко је она ола ко 
сма тра ла, тре ба ло је да бу ду  увод у по бе ду на пар ла мен тар-
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ним из бо ри ма за ка за ним за 14. мај 1995. го ди не. Но, она се 
на шла у чу ду ка да је Лу ка шен ко пред ло жио да се на род не-
по сред но из ја сни на ре фе рен ду му у ве зи са спор ним пи та њи-
ма.8 „При вр же ни ци де мо кра ти је“ на је жи ли су се и од са мог 
та квог пред ло га. Уоста лом, и ка да је по чет ком 90-их го ди на 
ну ђе но да се на род не по сред но из ја сни о то ме да ли ру ски 
је зик тре ба да оста не зва ни чан, све сни да би њи хо ва оп ци-
ја пре тр пе ла по раз, тзв. ли бе ра ли-на ци о на ли сти су се свим 
сна га ма су прот ста ви ли ре фе рен ду му. По сле пар ла мен тар-
них и ван пар ла мен тар них на те за ња, пред сед ни ков пред лог 
је ипак био при хва ћен. Од лу че но је да на род бу де упи тан: 1) 
да ли же ли да ру ски је зик, уз бе ло ру ски, по ста не зва ни чан; 2) 
да ли по др жа ва ус по ста вља ње бли жих од но са са Ру си јом; 3) 
да ли при хва та др жав не сим бо ле ко је је пред ло жио пред сед-
ник; и 4) да ли се сла же да пред сед ник до би је пра во да рас-
пу сти Скуп шти ну. Од зив на ро да на ре фе рен ду му, за раз ли ку 
од скуп штин ских из бо ра ко ји су се упо ре до одр жа ва ли, био 
је од ли чан. За ви сно од пи та ња, из ја сни ло се од 3,75 до 4,02 
ми ли о на би ра ча (60-65% од укуп ног бро ја упи са них гла са ча). 
Ви ше од 83% гра ђа на ко ји су се ода зва ли по зи ву на ре фе рен-
дум,  по др жа ло је пред сед ни ков пред лог да се уз бе ло ру ски 
и ру ски је зик по но во уве де као зва нич ни, као и ње го ву по-
ли ти ку што те шње са рад ње са Ру си јом. Про тив то га се из ја-
сни ло ма ње од 13% Бе ло ру са. Око 78% гра ђа на опре де ли ло 
се за то да пред сед ник има пра во да рас пу сти Скуп шти ну, а 
око 75% по др жа ло је сим бо ле ко је је он пред ло жио. Та ко ђе, 
евро а тлант ски на стро је на опо зи ци ја до жи ве ла је ко лапс и на 
пар ла мен тар ним из бо ри ма (ни је био иза бран ни је дан по сла-
ник из ре до ва Бе ло ру ског на род ног фрон та).

УнијаРусијеиБелорусије

По што се учвр стио на вла сти и на нео се ри ју по ра за 
евро а тлант ским сна га ма, Лу ка шен ко је по вео још енер гич-
ни ју по ли ти ку при бли жа ва ња Ру си ји. Пред ло жио је ства ра-
ње ру ско-бе ло ру ске кон фе де ра ци је, ко ја би по сте пе но пре ра-

8  О сериј и  референдума одржаних у  Белор ус ији то ком 90-их  видет и:  
В асилевич, Г. А. , РеферендумывБеларусииеепутькнезависимости
вконцеХХстолетия,  М олодежн ое научное общество ,  Минск ,  2001.
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сла у фе де ра ци ју (отво ре ну и за Укра ји ну и Ка зах стан, па и 
дру ге бив ше со вјет ске ре пу бли ке). Очи то, бе ло ру ски пред-
сед ник је при жељ ки вао об но ву Со вјет ског Са ве за, до ду ше на 
но вим, иде о ло ги јом нео п те ре ће ним осно ва ма. Шта ви ше, ви-
део је сво ју ре пу бли ку као, ако не је згро ства ра ње но ве Уни је 
на про сто ри ма Евро а зи је, он да бар као ини ци јал ну ка пи слу 
тог про це са. Се бе је Лу ка шен ко, ве ро ват но, ви део као по тен-
ци јал ног ли де ра Уни је. 

 Ка ко су се при бли жа ва ли ру ски пред сед нич ки из бо-
ри, а реј тинг Бо ри са Јељ ци на био ве о ма лош, он је, ра чу на-
ју ћи на же љу Ру са да бу де об но вљен зна чај њи хо ве зе мље, и 
да се на не ки на чин по ве же по це па ни све ру ски ет нич ки, па и 
пост со вјет ски про стор, тај пред лог са оду ше вље њем при хва-
тио. Ма да, ње го ва ад ми ни стра ци ја је пре има ла у ви ду не ки 
мо дел ин те гра ци је две зе мље (или ка сни је ви ше њих) где би 
за јед нич ки ор га ни би ли не са мо тран сми си ја ре пу блич ких 
(узи ма ју ћи у об зир њи хов по је ди нач ни зна чај), не го ства ра-
ње уисти ну су ве ре ног сре ди шта вла сти, ко је би се из ди за ло 
из над ор га на др жа ва чла ни ца (ма кар Ру си ја има ла нај ве ћи 
ути цај на њи хо во фор ми ра ње). Но, све то још ни је би ло ак ту-
ел но. Та ко да је ра ди бр же по ли тич ке, кул тур не, вој не и еко-
ном ске ин те гра ци је две др жа ве, по сле кра ћих пре го во ра, у 
апри лу 1996. го ди не ство ре на ЗаједницаРусијеиБелорусије.

Док се тај про цес од ви јао, а и на осно ву ње га бе ло ру-
ски пред сед ник (као и ру ски) ја чао свој уну тра шњо по ли-
тич ки по ло жај, опо зи ци ја ни је ми ро ва ла. Уз онај ан ти ру ски 
део, бе ло ру ском пред сед ни ку се су прот ста вио и део на род-
них по сла ни ка ко ји су са њим ра ни је са ра ђи ва ли (укљу чу-
ју ћи и не ма ли број оних из ре до ва ко му ни стич ке пар ти је), 
по што су уви ђа ли да Лу ка шен ко пре у зи ма при мат од пар ла-
мен та. По сле се ри је улич них про те ста опо зи ци је, не у спе лог 
по ку ша ја ор га ни зо ва ња ге не рал ног штрај ка, и, с дру ге стра-
не, ма сов ног ак ти ви ра ња при ста ли ца пред сед ни ка – што је 
све по че ло да „ми ри ше“ на гра ђан ски рат – ре ше ње кри зе 
је по но во по тра же но на ре фе рен ду му. На ње му су се гра ђа-
ни опре де љи ва ли из ме ђу два по ну ђе на пред ло га – о па ке ту 
устав них про ме на ко ји је пред ло жио Лу ка шен ко, а ко јим се 
уме сто по лу пред сед нич ког фак тич ки уво дио пред сед нич ки 
си стем, и о устав ном мо де лу иза ко га је ста ја ла гру па на род-
них по сла ни ка, а пре ма ко ме би Скуп шти на и њој под ре ђе на 
вла да до би ли пре суд ну уло гу. Гра ђа ни су ма сов но иза шли на 
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ре фе рен дум (84% упи са них гла са ча), а од њих је 88% по др-
жа ло пред сед ни ков пред лог, док се са мо 8% опре де ли ло за 
опо зи ци о ни! 

Лу ка шен ко је де фи ни тив но из бор бе око вла сти иза-
шао као по бед ник. По стао је, по сма тра но са ста но ви шта уну-
тра шњо по ли тич ке ди мен зи је, је дан од нај моћ ни јих свет ских 
ли де ра. Уз устав на ре ше ња ко ја су по го до ва ла ње го вој вла-
сти, она се осла ња ла и на фан та стич ну по др шку пра во слав-
ног де ла бе ло ру ског на ро да. Но, кон цен тра ци ја вла сти у ру-
ка ма Лу ка шен ка, иако у скла ду са же љом на ро да, од ви ја ла 
се на иви ци ле га ли те та. У та квим окол но сти ма, бе ло ру ски 
пред сед ник, због про ру ског опре де ље ња и со вјет ских сен-
ти ме на та, и та ко омр знут од стра не евро а тлант ских цен та-
ра мо ћи, био је из ло жен оп ту жба ма да је по стао по след њи 
европ ски дик та тор9, а дис тан ца из ме ђу ње го ве зе мље и за-
пад них др жа ва, чак и оних ко је ни су сле по сле ди ле по ли ти ку 
Ва шинг то на, дра стич но се по ве ћа ла. С дру ге стра не, ру ско-
бе ло ру ска са рад ња ушла је у но ву фа зу. 

 Већ у апри лу 1997. го ди не, ма кар на па пи ру, Заједни
цаРусијеиБелорусије пре ра сла је у кон фе де ра ци ју – у Савез
РусијеиБелорусије. Лу ка шен ко ви ше ни је имао уну тра шње 
пре пре ке у ве зи са ре а ли за ци јом на ме ре да се ру ско-бе ло-
ру ске ве зе по сте пе но по ја ча ва ју и учвр шћу ју та ко да кон фе-
де ра ци ја пр во у пу ној ме ри за жи ви, а он да и  да пре ра сте 
у фе де ра ци ју, са за јед нич ким пред сед ни ком, вој ском, ва лу-
том, пар ла мен том. Де кла ра тив но се у том прав цу и оти шло 
кра јем 1999. го ди не, де ли мич но и под ути ца јем агре си је на 
Ср би ју, тј. отво ре ног за по чи ња ња во ђе ња аме рич ке им пе ри-
јал не по ли ти ке на про сто ру Евро а зи је.  Та да је и за јед ни ца 
две зе мље до би ла но во име: СавезнаДржаваРусије и Бе
лорусије. Но, ни ства ра ње истин ске кон фе де ра ци је, а ка мо ли 
ње но пре ра ста ње у фе де ра ци ју, ни је се од ви ја ло она ко ка ко је 
би ло за ми шље но. Те шко је на осно ва ма пу не рав но прав но сти 
раз ви ја ти фе де рал не од но се из ме ђу са мо две, ма кар и брат-

9 Т акв о виђе ње,  ко је се б ит но разлик ује од  мог,  образлож ен ог у књизи 
ИсторијаБелорусије, д ет аљно је и зл ож ено у с л ед ећим дели ма : Parke r 
S. ,  The lastSovietRepublic:AlexanderLukashenko’s Belarus,  Tr af ford 
Pu b lis hing, V ic tor ia, 200 7; Шушкевич С. С., НеокоммунизмвБеларуси:
идеология,практика,перспективы,  Скиф , Смоле нс к  , 2002 ; Феду та , 
А .  И., Лукашенко: политическаябиография, Реф ерендум, Мо ск ва ,  
2005. 
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ске др жа ве, од ко јих је јед на дра стич но ве ћа. По го то во, ка да 
има ју раз ли чи те еко ном ске си сте ме10 и по ли тич ко-еко ном ске 
ели те са су прот ста вље ним ин те ре си ма. Ипак, и до стиг нут 
ни во по ли тич ких ин те гра ци ја, по го до вао је бур ном еко ном-
ском раз во ју Бе ло ру си је. 

Бе ло ру ска власт се до след но ру ко во ди не чим што је на-
из глед са мо по се би ра зу мљи во, али се у да на шње вир ту ел-
но и шпе ку лант ско до ба за не ма ру је. То је, да је про из вод ња 
основ здра ве при вре де, а да ра ста про из вод ње не ма без ин ве-
сти ци ја. Но, да би оне би ле про дук тив не, уз ства ра ње по год-
ног по ли тич ко-прав ног окру же ња би зни са (за во ђе ња ре да у 
зе мљи и ства ра ња си стем ских пред у сло ва за успе шно по сло-
ва ње), ве ли ка па жња по све ће на је и ре струк ту ри ра њу др жав-
них пред у зе ћа и ква ли те ту њи хо вог ме наџ мен та. На сто ја ло 
се да се др жав ним фир ма ма ру ко во ди про фе си о нал но, а не у 
ду ху по ли тич ког во лун та ри зма, а зло у по тре бе су до след но 
ка жња ва не. То све је ре зул ти ра ло ти ме да ком па ни је у ко је 
је ин ве сти ра но не бу ду ру пе без дна, од но сно да се про јек ти 
ре а ли зу ју до ма ћин ски.

 Ин ве сти ци је су од дру ге по ло ви не 90-их го ди не би-
ле у стал ном по ра сту. По др жа не од стра не др жав них ба на-
ка, ин тен зив но су ула га ле и др жав не и при ват не фир ме, али 
је и др жа ва ин ве сти ра ла у раз вој ин фра струк ту ре, стам бе ну 
из град њу итд. и уз то во ди ла ак тив ну со ци јал ну по ли ти ку. 
При вре да се бр зо опо ра ви ла и  зе мља је 2000. го ди не, пр ва на 
пост со вјет ском про сто ру, до сти гла ни во БДП из 1990. го ди-
не.11 За тим су усле ди ла ве ли ка ула га ња у раз вој по сто је ћих 
ка па ци те та (brownfield ин ве сти ци је) и из град њу пот пу но но-
вих по го на (greenfield ин ве сти ци је). Јед на је ствар оства ри ти 
раст по сле ре це си је на осно ву ста рих, не ис ко ри шће них ка па-

10 Док  ј е  Ру сија насто ја ла да преуз ме  ли бералн о-е кономс ки привредни  
модел,  понека да  олако  ра зма тр ајући и  њ ег ове крај ње   вар ијанте , 
као шт о ј е била  она  у Пиноче ов ом  Чилеу,  Бел орусија  ј е ства ра ла 
свој спе цифични екон ом ск и  си стем, с а  сн аж ном у л ого м д ржавн е 
интервенције, пл анирања  на  национ ал ном  нивоу и државн ог  
банкар ск ог и ген ерал но  п ривред но г  сектора . Далек о ј е од то га  да је 
прив атизација у  Б ело русији   обустављена пошто је на  власт  дошао  
Алек сандар Лука ше нко, а ли су стратеш ки се ктори и  на јз начјаниј е 
 компани је оста ле у д ржав ном вла сн ишт ву.

11 Ка да  ј е А. Лук аш ен ко пр еу зео влас т  БДП је био скоро упола мањи него 1990. 
године,  м ада је и  то било  доб ро у п оређењу с а  ве ћином  др угих бив ши х совј-
ет ских република, укључујући и Јељцинову Русију, у којима је БДП пао на 
30 до 45% од оног из 1990. године.
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ци те та, а ква ли та тив но са свим дру го је на ста ви ти ин тен зи-
ван раз вој и по сле опо рав ка. То је не мо гу ће без из град ње но-
вих фа бри ка и мо дер ни за ци је по сто је ћих, што је био слу чај 
у Бе ло ру си ји. Јав не и кор по ра циј ске ин ве сти ци је до сти гле 
су 2006, на го ди шњем ни воу, у зе мљи по бро ју ста нов ни ка 
слич не Ср би ји, не ве ро ват них 11 ми ли јар ди до ла ра!

 Ода кле Бе ло ру си ји то ли ка сред ства за ула га ње? Кре-
ди би ли тет вла сти по го до вао је ра сту штед ње, а она је пре-
ко бан кар ског сек то ра усме ре на пре вас ход но у про из вод њу. 
Су зби ја ње ко руп ци је и на ме та ње ди сци пли не омо гу ћи ло је 
да се са ве сно тро ше сред ства при ку пље на од по ре ских об ве-
зни ка. То што се ин си сти ра ло на са ве сном по сло ва њу и про-
фи та бил но сти ком па ни ја у др жав ном вла сни штву, од но сно 
то што је су штин ски огра ни чен про стор за не са ве сно по сло-
ва ње и зло у по тре бе од стра не њи хо вих ру ко во ди о ца, бит но 
је до при не ло да ве ли ке фир ме бу ду спо соб не да са мо стал но 
ин ве сти ра ју, и да то ра де про ми шље но. До дру ге по ло ви не 
2000-тих, при ва ти зо ва но је и ре фор ми са но не што ви ше од 
4100 пред у зе ћа. Ло ги ка ко јом се ру ко во ди ла власт би ла је да 
пре све га тре ба про да ва ти, ма кар и буд за што, уз до бар ин ве-
сти ци о ни план, она пред у зе ћа ко ја не ра де са успе хом, и та ко 
омо гу ћи ти да се у њих ули је „све жа крв“.  Та ко је из бег ну то 
да др жа ва из гу би при хо де од ди ви ден ди ко је до но се до бре 
фир ме, а да јој на гр ба чи оста ну гу би та ши ко је ни ко не ће да 
ку пи, а ко је је због со ци јал них раз ло га те шко за тво ри ти, а 
обез бе ђе не су ра ци о нал не ин ве сти ци је (што је мно го ва жни-
је не го да је др жа ва јед но крат но, на осно ву при ва ти за ци о них 
при хо да, пу ни ла бу џет).

 Ме ђу тим, још не што је од ве ли ког зна ча ја ка да го во-
ри мо о ин ве сти ци ја ма и ру ско-бе ло ру ским од но си ма да нас. 
Бе ло ру си ја је око де сет го ди на до би ја ла фан та сти чан енер-
гет ско-си ро вин ски до пинг из Ру си је. Од 1995. го ди не, по ру-
ским уну тра шњим це на ма, мо гла је да ку пу је си ро ви не, и 
што је по го то во ва жно, енер ген те, и то не са мо за соп стве не 
по тре бе. Још у со вјет ско до ба на те ри то ри ји Бе ло ру си је из-
гра ђе не су ги гант ске ра фи не ри је. Та је ре пу бли ка би ла по-
год на ба за за пре ра ду ру ске наф те и по том из воз нафт них 
де ри ва та у европ ске зе мље. Пре ко те ри то ри је Бе ло ру си је, до 
ис точ но е вроп ских зе ма ља, про ла зи кључ ни ру ски наф то вод 
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„Дру жба“, ко јим се екс пор ту је си ро ва наф та, а ње го ви кра-
ци иду и до бе ло ру ских ра фи не ри ја, ка ко би био обез бе ђен 
и рен та би лан из воз нафт них де ри ва та. Оту да, Бе ло ру си ја 
ко ја из соп стве них из во ра за до во ља ва са мо 30% по тре ба за 
наф том, ду го је из во зи ла око 50% про из во да сво јих нафт них 
ком па ни ја. Шта ви ше, због по год них усло ва за пре ра ду и ди-
стри бу ци ју, и ру ске нафт не ком па ни је ко ри сти ле су бе ло ру-
ске ра фи не ри је. Све у све му, бе ло ру ски бу џет је оства ри вао 
ве ли ки при лив од екс порт них да жби на ко је су на пла ћи ва не 
по осно ву из во за наф те и нафт них про из во да, а про фит на 
ра зли ци из ме ђу на бав не и про дај не це не оства ри ва ла је и бе-
ло ру ска нафт на при вре да, од но сно мак си мал но су би ли ис ко-
ри шће ни ка па ци те ти на ци о нал них ра фи не ри ја.  Па ра докс је 
био да зе мља ко ја не ма зна чај ни ја на ла зи шта наф те и упу ће-
на је на њен увоз, ве ли ку до бит из вла чи због ра ста ње не це не. 

 Бе ло ру ска при вре да има ла је ве ли ку ко рист и због то-
га што је мо гла да ку пу је и гас по ру ским уну тра шњим це на-
ма. То је био фак тор ко ји је мно ге бе ло ру ске про из во де учи-
нио кон ку рент ним на ру ском и дру гим тр жи шти ма. Пре ко 
Бе ло ру си је иду и два ве ли ка га со во да пре ко ко јих се из во зи 
ви ше од 30% укуп ног ру ског га са на ме ње ног свет ском тр-
жи шту. То су га со вод ЈамалЕвропа и га со вод ни си стем Бел
трансгас. Дру ги је до не дав но био у бе ло ру ском вла сни штву, 
па је и због то га та др жа ва оства ри ва ла при хо де на осно ву 
тран спор та ру ског га са. Уз то, мак си мал но је био ис ко ри шћен 
и ка па ци тет ње них га сних скла ди шта. На рав но, и Бе ло ру си ја 
је Ру ској Фе де ра ци ји чи ни ла кон тра у слу ге, та ко да је, при-
ме ра ра ди, уз аси стен ци ју у за шти ти ру ског ва зду шног про-
сто ра и гра ни це,  Гаспром-у бес плат но да то зе мљи ште пре ко 
ко га про ла зи чи сто ру ски га со вод, од но сно ни је на пла ћи ва ла 
из најм љи ва ње про сто ра на ко ме се на ла зе ру ске вој не ба зе. 

 При хо ди од из во за и тран спор та енер ге на та, на стра ну 
не по сред на ко рист за бе ло ру ску при вре ду од њи хо ве ни ске 
це не, омо гу ћи ли су ад ми ни стра ци ји Алек сан дра Лу ка шен ка 
да уло жи ве ли ка сред ства у раз вој ин фра струк ту ре, по ди за-
ње стан дар да ста нов ни штва и ства ра ње по год них усло ва за 
при вред ни раз вој. На жа лост Мин ска, од 2006. го ди не, у кон-
тек сту но ве енер гет ске по ли ти ке Мо скве, це не ру ске си ро ве 
наф те и га са осет но су ско чи ле и за Бе ло ру си ју. Ње на при вре-
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да је већ до би ла, ди рект но и ин ди рект но, ул тра сна жну ин ве-
сти ци о ну ин јек ци ју, и уз то је на осно ву раз вој них по тен ци ја-
ла ко је јој је пру жи ло огром но ру ско тр жи ште, ста ла на но ге 
и на ста ви ла, иако спо ри јим тем пом, да оства ру је раст. Ипак, 
со ци јал ни про гра ми бе ло ру ске др жа ве пре тр пе ли су сна жан 
уда рац, као и ру ско-бе ло ру ски од но си. 

 Братскесвађе

 Док је у Ру си ји на вла сти био Бо рис Јељ цин, од но си 
из ме ђу Мин ска и Мо скве ни су увек би ли иди лич ни, ме ђу тим 
ни су за па да ли ни у ве ће кри зе. Јељ цин је на чел но при хва тао 
ини ци ја ти ве Лу ка шен ка да се из гра де за јед нич ке ру ско-бе-
ло ру ске са ве зне ин сти ту ци је, де фи ни са не на та кав на чин да 
о бит ним пи та њи ма не бу де ма јо ри за ци је, а на ко је би би ле 
пре не те ва жне над ле жно сти др жа ва чла ни ца. Но, у прак си 
ни је био во љан да се ус по ста ви но ви цен тар вла сти ко ји би 
имао ком пе тен ци је да до но си од лу ке оба ве зне и за Мо скву 
и за Минск. Јељ цин је био све стан да је по др шка Лу ка шен ку 
мно го ве ћа у ње го вој зе мљи не го ње му у Ру си ји, и да би бе-
ло ру ски ли дер са сво јим ру ским по тен ци јал ним са ве зни ци ма 
мо гао да по ста не кључ ни играч на об је ди ње ном ру ско-бе ло-
ру ском про сто ру (или ге не рал но пост со вјет ском). Ве ро ват но 
још ви ше од Бо ри са Јељ ци на, то га су се пла ши ли ру ски оли-
гар си, ужа сну ти мо гућ но шћу да се ма кар не што од бе ло ру-
ског при вред ног мо де ла при ме ни и у Ру си ји. С дру ге стра не, 
у тој фа зи, Лу ка шен ко је ве ро ват но био спре ман да при хва ти 
и мо дел из бо ра са ве зних ор га на по прин ци пу је дан чо век - је-
дан глас, јер је као за го вор ник со ци јал не др жа ве и све ру ских 
ин те гра ци ја имао ве ли ке шан се да по ста не пред сед ник са ве-
зне др жа ве.

 То ком пре го во ра о ру ско-бе ло ру ским ин те гра ци ја ма, 
Јељ ци нов тим је ин си сти рао да се Минск умно го ме угле да на 
Мо скву у ве зи са во ђе њем ли бе рал но-еко ном ских ре фор ми, 
и да убр за про цес при ва ти за ци је, од но сно за поч не га и у сек-
то ри ма ко ји су би ли ин те ре сант ни за ру ски би знис. Ујед но, 
тра же но је и да се оста ви ве ћи про стор за де ло ва ње про за-
пад них не вла ди них ор га ни за ци ја и ме ди ја, ка ко би Мо сква 
де мон стри ра ла Ва шинг то ну и Бри се лу да се на ла зи на истим 
иде о ло шким по зи ци ја ма као и они, и да не на ме ра ва да пра-
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ви не ки НА ТО-у кон ку рент ски си стем са ве за. Уз то, што је 
још ва жни је, из гле да да је Кре мљу био ин те рес да пре не го 
што Лу ка шен ко уђе у за јед нич ку ру ско-бе ло ру ску по ли тич-
ку аре ну, ње го ва по ла зна по зи ци ја бу де до не кле осла бље на 
ја ча њем опо зи ци је у Бе ло ру си ји, ма кар она би ла и ан ти ру ски 
на стро је на. Зва нич на Мо сква је сма тра ла да екс трем но евро-
а тлант ске сна ге не ће мо ћи да то ли ко оја ча ју да би угро зи ле 
са ве знич ке ве зе са Ру си јом, а на да ла се да ће се на бе ло ру ској 
по ли тич кој сце ни бр зо ис кри ста ли са ти сна ге ко је су по год не 
са са рад њу са стран ка ма на ко је се Јељ цин осла њао у Ру си ји. 

 У та квим окол но сти ма, иако су се из ге о по ли тич ких, 
уну тра шњо по ли тич ких, еко ном ских али и емо тив них раз ло-
га, ру ско-бе ло ру ске ин те гра ци је фор мал но од ви ја ле на на чин 
ко ји је ука зи вао на то да се ства ра са ве зна др жа ва, су штин-
ски, од но си две ис точ но сло вен ске зе мље су услед су прот ста-
вље них ин те ре са њи хо вих вла да ју ћих гар ни ту ра оста ле тек 
у до ме ну бли ских са ве знич ких ве за. Са ве зна Др жа ва Ру си-
је и Бе ло ру си је по сто ја ла је са мо на па пи ру, а ин те гра ци ја и 
са рад ња су се од ви ја ле на осно ву до бре во ље и по ли тич ких 
ин те ре са, али без ја сно де фи ни са них ду го роч них спо на и чи-
стог еко ном ског ра чу на. Та кво је би ло ста ње ка да је у Ру ској 
Фе де ра ци ји на власт до шао Вла ди мир Пу тин. 

 Сме на вла сти у Кре мљу до ве ла је до за сто ја у ре а ли-
за ци ји до го во ре них по те за ко ји су има ли за циљ да за жи ви, 
на чел но до го во ре на али функ ци о нал но не де фи ни са на, ру-
ско-бе ло ру ска фе де рал на др жа ва. Уме сто сла бог Бо ри са Јељ-
ци на, ко ји је до пу стио да се моћ на Ру си ја на ђе на ко ле ни ма, 
на ње но че ло до шао је енер гич ни ли дер ко ји је на ме ра вао 
да она убр за ним тем пом по но во по ста не пр во ра зред на си ла. 
Ра ди то га је мо рао да об у зда ка ко уну тра шње тај кун ско-оли-
гар хиј ске струк ту ре, ко је су Ру си ју до жи вља ва ле као свој фе-
у дал ни по сед, та ко и да иза ђе из окви ра по лу кли јент ских, па 
и умно го ме ко ло ни јал них ве за са Ва шинг то ном, што је прет-
ход на ад ми ни стра ци ја до пу сти ла да бу де на мет нут Мо скви. 
На из глед, то је све по го до ва ло да љем при бли жа ва њу Ру си је 
и Бе ло ру си је, ме ђу тим ни је би ло та ко. Јер, но ва ру ска власт 
же ле ла је да осло бо ди сво ју зе мљу и од оно га што су по ње-
ном ми шље њу би ли не ра ци о нал ни мо де ли са ве зни штва!

 Алек сан дар Лу ка шен ко је, не сум њи во, ис кре ни при-
ста ли ца по ве зи ва ња све ру ског про сто ра, од но сно ре пу бли ка 
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не ка да шњег Со вјет ског Са ве за, али је и ве о ма ам би ци о зан 
по ли ти чар ко ји се бе ви ди ако не као не при ко сно ве ног ли де-
ра, он да бар као јед ног од двој це рав но прав них пред вод ни ка 
бу ду ће Уни је (или 3-4, за ви сно од то га ка ко би се од ви јао 
про цес пост со вјет ског по ве зи ва ња). Сто га, ка да му је по ста ло 
ја сно да те шко мо же кроз за јед нич ке ин сти ту ци је да пре у зме 
при мат, а да мо же да му се де си да до ђе у дру ги план од ка да 
је за си ја ла зве зда Вла ди ми ра Пу ти на, 2002. го ди не, лан си рао 
је ини ци ја ти ву пре ма ко јој би Са ве зном Др жа вом Ру си је и 
Бе ло ру си је на сме ну ру ко во ди ли пред сед ни ци др жа ва чла-
ни ца. Вла ди мир Пу тин је тај пред лог од ба цио, и пред ло жио 
да се усво ји Устав Са ве зне Др жа ве, а шест ме се ци по сле то-
га да се одр же из бо ри за за јед нич ку Скуп шти ну и са ве зног 
пред сед ни ка. Иако је до пу стио из ве сне ко рек тив не ме ха ни-
зме, Пу тин је ин си сти рао да се из бор ор га на Са ве зне Др жа ве 
вр ши узи ма ју ћи у об зир број ста нов ни ка и еко ном ску сна гу 
Бе ло ру си је и Ру си је. 

 Ру си ја, по вра тив ши са мо по у зда ње, ни је же ле ла ни ка-
кву об но ву Со вјет ског Са ве за и ства ра ње струк ту ре ко ја би 
за се ни ла Мо скву, већ ства ра ње си сте ма др жа ва у чи јем сре-
ди шту би би ла Ру си ја, или евен ту ал но аси ме трич ног укљу-
чи ва ња но вих чла ни ца у по сто је ћи ру ски фе де рал ни си стем. 
Уоста лом, и нор мал но је да ве ли ка и моћ на др жа ва не же ли 
да се од рек не чак ни де ла свог су ве ре ни те та. С дру ге стра не, 
схва тљи ва је и Лу ка шен ко ва ре ак ци ја на ру ски пред лог. Он је 
од го во рио оп ту жба ма да Мо сква уме сто брат ског са ве за же-
ли да про гу та Бе ло ру си ју, и да је све де на ни во су бјек та Ру ске 
Фе де ра ци је, а ње га на ду жност опу но мо ће ног пред став ни ка 
пред сед ни ка Ру си је за „Бе ло ру ски фе де рал ни округ“. На ред-
них го ди на су пе ри о дич но ода пи ња не стре ле на ре ла ци ји 
Минск – Мо сква, од стра не при пад ни ка та мо шњих пред сед-
нич ких окру же ња, а у скла ду са тим су по вре ме но де ло ва ли 
и ме диј. Та ко су ин те гра ци о ни про це си до спе ли на сле пи ко-
ло сек, а ни је ре ша ва но ни пи та ње ства ра ња за јед нич ког га-
сног кон зор ци ју ма. 

 Ствар је би ла у то ме што је Ру си ја же ле ла да по ста-
не вла сник бар 50% ак ци ја бе ло ру ског га со вод ног си сте ма 
„Бел тран сгас“, ка ко би, не за ви сно од бу ду ћих по ли тич ких 
кре та ња у Бе ло ру си ји, од но сно до бре во ље та мо шње вла сти, 
ду го роч но би ли оси гу ра ни ње ни ин те ре си ве за ни за не сме-
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та но снаб де ва ње зе ма ља ЕУ га сом. На чел но, Минск је био 
спре ман да Ру си ји пре пу сти 50% ак ци ја га со во да, али су пре-
го во ри, у усло ви ма ка да на обе стра не ни је би ло мно го до бре 
во ље, за пе ли око ње го ве це не. Док су Ру си твр ди ли да он вре-
ди 600 ми ли о на аме рич ких до ла ра, Бе ло ру си су ин си сти ра ли 
на 5 ми ли јар ди, а у ства ри ве ро ват но ни су ни на ме ра ва ли да 
се од рек ну пу не кон тро ле над тим стра те шким си сте мом га-
со во да. 

 Од но си из ме ђу Мин ска и Мо скве су за хлад не ли. Ме-
ђу тим, то ни је до ве ло под знак пи та ња оно што је до кра-
ја 90-их већ до го во ре но, ма кар и на не пре ци зним осно ва ма. 
Ру си ја и Бе ло ру си ја су на ста ви ле да одр жа ва ју бли ске са ве-
знич ке од но се. Ру ско тр жи ште је оста ло ши ром отво ре но за 
бе ло ру ске ком па ни је, на сна зи су оста ли по Минск по вољ ни 
енер гет ски аран жма ни, Бе ло ру си ја је за ру ске енер ген те би-
ла по у зда ни тран спорт ни ко ри дор, вој на са рад ња је би ла на 
ви со ком ни воу. Минск је по др жа вао спољ но по ли тич ке ини-
ци ја ти ве до ко јих је ста ло Мо скви, а Ру си ја је из ра зи ла по др-
шку бе ло ру ским вла сти ма ка да су се оне на шле под уда ром 
За па да, а то се по себ но ин тен зив но де си ло то ком 2004–2006. 
го ди не. По сто је ћи мо дел од но са, иако је же лео ви ше, Мин ску 
је већ од го ва рао. Што се ти че Ру си је, она је хте ла, ако већ ин-
те гра ци ја на на чин за ко ји је Мо сква сма тра ла да је по го дан 
ни је би ла мо гу ћа, да се са ве знич ки од но си де фи ни шу у ду ху 
чи стих ра чу на. Но, са ти ме ни је жу ри ла. Праг ма тич но је че-
ка ла по го дан мо ме нат. 

  На го ве штај да он до ла зи, по ја вио се 2004. го ди не. Та-
да је у Бе ло ру си ји одр жан ре фе рен ду мом, у ве зи са из ме ном 
устав не од ред бе по ко јој су до пу ште на са мо два пред сед нич-
ка ман да та. Пре ко 77% на ре фе рен дум иза шлих гра ђа на из-
ја сни ло се да број пред сед нич ких ман да та не тре ба да бу де 
огра ни чен. Та ко су се сте кли усло ви да се Лу ка шен ко по но во 
кан ди ду је на пред сед нич ким из бо ри ма 2006. го ди не, а оп ту-
жбе за пад них по ли ти ча ра да се по на ша не де мо крат ски, и ра-
зно вр сни при ти сци на Бе ло ру си ју, ушли су у фа зу кул ми на-
ци је. САД су за ве ле Бе ло ру си ји еко ном ске санк ци је. Ујед но, 
за по че ла је аме рич ка „на ран џа ста кам па ња“, чи ји циљ је био 
да на пост со вјет ским про сто ри ма, а не са мо у Бе ло ру си ји, на 
власт бу ду до ве де ни ли де ри ко ји су по во љи Ва шинг то ну.
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 На из бо ри ма ко ји су одр жа ни 31. мар та 2006. го ди не, 
Лу ка шен ко је по но во по бе дио, и то са до би је них 83% гла со ва 
у пр вом кру гу. На та кав раз вој до га ђа ја ра чу на ли су и у Ва-
шинг то ну, ме ђу тим сма тра ли су да до бро ор га ни зо ва ни и об-
у че ни ак ти ви сти евро а тлант ски на стро је них пар ти ја, под оп-
ту жбом да су из бо ри би ли на ме ште ни, мо гу да по кре ну та лас 
про те ста. Про це на је би ла да, иако ве ћи на на ро да по др жа ва 
Лу ка шен ка, ак тив на ма њи на има шан су да, ако не и обо ри 
власт, бар је при си ли на се ри ју усту па ка. Но, од зив при ста-
ли ца опо зи ци је био је слаб. Пре ма нај по вољ ни јим про це на ма 
по опо зи ци ју, ску пи ло се до 30 хи ља да љу ди (а пре ма по ли-
циј ским по да ци ма око 10 хи ља да). Та ко је гро мо гла сно на ја-
вље на бе ло ру ска „на ран џа ста ре во лу ци ја“ не у спе шно окон-
ча на у ро ку од пар да на. 

Рускобелорускиенергетскират

Дру гу стра ну ме да ље пред ста вља ло је то што се Минск 
на шао у го то во пот пу ној изо ла ци ји, ка да се ра ди о од но си-
ма са зе мља ма ЕУ, Аме ри ком и дру гим за пад ним др жа ва ма. 
Ако је ра ни је те о риј ски и би ло мо гу ће да бе ло ру ски пред сед-
ник из вр ши спољ но по ли тич ку пре о ри јен та ци ју, од та да су 
та кве прет ње, ко је су по не кад ко ри шће ње ка ко би био омек-
шан став Мо скве, по ста ле бе сми сле не. Ко нач но, ни Мо сква 
ко ја је бра ни ла Бе ло ру си ју од евро а тлант ских на ср та ја, ни је 
би ла срећ на због то га што је Лу ка шен ко остао у пред сед нич-
кој фо те љи. Кремљ је сва ка ко же лео да у Бе ло ру си ји на вла-
сти оста ну љу ди ко ји би во ди ли про ру ску спољ ну по ли ти ку 
и би ли ода ни све ру ским ко ре ни ма Бе ло ру са, али био је и рад 
да жи ла вог и ам би ци о зног игра ча, ка кав је Лу ка шен ко, ви ди 
у пен зи ји.

Мо сква је од лу чи ла, у окол но сти ма ка да је про це ни ла 
да власт у Мин ску ви ше не ма куд, да је при мо ра да при хва ти 
ства ра ње за јед нич ког га сног кон зор ци ју ма, од но сно да по во-
дом тог пи та ња ге не рал но раш чи сти од но се са сво је гла вим 
са ве зни ком. Ру си ја, чи ји је при вред ни си стем у знат но ве ћој 
ме ри тр жи шно ори јен ти сан, ни је би ла вољ на да и да ље умно-
го ме фи нан си ра ства ра ње бе ло ру ске со ци јал не др жа ве. Упу-
ће ност Мин ска на Мо скву већ је би ла то ли ка, да је Кремљ 
про це нио да не ма по тре бе да да ље ула же у учвр шћи ва ње са-
ве знич ких спо на, да би оне ду го трај но би ле очу ва не у ви ду 
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ко ји за до во ља ва ин те ре се Ру ске Фе де ра ци је, а де фи ни тив но 
је за кљу чио да су да ље ин те гра ци је две др жа ве не ре ал не. 
Сто га је Мо сква по же ле ла да на „тр жи шне“ осно ве, умно го-
ме у скла ду са прак сом САД, по ста ви од но се са мно го ма њом 
са ве знич ком зе мљом, та ко да се убу ду ће зна шта је чи је, ко 
ко ме не што да је и под ко јим усло ви ма и, ко нач но, ко је ста ри-
ји а ко мла ђи парт нер.  

Кра јем ав гу ста 2006. го ди не, Ру си ја је са оп шти ла да, 
с об зи ром да бе ло ру ска власт оду го вла чи са про на ла же њем 
ре ше ња за фор ми ра ње за јед нич ког га сног кон зор ци ју ма, јед-
но стра но из ла зи из до го во ра по ко ме је Бе ло ру си ја мо гла да 
ку пу је ру ски гас по уну тра шњим це на ма. Лу ка шен ко је на то 
по но во бур но ре а го вао, оп ту жив ши Кремљ да же ли да про-
гу та Бе ло ру си ју, и да је у том ци љу до во ди у ста ње еко ном-
ске не рав но прав но сти, тј. ра за ра је дин ство ру ско-бе ло ру ског 
еко ном ског про сто ра. У ве зи са тим, ре као је: „По ве ћа ње це на 
га са до те ме ре пред ста вља јед но стра ни пре кид свих на ших 
ве за. О че му мо же мо да при ча мо ако МТЗ12 бу де ку по вао гас 
за 250 или 200 до ла ра, а Вол го град ска трак тор ска фа бри ка за 
30 до ла ра. Ка ва ту по сто ји кон ку рен ци ја и ка кви рав но прав-
ни усло ви? Не ра ди се о то ме да ми же ли мо јеф ти но да ку пу-
је мо гас. Ми не ма мо ни шта про тив по ску пље ња. Не ка бу де 
це на 500 до ла ра, али 500 до ла ра на це лом ру ско-бе ло ру ском 
еко ном ском про стран ству.“13

 Ис ту пи Лу ка шен ка би ли су усме ре ни ка ру ској јав-
но сти, но, она на њих углав ном ни је ре а го ва ла. Уме сто не-
у спе шног Јељ ци на, у Кре мљу је се део по пу лар ни Пу тин, а 
брат ска со ли дар ност Ру са, у усло ви ма ка да је јав ност би ла 
убе ђе на да се ра ди о пре ли ва њу нов ца у су сед ну зе мљу, ипак 
је би ла ма ња од при вр же но сти соп стве ним ин те ре си ма. У та-
квим окол но сти ма Кремљ је упор но ин си сти рао на ре ша ва њу 
пи та ња га со во да. Ка да пре го во ри по но во ни су да ле ко од ма-
кли, упр кос бе ло ру ским из ја ва ма да по сто ји спрем ност да се 
про блем бр зо пре ва зи ђе, Ру си ја је из ја ви ла да раз ма тра мо-
гућ ност да сма њи ис по ру ка га са бе ло ру ским ра фи не ри ја ма 
за 30%, на вод но, због по тре бе да се ис пи та ста ње наф то во да 
„Дру жба“. Мо сква је оти шла и ко рак да ље, и до не ла од лу ку 
да од 1 ја ну а ра 2007. го ди не на наф ту ко ја се из во зи у Бе ло ру-

12 Мински тракторски завод – произвођач чувених трактора „Беларус“.
13 http://sb.by/?area=content&articleID=54316
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си ју уве де да жби не ко је се пла ћа ју као ка да се ра ди о дру гим 
зе мља ма. Пре ма до го во ру из 1995. го ди не, наф та ко ју је Бе ло-
ру си ја ку по ва ла за из воз или су је ру ске ком па ни је пре ра ђи-
ва ле у тој зе мљи, би ла је осло бо ђе на ру ских из во зних так си, 
уз услов да 50% екс порт них так си на те про из во де Минск 
упла ћу је у ру ски бу џет. По што то ни је ра ђе но, а Ру си су про-
це ни ли да им је го ди шње услед то га пра вље на ште та од пре-
ко ми ли јар ду до ла ра, твр ди ли су да су би ли при си ље ни да 
пре ду зму спо ме ну те ме ре.

 Пре го во ри из ме ђу Мо скве и Мин ска су се ин тен зив но 
од ви ја ли, али те шко је би ло по сти ћи ре ше ње по би ло ком пи-
та њу. Тек ка да је Мо сква за пре ти ла да ће од 1. ја ну а ра 2007. 
го ди не са свим об у ста ви ти ис по ру ке га са Бе ло ру си ји, до го-
вор је по стиг нут бу квал но 2 ми ну та пре до че ка Но ве го ди не. 
Стра не су се спо ра зу ме ле да це на га са бу де 100 до ла ра за хи-
ља ду куб них ме та ра, да та ри фа за тран зит исте ко ли чи не га-
са пре ко Бе ло ру си је бу де 1,45 до ла ра за 100 ки ло ме та ра, а да 
Минск про да Гаспром-у 50% ак ци ја свог га со во да за 2,5 ми-
ли јар де до ла ра. Ипак, ти ме енер гет ски спор ни је био ре шен. 
Кри за је кул ми ни ра ла, а у је ку сва ђе већ су би ла отво ре на и 
оста ла спор на пи та ња, и на њих ни је ути ца ло пре ва зи ла же ње 
га сног кон флик та.  

 Ру си ја је, као што је на ја ви ла, 1. ја ну а ра спро ве ла од-
лу ку о уво ђе њу из во зних ца ри на за наф ту. Са сво је стра не, 
Минск је за пре тио да ће за тра жи ти на кна ду за ру ске вој не 
објек те у Бе ло ру си ји, као и да ће уве сти, по свет ским нор ма-
ма, не у о би ча је ну так су од 45 до ла ра за то ну ру ске наф те ко-
ја се тран спор ту је пре ко те ре пу бли ке наф то во дом у ру ском 
вла сни штву. По што је Минск по чео да ре а ли зу је сво је прет-
ње, Ру си ја је пре ки ну ла тран спорт наф те пре ко Бе ло ру си је, 
чак и за по тре бе Не мач ке, Пољ ске и Че шке, а Вла ди мир Пу-
тин је на ло жио ру ској вла сти да при пре ми па кет ме ра усме-
рен про тив бе ло ру ске при вре де (уво ђе ње ца ри на за по је ди не 
про из во де, ко ји се углав ном из во зе у Ру си ју). 

 Док су се Ру си ја и Бе ло ру си ја сва ђа ле, Ва шинг тон је 
ужи вао. Пред став ник аме рич ког Ми ни стар ства спољ них по-
сло ва из ја вио је у ве зи са за те за њем ру ско-бе ло ру ских од но са 
да је то од раз тру ло сти бе ло ру ског ре жи ма, а с дру ге стра не 
да се ра ди „о оче вид ном све до чан ству да ру ске вла сти по ку-
ша ва ју да ис ко ри сте енер гет ске ре сур се као сред ство по ли-
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тич ког при ти ска, по го то во на су сед не зе мље“.14 Мо жда је и 
то до при не ло да се Минск и Мо сква ура зу ме, и да пре ки ну са 
вер бал ним су ко би ма и на сто ја њи ма да дру гој стра ни на не-
су што ве ћу еко ном ску ште ту. Сре ди ном ја ну а ра пре ми је ри 
две зе мље пот пи са ли су спо ра зум ко јим је ре гу ли сан нафт ни 
спор. Ру ске из во зне ца ри не на наф ту ко ја иде у Бе ло ру си ју 
тро стру ко су сма ње не, али ипак ни су уки ну те. На тај на чин 
Ру си ја ком пен зу је ште ту ко ју има од ре ек спор та сво је наф-
те, од но сно про да је нафт них де ри ва та од стра не бе ло ру ских 
ком па ни ја тре ћим зе мља ма. До го во ре но је и да Ру си ја и да ље 
не пла ћа из најм љи ва ње зе мљи шта пре ко ко га пре ла зе њен 
га со вод (спо ме ну ти Ја мал-Евро па ко ји је 100% ру ски) и наф-
то вод. 

 Кон фликт је ти ме фор мал но пре ва зи ђен, а тен зи је 
сми ре не, али оне ни су не ста ле. Бе ло ру ски бу џет је из гу био 
зна ча јан до ток сред ста ва од пре про да је ру ске наф те и нафт-
них де ри ва та, а на кон ку рент ност и ин ве сти ци о ни по тен ци-
јал бе ло ру ских пред у зе ћа, као и стан дард гра ђа на, од ра зи ло 
се ра ни је до го во ре но по ве ћа ње це не га са. Бе сан због то га, 
али и по вре ђен због из глед ног до дат ног угро жа ва ња ин те-
ре са Бе ло ру си је и ње не пре го ва рач ке по зи ци је у ве зи са пи-
та њем енер ге на та, бе ло ру ски пред сед ник је по вео кам па њу 
про тив ре а ли за ци је пла на из град ње га со во да Се вер ни ток, 
ко ји би омо гу ћио ди рек тан тран спорт га са из Ру си је у Не-
мач ку. Ка да би но ви га со вод био из гра ђен пре ко те ри то ри је 
Бе ло ру си је, као што је Минск оче ки вао, он би до био до дат не 
тран зит не при хо де. С дру ге стра не, озбиљ на ал тер на ти ва за 
снаб де ва ње Не мач ке и Сред ње Евро пе, га сним ма ги стра ла ма 
пре ко Бе ло ру си је угро жа ва стра те шку по зи ци ју те др жа ве. 

Савезничкадистанца

 Све стан да до та да шњи ни во ин ве сти ци ја и ак тив-
ну со ци јал ну по ли ти ку, па ти ме ни бу ран раз вој као то ком 
прет ход них го ди на, ни је мо гу ће одр жа ти у но вим усло ви-
ма, Алек сан дар Лу ка шен ко је по чео да де мон стри ра све ве ћу 
спрем ност, да и по це ну из ве сних усту па ка, по пра ви од но се 
са зе мља ма ЕУ. У јед ном ин тер вјуу да том 2007. го ди не не-
мач ким но ви на ма DieWelt, бе ло ру ски пред сед ник је ре као: 

14  http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2007/78400.htm
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„На ма су по треб не ин ве сти ци је из Евро пе и САД. Ја не же-
лим но ве спо ро ве са ЕУ. На про тив, на ма ЕУ тре ба као парт-
нер за ди вер си фи ка ци ју на ше енер гет ске по ли ти ке. Ми те-
жи мо ка то ме да ЕУ отво ри сво је тр жи ште за на ше про из во-
де, и да мо же мо јед ни дру ги ма да бу де мо кон ку рен ци ја. Ја 
же лим да јед ног да на Бе ло ру си ја из гле да као да нас Не мач ка 
или Швед ска. Али до са да су нас са За па да уда ра ли у ле ђа. 
Са да је до шло вре ме да ис ко ри сти мо но ве мо гућ но сти за са-
рад њу. Хај де да за поч не мо отво ре ни, по ште ни ди ја лог.“15 С 
дру ге стра не, Лу ка шен ко је ви ше пу та под вла чио да он не 
же ли да се ње го ва зе мља уда љи од Ру си је, већ са мо да се при-
бли жи и ЕУ. Но ви циљ ње го ве спољ не по ли ти ке је да Бе ло ру-
си ја убу ду ће сто ји не са мо на јед ној но зи, већ на обе – с тим 
док би јед на би ла на Ис то ку а дру га на За па ду. Ипак, и сам је 
све стан да та ко не што ни је ла ко. Ка ко је из ја вио: „До са да се 
сви зах те ви пре ма Бе ло ру си ји сво де на то да смо ми ду жни 
да ра зо ри мо наш по ли тич ки си стем, и под ра зу ме ва се, да са-
да шњи пред сед ник ни је ле ги ти ман и да мо ра да на пу сти свој 
по ло жај. От куд За па ду пра во да та ко не што тра жи?“16 

 На сто ја ња Мин ска да по пра ви од но се са ЕУ, иако ни-
су да ла епо хал не ре зул та те, ипак су до ве ла до из ве сних по-
бољ ша ња. Пре лом ну тач ку су пред ста вља ли бе ло ру ски пар-
ла мен тар ни из бо ри одр жа ни 28. сеп тем бра 2008. го ди не. На 
њи ма је опо зи ци ја по но во до жи ве ла пот пу ни по раз, али је 
Алек сан дар Лу ка шен ко де мон стри рао до та да не ви ђе ну до-
бру во љу, у скла ду са же ља ма Бри се ла. Бе ло ру ски пар ла мен-
тар ни из бо ри се одр жа ва ју по ве ћин ском си сте му, та ко да у 
усло ви ма ка да Лу ка шен ко ствар но ужи ва огром ну по пу лар-
ност, и кан ди дат не фор мал ног вла ди ног бло ка је не при ко-
сно ве ни фа во рит. Ка ко би би ле по ве ћа не шан се по себ но зна-
чај них опо зи ци о них кан ди да та, на из ве сном бро ју би рач ких 
ме ста ис так ну та су по два ре ла тив но ја ка про тив кан ди да та 
из ре до ва пред сед ни ко вих сим па ти зе ра (ти ме су гла со ви при-
ста ли ца А. Лу ка шен ка по де ље ни). Ипак, и по ред то га, опо зи-
ци о ни кан ди да ти ни су ус пе ли да уђу у пар ла мент. Но, Бри сел 
је по зи тив но при мио сиг на ле из Мин ска, и од ок то бра 2008. 
го ди не за по че ло је по сте пе но ото пља ва ње ста ва ЕУ пре ма 
Бе ло ру си ји. По чет ком 2009. го ди не, ка да је ЕУ по кре ну ла 

15 http://www.inosmi.ru/print/232485.html
16 http://www.intelros.ru/index.php?new sid=228
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про је кат „Ис точ но парт нер ство“, чи ји је циљ да се учвр сте 
ве зе са европ ским и за кав ка ским бив шим со вјет ским ре пу-
бли ка ма, у ње га је укљу че на и Бе ло ру си ја. 

 То је сте ко рак на пред ка да се ра ди о од но си ма са Бри-
се лом, али сва ко не пред ста вља, па те шко и мо же да пред-
ста вља, пре лом ну тач ку у спољ но по ли тич кој ори јен та ци ји 
Бе ло ру си је. Док год је на вла сти Лу ка шен ко, ка ко је и он сам 
то ре као, она је не при хва тљив парт нер За па да, ка да се ра ди 
о из град њи иоле бли жих од но са. Дру го, Бе ло ру си ја је еко-
ном ски то ли ко упу ће на на Ру си ју, да је за њу ви ше не го ри-
скант но да по ву че би ло ка кав по тез ко ји би Мо сква мо гла да 
схва ти као истин ску прет њу по се бе, од но сно на ру ша ва ње 
са ве знич ке ло јал но сти од стра не Мин ска. Тре ће, бе ло ру ски 
еко ном ски и со ци јал ни мо дел, ко ји је у на ро ду вр ло по пу-
ла ран, не ком па ти би лан је са ЕУ, па и из иде о ло шких раз ло-
га за њу, а по го то во за Ва шинг тон, не при хва тљив. Ко нач но, 
осе ћа ња бе ло ру ског на ро да су та ква да и по ред „по ро дич них 
сва ђа“, он до ми нан то сма тра Ру си ју при род ним стра те шким 
парт не ром сво је зе мље и сре ди шним фак то ром све ру ског 
про сто ра. 

 Без об зи ра на све кри зе у ме ђу соб ним од но си ма, без 
об зи ра на то што по вре ме но до ла зи до спо ро ва из ме ђу Мин-
ска и Мо скве око ак ту ел не це не га са и дру гих пи та ња, што 
је све про пра ће но раз ме ном те шких ре чи, Бе ло ру си ја и Ру си-
ја ис пу ња ва ју све оба ве зе из до ме на њи хо ве до го во ре не вој-
но-по ли тич ке са рад ње, од но сно са ве знич ке по др шке у ве зи 
са ва жним спољ но по ли тич ким и од брам бе ним пи та њи ма. 
Оне су и да ље у том по гле ду у пу ној ме ри стра те шки парт-
не ри, ма ко ли ку дис тан цу има ле у ве зи са дру гим пи та њи ма. 
У скла ду са ра ни јим пла но ви ма, по чет ком 2009. го ди не, Ру-
си ја и Бе ло ру си ја су за по че ле рад на ства ра њу за јед нич ког, 
уме сто са мо ин те гри са ног, си сте ма про тив ва зду шне од бра-
не. Бе ло ру си ја је, иако ни је при зна ла не за ви сност Аб ха зи је и 
Ју жне Осе ти је – чи ме је де мон стри ра ла не за до вољ ство због 
из о стан ка јед ног фи нан сиј ског аран жма на ко ји је при жељ-
ки ва ла да скло пи са Мо сквом, и ка ко не би по но во за лу пи-
ла тек од шкри ну та вра та ЕУ – ипак по др жа ла ак ци је Ру си је. 
У ве зи ру ске вој не ин тер вен ци је и при зна ња обла сти ко је су 
се из дво ји ле из са ста ва Гру зи је (у скла ду са пра вом ко је су 
сте кле у до ба по сто ја ња СССР-а), Алек сан дар Лу ка шен ко је 
ре као: „Ру си ја ни је има ла дру ги мо рал ни из бор осим да по-
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др жи апел на ро да Ју жне Осе ти је и Аб ха зи је да њи хо во пра во 
на са мо о пре де ље ње бу де при зна то у скла ду са те ме ље ним 
ме ђу на род ним до ку мен ти ма“.17 

Бе ло ру си ја је и да ље ло јал ни са ве зник Ру си је у окви-
ру ОрганизацијаДоговораоколективнојбезбедности18 – од-
брам бе ног са ве за ко ји укљу чу је уз спо ме ну те две зе мље, и 
Ка зах стан, Узеб ки стан, Та џи ки стан, Јер ме ни ју и Кир ги зи ју. 
Не дав но су се ли де ри зе ма ља чла ни ца, уз ак тив но уче шће 
Бе ло ру си је у том про це су, до го во ри ли да за јед нич ке од брам-
бе не на по ре по диг ну на ви ши ни во. Од лу че но је да бу ду фор-
ми ра не стал не за јед нич ке сна ге за бр зу ин тер вен ци ју, као и 
Фонд за упра вља ње кри зом (од 10 ми ли јар ди до ла ра). С дру-
ге стра не, чим се Бе ло ру си ја су о чи ла са по сле ди ца ма свет ске 
еко ном ске кри зе и обра ти ла Мо скви за по моћ, до би ла је под 
по вољ ним усло ви ма кре дит од 2 ми ли јар де до ла ра.

Перспективебелорускорускиходноса
 Ду го роч но, иако ће на сто ја ти да ус по ста ви што бо-

ље од но се са ЕУ и ње ним по је ди ним чла ни ца ма по на о соб, 
Минск ће оста ти, ма кар и уз по вре ме не јав не и тај не не спо ра-
зу ме, па и пе ри о дич не из ли ве не го до ва ња у тре ну ци ма ка да 
се та мо шња власт су о чи са еко ном ским и со ци јал ним те шко-
ћа ма (што се де ша ва са да, док је свет ска кри за у је ку), бли-
ски ру ски са ве зник. Еко ном ска и сва ка дру га ори јен та ци ја 
на Ру си ју и ожи вља ва ње све ру ског сло ја на ци о нал ног иден-
ти те та Бе ло ру са, оти шли су то ли ко да ле ко да је стра те шка 
пре о ри јен та ци ја Бе ло ру си је, чак и ка да би та мо шње вла сти 
то же ле ле, би ла те шко из во дљи ва. Уоста лом, оно што ЕУ ну-
ди Бе ло ру си ји и дру гим чла ни ца ма „Ис точ ног парт нер ства“ 
(а то је по моћ од око 800 ми ли о на до ла ра до 2013. го ди не) 
сим бо лич но је пре ма ди рект ној или ин ди рект ној по др шци 
ко ју Бе ло ру си ја и да ље ужи ва од стра не Ру си је. Она је 2007. 

17 http://www.kom mer sant.ru/doc.aspx?Doc sID=1017424&The me sID=6
18 По сле рас па да СССР-а по је ди не ње го ве чла ни це скло пи ле су До го вор 

о ко лек тив ној без бед но сти, сво је вр сни од брам бе ни са вез, у скла ду са 
ко јим се на пад на јед ну од чла ни ца сма тра на па дом и на дру ге чла ни-
це. Зе мље ко је су пот пи са ле До го вор о за јед нич кој без бед но сти 2002. 
го ди не сло жи ле су се да он пре ра сте у це ло вит ме ђу на род ни са вез, 
са за јед нич ким ор га ни ма. То је са да шња Ор га ни за ци ја До го во ра о 
ко лек тив ној без бед но сти (ОДКБ). Бе ло ру си ја је, од до ла ска Алек сан-
дра Лу ка шен ка на власт, би ла је дан од нај бли жих ру ских са ве зни ка у 
окви ру ОДКБ-а. Оп шир ни је: http://www.dkb.gov.ru/start/in dex.htm
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го ди не, у је ку ру ско-бе ло ру ског не спо ра зу ма, по ре чи ма Вла-
ди ми ра Пу ти на, са мо на осно ву енер ге на та из но си ла око 6 
ми ли јар ди до ла ра!19

Тре ба под ву ћи и да ак ту ел на бе ло ру ска власт, без об-
зи ра шта по вре ме но из ја вљу је, ка да се оп те ре ће на со ци јал но-
еко ном ским си сте мом ко ји је ду го роч но нео др жив на осно ву 
соп стве них ре сур са, су о чи са ве ћим те шко ћа ма и не спрем-
но шћу Мо скве да јој на на чин ка ко то  при жељ ку је иза ђе у 
су срет, су штин ски и не же ли спољ но по ли тич ку пре о ри јен-
та ци ју. Са мо има за циљ да по бољ ша сво ју пре го ва рач ку по-
зи ци ју и из ву че еко ном ске уступ ке од Ру си је, од но сно - ако 
то већ ни је мо гу ће - да по ку ша да по тен ци јал но уну тра шње 
со ци јал но не за до вољ ство пре у сме ри пре ма Мо скви. Ва жно 
је ре ћи да Лу ка шен ко по ти че из Ис точ не Бе ло ру си је, где је 
ста нов ни штво до те ме ре бли ско Ве ли ко ру си ма из су сед не 
Смо лен ске обла сти, да је те шко ме ђу њи ма по ву ћи ет нич ку 
гра ни цу. Ти кра је ви су се, чак и по сле тран сфор ма ци је Ру ског 
цар ства у бољ ше вич ку фе де ра ци ју, до 1924-1926. го ди не, на-
ла зи ли у са ста ву Ру ске Фе де ра ци је, а та да су, са ци љем да за-
пад на со вјет ска ре пу бли ка, као ба сти он пре ма Пољ ској, бу де 
оја ча на, увр ште ни у њен са став. Да би на ма си ту а ци ја би ла 
ја сни ја, ис ток Бе ло ру си је мо же мо их упо ре ди мо са се ве ром 
Цр не Го ре и од но сом та мо шњих цр но гор ских Ср ба пре ма 
Ср би ји. Ко нач но, ка ко смо већ ви де ли, и из дру гих раз ло-
га, озбиљ ни је при бли жа ва ње За па ду пред ста вља по ли тич ку 
смрт за Алек сан дра Лу ка шен ка и си стем ко ји већ 15 го ди на 
ства ра.

Што се од но са Мо скве пре ма Бе ло ру си ји ти че, она је у 
ла год ној по зи ци ји да мо же да из гу ра оно што је на у ми ла, и 
да не ма раз ло га да се љу ти ни због ја ких ре чи,  ни због по не-
кад бур ног де мон стри ра ња не за до вољ ства од стра не за пад-
ног ис точ но сло вен ског су се да. Шта ви ше, њој иде у при лог, у 
окол но сти ма ка да је Минск њен оси гу ра ни стра те шки парт-
нер, да Бе ло ру си ја по бољ ша сво је од но се са ЕУ. Про шла су 
вре ме на ка да је и то мо гло да бу де у функ ци ји сво ђе ња Бе ло-
ру си је на ни во аме рич ке кли јент ске зе мље и ње ног укљу чи-
ва ња у, сво је вр сни, по јас кви слин шких др жа ва ко је тре ба да 
окру же Ру си ју. Не го до ва ње Ру ске Фе де ра ци је због про гра ма 
„Ис точ но парт нер ство“ у ве зи је са бу ду ћим ста ту сом Гру-

19 ru.wi ki pe dia.org/wi ki/Рос си й ско-бе ло рус ские_от но ше ния
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зи је, па и ути ца јем на де ша ва ња на укра јин ској по ли тич кој 
сце ни, а не са ка квом-та квом нор ма ли за ци јом од но са Бе ло-
ру си је са ЕУ, од че га ће ду го роч но Минск, Бри сел и Мо сква 
има ти са мо ко рист. 

 Пре ма прог но зи Ме ђу на род не аген ци је за енер ги-
ју, по тро шња наф те ће до 2030. го ди не по ра сти за 30-40%. 
Ујед но, услед ис цр пљи ва ња из во ра наф те на Бли ском ис то ку, 
Ка спиј ски ба сен ће по ста ти глав ни из вор снаб де ва ња Евро пе 
тим енер ген том. Упо ре до, по ра шће и зна чај га са. Услед све га 
то га, уло га Ру ске Фе де ра ци је по ста ће за ЕУ још ве ћа, а то ће 
се де си ти и са зна ча јем Бе ло ру си је! На те ри то ри ји Ру си је и 
зе ма ља Сред ње Ази је ло ци ра на су из во ри шта га са и наф те 
од ко јих за ви си бу дућ ност на шег кон ти нен та. Хте ли то не-
ки за пад ни кру го ви или не, ЕУ ће се све те шње по ве зи ва ти 
са Ру си јом. И ко ли ко год то де ло ва ло па ра док сал но, у вре ме 
док тен зи је ра сту на ре ла ци ји НА ТО – Ру си ја, са свим је мо-
гу ће и ства ра ње је дин стве ног европ ског при вред ног про сто-
ра, од Атлан ти ка па до ру ског Да ле ког ис то ка. А ве ли ки део 
енер ге на та на пу ту до цен трал но е вроп ских гра до ва пре ла зи 
пре ко те ри то ри је Бе ло ру си је, и у том по гле ду се услед ра ста 
по тро шње ни шта бит но не ће про ме ни ти и ка да бу де из гра-
ђен га со вод Се вер ни ток, ко ји ће ди рект но по ве за ти Ру си ју и 
Не мач ку. 

 Не ми нов но, Бе ло ру си ја ће вре ме ном би ва ти све ин те-
ре сант ни ја за ве ли ке европ ске ин ве сти то ре, а мно го ће про-
фи ти ра ти и од мо гу ћих да љих еко ном ских и по ли тич ких 
ин те гра ци ја на про сто ру бив шег Со вјет ског Са ве за. Уме сто 
јед но стра не ори јен та ци је Мин ска на Мо скву, па и же ље да, 
не пре не бре га ва ју ћи зна чај Кре мља и Ру си је као сре ди шта 
пост со вјет ског про сто ра, у не ким но вим фе де рал ним ор га-
ни ма, чи ји би он мо жда био цен тар, Лу ка шен ко игра глав ну 
уло гу, бе ло ру ско вођ ство је ин ди рект но под стак ну то да до ђе 
на по зи ци ју да је за Бе ло ру си ју нај по год ни је да бу де део ин-
те гра ци ја у чи јем је сре ди шту Ру си ја, али и да из гра ђу је спе-
ци јал не од но се са ЕУ, слич но као што је за Ср би ју, из гле да, 
по год но да по ста не чла ни ца ЕУ, а да упо ре до раз ви ја по себ не 
еко ном ско-по ли тич ке ве зе са Ру си јом. И као што је Ср би ја, 
по сле не кри тич ке евро а тлант ске ори јен та ци је из пост пе то-
ок то бар ског раз до бља до шла на од ме ре ни ју по зи ци ју, то се 
на дру ги на чин де си ло и са Бе ло ру си јом. На из глед де лу је па-
ра док сал но, али ре ал но је и да ју је Мо сква у том прав цу на-
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мер но гур ну ла, јер јој је ин те рес да Бе ло ру си ја бу де ње на до-
дат на спо на са ЕУ, а не из вор кон фли ка та и еко ном ски ба ласт, 
од но сно не од го ва ра ју јој ви ше при че о, сво је вр сној, об но ви 
СССР-а, и под гре ја ва ње ру ског јав ног мње ња у том ду ху.  

Закључак
 Ру си ја и Бе ло ру си ја, на не ки на чин под се ћа ју на Ср-

би ју и Цр ну Го ру. Ве ћин ски на ро ди обе те др жа ве има ју исти 
ет нич ки ко рен и вер ску за јед ни цу ко јој углав ном при па да ју 
(Ру ску пра во слав ну цр кву). Исто риј ски, кул тур но, еко ном-
ски, и у сва ком дру гом по гле ду, ме ђу соб но су упу ће ни. Но, 
док је код нас про блем двој ног иден ти те та Цр но го ра ца, услед 
ан ти срп ског де ло ва ња та мо шњих вла сти, до вео до рас ко ла, 
тј. по де ле те гра не срп ског на ро да на оне ко ји се од ри чу свог 
срп ског ко ре на и оне ко ји, ти ме ис про во ци ра ни, за не ма ру-
ју др жав но-исто риј ску стра ну свог иден ти те та, у слу ча ју 
Бе ло ру си је, за хва љу ју ћи по ли ти ци Алек сан дра Лу ка шен ка, 
до шло је до хар мо ни за ци је по том пи та њу. Бе ло ру си, ка да 
су се у до ба рас па да ве ков не за јед ни це са Ру си јом на шли на 
рас кр сни ци, ни су би ли од стра не вла сти гур ну ти пу тем пре-
ком по но ва ња тра ди ци о нал ног иден ти те та, та ко да и да нас, 
из у зев ри мо ка то лич ких и уни јат ских ен кла ва, се бе сма тра ју 
спе ци фич ним де лом све ру ског ет нич ког кор пу са. Без об зи ра 
на по вре ме не кон флик те из ме ђу Мин ска и Мо скве, као што 
је то био слу чај у вре ме не су гла си ца из ме ђу ср би јан ских и 
цр но гор ских вла да ра у 19. и по чет ком 20. ве ка, то пи та ње се 
чак ни не по ста вља!

 Ме ђу тим, уз ет нич ке мо ти ве, др жа ве има ју и оне ко-
ји про из ла зе из објек тив но раз ли чи тих еко ном ских и по ли-
тич ких ин те ре са, али и ра чу на вла да ју ћих гар ни ту ра. Ра зу-
мљи во је што Бе ло ру си ја же ли да раз ви ја од но се са Ру ском 
Фе де ра ци јом, на осно ва ма пу не рав но прав но сти, од но сно 
да је њен пред сед ник био спре ман да при хва ти мо дел ин те-
гра ци је, ко ји би на не ки на чин под ра зу ме вао пре власт ве ћег 
парт не ра, у вре ме ни ма док је оче ки вао да он мо же да по ста не 
ли дер фе де рал не др жа ве. Схва тљи во је и што се Алек сан дар 
Лу ка шен ко љу ти, у усло ви ма ка да је имиџ ве ли ко ду шног оца 
на ци је из гра дио уз оби ла ту пот по ру ве ли ких ру ских ре сур-
са, од ка да су они за ње го ву зе мљу по ста ли мно го ску пљи. С 
дру ге стра не, ло гич но је и по на ша ње Ру си је. Док је би ла сла-
ба и уса мље на, а ње на власт у си ту а ци ји да мо ра да се хва та 
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за сва ку слам ку спа са (и ра ди соп стве ног оп стан ка, а не са мо 
на ци о нал них мо ти ва), ра зу мљи во је што се по на ша ла не кри-
тич ки ве ли ко ду шно, ка ко би ко ли ко-то ли ко за шти ти ла сво је 
ге о по ли ти ке ин те ре се. Но, од ка да је ста ла на но ге, и има еко-
ном ске и дру ге мо гућ но сти да се на јеф ти ни ји на чин из бо ри 
за оно до че га јој је ста ло, исто та ко је нор мал но што же ли 
да се зна шта је чи је, ко де ли кар те и по ко јим пра ви ли ма. 
Уоста лом, би ло би не схва тљи во да ве ли ка и моћ на др жа ва, 
тим пре што има тра ди ци ју им пе ри јал не ве ли чи не, не ин си-
сти ра на мо де лу од но са ко ји њој од го ва ра ју, а да ола ко при-
хва та да се на би ло ко ји на чин под ре ди не ко ме дру гом, ма кар 
се ра ди ло и о др жа ви дру ге гра не ру ског на ро да. 

 Ру си ја, ко ја је све сна да ни је ре а лан мо дел ин те гра ци-
је са Бе ло ру си јом ко ји би под ра зу ме вао ње но ута па ње у ве ли-
ку фе де ра ци ју, же ли са њом да из гра ђу је бли ске са ве знич ке 
од но се, али та ко де фи ни са не да бе ло ру ске вла сти не мо гу да 
тре ти ра ју ру ске ре сур се као сво је, од но сно ако же ле еко ном-
ску по др шку Мо скве, ду го роч но мо ра ју да при хва те да је она 
ста ри ји парт нер. Ру си ја је из у чи ла шко лу на осно ву хлад но-
ра тов ског по на ша ња за пад них си ла (док су се САД, од ка-
да су у јед ном тре нут ку оста ле је ди на су пер си ла, умно го ме 
угле да ле на лош при мер СССР-а), али је усво ји ла и му дрост 
Ис то ка, па се по на ша праг ма тич но, од ме ре но, и на ду ги рок, 
та ко да ефек ти бу ду ду го роч но одр жи ви, а це на знат но ма ња 
од ко ри сти (а не обр ну то, што је че сто био слу чај са Со вјет-
ским Са ве зом). У том кон тек сту је у пра вом мо мен ту по че ла 
да раш чи шћа ва од но се и са Бе ло ру си јом, ка ко би без ве ћих 
по сле ди ца по сво је ин те ре се ис те ра ла оно што же ли. У то ме 
је, све на то ука зу је, су штин ски и ус пе ла, без об зи ра на по-
вре ме но по вр шин ско та ла са ње на ре ла ци ји Минск – Мо сква 
и са ве знич ку дис тан цу ко ја ће још не ко вре ме си гур но по сто-
ја ти.

*
 Што се нас ти че, и ми из бе ло ру ско-ру ских од но са 

мо же мо не што да на у чи мо. Пр во, и ма ла зе мља као што је 
Ср би ја – на рав но, у скла ду са по тен ци ја лом ко ји пру жа њен 
по ло жај – мо же да во ди ак тив ну спољ ну по ли ти ку и да на-
сто ји да енер гич но по стиг не оно што же ли, а не да се фа-
та ли стич ки пре пу шта суд би ни. Без об зи ра на све иза зо ве, и 
по вре ме но су о ча ва ње са зи дом, ад ми ни стра ци ја Алек сан дра 
Лу ка шен ка је са мо свој ном и ди на мич но-офан зив ном, али и 
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до вољ но праг ма тич ном по ли ти ком (да не пре ђе руб по но ра 
и ка да му се опа сно при бли жи) мно го то га по сти гла за сво-
ју зе мљу и на род. То што ни је увек у ста њу да за њих из ву че 
оно ли ко ко ри сти ко ли ко би же ле ла, не за се њу је оно што је 
по сти гла, а што не би би ло мо гу ће да ни је скло на по не ка да 
и екс тра ва гант ним по те зи ма. Мно го то га што Минск же ли 
по ка за ло се да ду го роч но не мо же да до би је, али да је имао 
ма ње же ље и био за њих спре ман ма ње од луч но да се бо ри, 
ни до ста то га што је већ по сти гао не би имао! Дру го, об но-
вље на Ру си ја је спрем на да по мог не сво јим са ве зни ци ма и 
при ја те љи ма, ре ал но мно го ви ше не го за пад не зе мље, али 
та ко да се то це ни, а не под ра зу ме ва као не што са мо по се би 
ра зу мљи во, као и под усло вом да се ува жа ва ју ње ни ге о по-
ли тич ки и ге о е ко ном ски ин те ре си. С дру ге стра не, ни је ви-
ше оп те ре ће на пу ким при ча ма о брат ству или иде о ло шким 
мо ти ви ма ма ко је вр сте. Тра ди ци о нал не ве зе ме ђу на ро ди ма 
и емо ци је ко је ме ђу соб но по сто је пред ста вља ју ре ал ност и 
тре ба их ува жа ва ти, али се на њих ипак на до ве зу ју др жав ни 
ин те ре си. Та ко је би ло, ви ше или ма ње увек, али то је по го то-
во упут но има ти на уму да нас, ка да се ра ди о праг ма тич ној, 
са вре ме ној Ру си ји, ко ја се, као и за пад не зе мље, умно го ме ру-
ко во ди про фит ним по тре ба ма сво јих ве ли ких кор по ра ци ја, а 
ни је скло на емо тив но-иде о ло шкој пер спек ти ви по сма тра ња 
све та, својственоj Ру ској им пе ри ји и Со вјет ском Са ве зу. 

 За то, ако же ли мо да има мо до бре од но се са Ру ском 
Фе де ра ци јом и од ње оче ку је мо по моћ, мо ра мо да се пре ма 
њој и ње ном би зни су од но си мо ма кар на на чин ка ко то ра ди-
мо пре ма САД и ње ним ком па ни ја ма. На стра ну то што нам 
Ру си ја ни је учи ни ла ни шта на жао, и оним што чи ни за Ср-
би ју у ве зи са Ко со вом и Ме то хи јом, као и на осно ву по мо ћи 
ко ју је Ру ско цар ство пру жа ло Ср би ји и Ср би ма ге не рал но 
– ма ко ли ко нам се по не кад, ка да его цен трич но за не ма ри мо 
да и дру ги има ју сво је ин те ре се, чи ни ло да је та по моћ мо гла 
и мо же да бу де мно го ве ћа – Ру си ја је за слу жи ла на ше по-
што ва ње и бла го на клон од нос. Не сум њи во, све то у на ро ду 
(као и емо ти ван од нос пре ма њој) и по сто ји, а са мо тре ба да 
се у ве ћој ме ри, и то на прак тич ном а не са мо де кла ра тив ном 
ни воу, ис по љи и кроз де ло ва ње др жав них ин сти ту ци ја. Бе ло-
ру ско-ру ски од но си нас уче да ти ме спа ја мо ле по и ко ри сно, 
тј. да ће нам се та кво по сту па ње ви ше стру ко ис пла ти ти, као 
што ће нас не так ти чан од нос пре ма Мо скви, не сум њи во, на 
не ки на чин ко шта ти. 
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ДрагомирАнджелкович
РОССИЙСКОБЕЛОРУССКИЕТНОШЕНИЯ
СНАЧАЛА90хДОСЕГОДНЯШНЕГОДНЯ

Ре зю ме

Отношения России и Белоруссии от распада Совет
скогоСоюзадонастоящеговременипрошлинесколькофаз.
Процесспостепенного удаленияначался послесломасов
местногогосударства,изакончился всередине90хгодов
сприходомАлександраЛукашенкоквластивБелоруссии.В
тоже время это событие представляетпереломныймо
мент,когдаречьидетоботношенииофициальногоМинска
крусскимкорнямбелорусов.Белоруссия сталапроводить
внутреннююпрорусскуюивнешнююпророссийскуюполити
ку,чтовсевместепредставлялопробелорусскуюполитику,
таккакпринималасьвовниманиемногослойностьнациона
льнойиндивидуальностибелорусскогонарода,изасчетэто
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гоудалосьизбежатьегоразделенияпополам,какэтопро
изошловУкраинеилиЧерногории.Конечно,ориентациейна
РоссиюобеспеченобыстроеэкономическоеоздоровлениеБе
лоруссии,атакжееедальнейшеесоциальноответственное
развитие.Сдругойстороны,иуРоссийскойФедерациибыл
ряд рациональных геополитических и внутриполитических
причинвместесэмоциональнымимотивами,происходящ
имиизисторическогонаследия,проводитьвсестороннюю
работунасближениигосударств.ОтношенияРоссийской
ФедерациииБелоруссиисталиразвиватьсяповосходящей
линии,ипоэтомувначалеказалось,чтостраны, сближа
ясь,создадутфедеральноегосударство.Междутем,изза
различныхэкономическихисоциальныхсистем,интересов
правящих гарнитур, атакжеизза объективных трудно
стей,исходяизфакта,чторечьидетовеличине,численно
стинаселенияиимеющихсявраспоряженииресурсоваб
солютноразныхстран–несмотрянаблизостьиобщеепро
исхождениедвухнародов–этогонепроизошло.Болеетого,
отношениямеждуМинскомиМосквой,начинаяссередины
2000х,периодическипереживаютсерьезныйкризис,име
ждунимипостоянноприсутствуетнапряженность.Ивсе
такисегодняшнийуровеньэкономическихидругихсвязей,а
такжедолгосрочныевнешниеивнутренниеинтересыобо
ихгосударств,т.е. находящихсяувластигарнитур,явля
етсягарантиейтого,чтосоюзныеотношениямеждуними
сохранятся,можетбытьснекоторойформальной,анесу
щественнойдистанцией,хотяиногдаможетпоказаться,
чтопроисходитстратегическаяпереориентацияМинска.
Впрочем,хотянапервыйвзгляд  выглядитпарадоксально,
интересМосквынискольконеменьше,чеминтересМинска,
вобстоятельствах,когдаБелоруссиянеможетприсоеди
нитьсякатлантическомублоку,чтобыулучшиласвоисвя
зисБрюсселемивбудущемпредставлялапартнера,ане
факторосложненийвотношенияхРоссийскойФедерации
иЕС.
Ключевыеслова:Россия,Белоруссия,национальнаяиндиви

дуальность, внешняя политика, интерес, сою
зныеотношения,ЕС.
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